AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG 2019
(voor personen met een lopende bijstandsuitkering)

Aanvrager

Partner

Naam
BSN
Geboortedatum
Adres
Postcode / Woonplaats
Telefoonnummer
IBAN rekeningnummer voor uitbetaling
Op naam van
Uw gezinssituatie:
0
Alleenstaande
0

Alleenstaande ouder

0

Echtpaar /samenwonend

Een individuele inkomenstoeslag is een extra geldbedrag voor mensen die minstens drie jaar (36
maanden) een laag inkomen hebben. Er moet geen uitzicht zijn op verbetering van het inkomen.
Ook moet het vermogen lager zijn dan de vermogensgrens van de Participatiewet. Als u gehuwd bent of
samen woont gelden de voorwaarden voor beiden. De voorwaarden staan op de achterzijde.
Hoe hoog is de individuele inkomenstoeslag in Ridderkerk? (Deze bedragen gelden vanaf 1 januari 2019)

Alleenstaande
Alleenstaande ouder
Gehuwden

€ 384
€ 492
€ 582

Hoe hoog is de individuele toeslag als u in een inrichting verblijft? (Deze bedragen gelden vanaf 1 januari 2019)

Alleenstaande (ouder)
€ 139
Gehuwden (beide partners verblijven in de inrichting) € 266

Hierbij verklaar ik / verklaren wij dit formulier naar waarheid ingevuld is.
Datum

: …………………………

Handtekening : …………………………

Handtekening partner

: …………………………

Bezoekadres : Koningsplein 1 - 2980 AG Ridderkerk - T 14 0180 - e-mail inkomen@bar-organisatie.nl
Opsturen zonder postzegel naar: Antwoordnummer 4, 2980 VB RIDDERKERK.
T.a.v. Afdeling Vakondersteuning / team Uitkeringsadministratie

Informatie over de regels
Welke voorwaarden zijn er?
Om de toeslag te kunnen krijgen moet u op de aanvraagdatum aan de volgende voorwaarden voldoen:







u bent tussen de 21 jaar en de AOW-pensioenleeftijd;
uw inkomen was de laatste drie jaar (36 maanden), zonder onderbreking, niet hoger dan 110% van de
voor u geldende bijstandsnorm;
uw vermogen was in de afgelopen periode van drie jaar (36 maanden) lager dan de vermogensgrens
(artikel 34 Participatiewet);
u volgt geen opleiding als bedoeld in de WSF 2000/WTOS;
u heeft in de afgelopen 12 maanden geen studie afgerond;
u kreeg over de periode van 12 maanden waarvoor u individuele inkomenstoeslag vraagt niet eerder een
individuele inkomenstoeslag.

Inkomen
Als u een aanvraag indient kijken we naar het netto-inkomen en het vermogen van u en uw eventuele partner over
de afgelopen 3 jaar.
Inkomen kan zijn; uit arbeid, alimentatie, voorlopige aanslag Belastingdienst, pensioen, uitkering, etc.
Uw totale inkomen mag niet hoger zijn dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm. De normen die hieronder
staan gelden vanaf 1 januari 2019 en zijn inclusief vakantietoeslag.

Hoe hoog is de netto inkomensgrens inclusief vakantietoeslag voor 21-jarigen tot de AOW-leeftijd?
Alleenstaande (ouder) = maximaal € 1.025,55 x 110% = € 1.128,11
Gehuwden en samenwonenden = maximaal € 1.465,07 x 110% = € 1.611,58

Vermogen
Uw vermogen mag ook niet hoger zijn dan de grens van de Participatiewet. Het vermogen van de eventuele
gezinsleden wordt ook meegenomen. Dit is/zijn, indien van toepassing, uw partner en de inwonende minderjarige
kinderen.
De vermogensgrens in 2019 is:
Echtpaar / alleenstaande ouder:
Alleenstaande:

€ 12.240,€ 6.120,-

Heeft u vermogen in een eigen woning dan kunt u beter eerst contact opnemen met uw klantmanager inkomen.
Er gelden dan andere regels die de medewerkers aan u kunnen uitleggen.
Wanneer gaat de periode van 12 maanden in?
U kunt in aanmerking komen voor de toeslag vanaf de datum dat u aan alle voorwaarden voldoet. De periode van
de inkomenstoeslag kan niet vóór de ontvangstdatum van uw aanvraag van start gaan. Vraag deze toeslag daarom
op tijd bij ons aan. Het beste doet u dat 1 á 2 weken vóór de datum dat u aan alle voorwaarden voldoet. Dat geldt
ook voor vervolgaanvragen, na het aflopen van de periode van 12 maanden.
Heeft u nog vragen?
Belt u dan, op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur naar ons telefoonnummer 14 0180 (alleen zes cijfers toetsen).
Opsturen naar? (geen postzegel nodig!)
Gemeente Ridderkerk
Afdeling Vakondersteuning/ team Uitkeringsadministratie
Antwoordnummer 4
2980 VB Ridderkerk

Bezoekadres : Koningsplein 1 - 2980 AG Ridderkerk - T 14 0180 - e-mail inkomen@bar-organisatie.nl
Opsturen zonder postzegel naar: Antwoordnummer 4, 2980 VB RIDDERKERK.
T.a.v. Afdeling Vakondersteuning / team Uitkeringsadministratie

