Dit formulier is bestemd voor:

Gemeente Putten Fontanusplein 1
Postbus 400, 3880 AK Putten
Voor inlichtingen:

Loket Samenleving
telefoonnummer (0341) 359 636

Individuele inkomenstoeslag
Aanvraag
Bij deze aanvraag moet een kopie van een geldig legitimatiebewijs bijgevoegd worden.
Aanvrager
Voorletters

: …………..……. Voornamen : ..........................................................................

Voorvoegsel(s)

: …………..……. Achternaam : ....................................................................m/v

Straatnaam

: …………………………………………………………………………………...…….

Huisnummer

: …………..……. Toevoeging : ..........................................................................

Postcode

: …………..……. Woonplaats : ..........................................................................

Telefoonnummer : …………………………………………………………………………………...…….
E-mailadres

: …………………………………………………………………………………...…….

Geboortedatum : …………………………………………………………………………………...…….
BSN-nummer

: …………………………………………………………………………………...…….

Gegevens partner (adresgegevens alleen invullen indien anders dan de aanvrager)
Voorletters

: …………..……. Voornamen : ..........................................................................

Voorvoegsel(s)

: …………..……. Achternaam : ....................................................................m/v

Straatnaam

: …………………………………………………………………………………...…….

Huisnummer

: …………..……. Toevoeging : ..........................................................................

Postcode

: …………..……. Woonplaats : ..........................................................................

Telefoonnummer : …………………………………………………………………………………...…….
E-mailadres

: …………………………………………………………………………………...…….

Geboortedatum : …………………………………………………………………………………...…….
BSN-nummer

: …………………………………………………………………………………...…….

Bent u (en uw eventuele partner) ouder dan 21, maar jonger dan de pensioengerechtigde
leeftijd?
 ja

 nee (dan heeft u geen recht)

Is er sprake van een ononderbroken periode van 36 maanden met inkomen niet hoger dan
110% van de toepasselijke bijstandsnorm?
 ja

 nee (dan heeft u geen recht)

Volgt u (en/of uw eventuele partner) uit ’s Rijks kas bekostigd onderwijs (regulier
vervolgonderwijs, waar studiefinanciering voor aangevraagd kan worden)?
 ja (dan heeft u geen recht)

 nee
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Verwacht u binnen 3 maanden een inkomen te ontvangen dat hoger is dan 110% van de
toepasselijke bijstandsnorm?
 ja (dan heeft u geen recht)

 nee

Heeft er gedurende de afgelopen 36 maanden een maatregel c.q. verlaging op uw uitkering
plaatsgevonden wegens het niet voldoen aan de voorwaarde om passend werk / algemeen
geaccepteerd werk te verkrijgen en aanvaarden?
 ja (dan heeft u geen recht)

 nee

Is er in de afgelopen 12 maanden reeds eerder een individuele inkomenstoeslag of
langdurigheidstoeslag verstrekt?
 ja (dan heeft u geen recht)

 nee

Indien u een bijstandsuitkering ontvangt kunt u de onderstaande vragen overslaan en
tot ondertekening overgaan.
Vermogen en bezittingen
Hebt u meer vermogen dan € 5.895,00 (alleenstaande)/€ 11.790,00 (alleenstaande
ouder/gezin)?
 ja (dan heeft u geen recht)

nee

Van alle stukken moet een kopie van het laatste dagafschrift bijgevoegd worden.
Saldo van uw laatste dagafschrift van

Rekeningnummer

Bedrag

Bank- en/of girorekeningen
Bank- en/of girorekeningen
Internetrekening
Spaarrekening
Spaarrekening
Spaarloonrekening
Overige tegoeden
Contant geld als het meer is dan € 250,00
Auto
Als u in het bezit bent van een auto moet er een kopie van het kentekenbewijs bijgevoegd
worden.
Bent u in het bezit van een auto?

 ja

Merk en type
Kenteken en bouwjaar
Huidige waarde
Openstaande financieringsschuld
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 nee

Overige bezittingen
Bent u in het bezit van overige bezittingen zoals (tweede) woning, sta(caravan), boot, effecten,
vorderingen, enz.?
Zo ja, welke

: ……………………………………………………….…………….…

Wat is de waarde hiervan?

: ……………………………………………………….…………….…

Hebt/hebben u en/of uw partner schulden?
 ja (overzicht met bewijsstukken bijvoegen)

 nee

Personen die in uw woning verblijven
Vul hieronder de gegevens in van alle bewoners, anders dan uzelf. Als de ruimte hieronder niet
voldoende is, kunt u de rest op een apart blad invullen. In de kolom "relatie" vult u in : kind,
kostganger, onderhuurder e.d.
Naam/voorletters bewoners

Geboorte-

Relatie

datum

Putten,

Werkgevers/

Netto

Uitkeringsinstantie

inkomen

: …………………………………(datum)

Handtekening aanvrager : …………………………………………..

Putten,

: …………………………………(datum)

Handtekening partner

: …………………………………………..

Ik/wij heb(ben) dit formulier geheel naar waarheid ingevuld zodat de gemeente kan vaststellen of ik/wij recht heb(ben)
op de individuele inkomenstoeslag. Ik/wij heb(ben) niets verzwegen. Ik/wij we(e)t(en) dat het onjuist invullen van het
formulier strafbaar is. Ten onrechte verstrekte individuele inkomenstoeslag wordt teruggevorderd. Het niet op tijd, niet of
onjuist verstrekken van gegevens kan daarnaast leiden tot een financiële maatregel of tot strafrechtelijke vervolging. Op
grond van de wet moet de gemeente de gegevens controleren. Het is mij/ons bekend dat de gemeente voor dat
onderzoek inlichtingen kan vragen bij instanties die op grond van de Participatiewet verplicht zijn deze te verstrekken en
die voor het vaststellen van het recht nodig zijn. Te denken valt aan het UWV, het Inlichtingenbureau of de SVB. Het is
mij/ons bekend dat mijn/onze gegevens zijn opgenomen in de persoonsregistratie van de gemeente Putten.
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