
 

 

 

Dit niet invullen a.u.b. 

Datum ontvangst  Clientnr.  

Ontvangen door   Werkprocesnr.  

 

Aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag 

Deurne 
 

1. Persoonsgegevens aanvrager 
 

 U zelf Partner (indien van toepassing) 

BSN ____________________________  ____________________________ 

Naam, voorletters ____________________________  ____________________________ 

Adres ____________________________  ____________________________ 

Postcode en woonplaats ____________________________  ____________________________ 

Geboortedatum ____________________________  ____________________________ 

Telefoonnummer ____________________________  ____________________________ 

Ik ben O Alleenstaand O  Alleenstaande ouder O Gehuwd/samenwonend) 

2. Woonsituatie 

 

Mijn huidige woonsituatie is als volgt: 
O Huis of woning   O Wlz-instelling / inrichting 
O Woonwagen    O Anders, namelijk _____________________ 
 
Ik woon hier: 
O Als eigenaar of mede-eigenaar O Als huurder 
O Als kostganger   O Als onderhuurder 
O Inwonend bij ouders/kinderen O Anders, namelijk _____________________ 

 

3. Heeft u het voorgaande kalenderjaar de individuele inkomenstoeslag 

ontvangen? 
 

O Ja 

O Nee 
 

> Heeft u de individuele inkomenstoeslag vanuit een andere gemeente ontvangen, stuur dan 

de toekenning mee met uw aanvraag 
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4. Vermogen 
 

Het vermogen (bijvoorbeeld spaargeld) van u en/of uw partner is hoger dan de voor u geldende 

norm. 

O  Ja. U komt niet in aanmerking voor de inkomenstoeslag. U voldoet niet aan de vermogenseis. 

O  Nee . 

U dient voor het controleren van het vermogen kopieën van de volgende stukken bij te voegen: 

 Laatste afschrift van al uw lopende rekeningen (lopende rekeningen, spaarrekeningen) met 

daarop zichtbaar de tenaamstelling, het begin- en eindsaldo en bij- en afschrijvingen. 

 Laatste afschrift van creditcard (b.v. VISA, Mastercard e.d.). 

 Indien u andere waardevolle zaken heeft dient u hiervan zelf gegevens te overleggen bij de 

aanvraag (zoals bijvoorbeeld Paypal-tegoeden). 

Indien u een partner heeft of kinderen jonger dan 18 jaar dan dient u daar ook alle gegevens van te 

overleggen. 

5. Inkomen 
 

U heeft, samen met uw eventuele partner, de afgelopen 12 maanden onafgebroken een inkomen 

ontvangen dat niet hoger is dan het door de gemeente bepaalde percentage van de voor u geldende 

bijstandsnorm (zie bijlage).  

O  Nee, mijn gezamenlijk inkomen was hoger. U komt niet in aanmerking voor de 
inkomenstoeslag. U voldoet niet aan de inkomenseis. 

O  Ja, kruis hieronder aan hetgeen voor u van toepassing is. 

O    Ik / wij heb(ben) de afgelopen 12 maanden geen andere inkomsten gehad dan alleen 
een uitkering van de gemeente (Participatiewet, IOAW of IOAZ). U hoeft geen 
bewijsstukken van uw inkomen mee te zenden. 

O    Ik / wij heb(ben) de afgelopen 12 maanden een inkomen ontvangen tot het door de 
gemeente bepaalde percentage van de voor mij geldende bijstandsnorm, namelijk: 

 Uzelf  Partner 

0  Loon € _____________  € _____________ netto/bruto p/w,  p/4wk,  p/m * 

0  WW/ ZW / ANW € _____________  € _____________ netto/bruto p/w,  p/4wk,  p/m * 

0  WAO/WIA/Wajong € _____________  € _____________ netto/bruto p/w,  p/4wk,  p/m * 

0  ANW € _____________  € _____________ netto/bruto p/w,  p/4wk,  p/m * 

0  Alimentatie  € _____________  € _____________ netto/bruto p/w,  p/4wk,  p/m * 

0  Heffingskorting € _____________  € _____________ netto/bruto p/w,  p/4wk,  p/m * 

0  _________________  € _____________  € _____________ netto/bruto p/w,  p/4wk,  p/m * 

 (* doorhalen wat niet van toepassing is) 



 

 

U dient als bewijsstukken mee te zenden een kopie van: 

 Uw laatste uitkeringsspecificatie (als u geen PW-uitkering heeft, als u een PW-uitkering heeft 

hebben wij uw gegevens). 

 De brief met de toekenning van de uitkering. 

 Specificaties van uw eventuele inkomsten over de afgelopen 12 maanden. Indien u geen 

loonstroken meer heeft dan kunt u de jaaropgaves aanleveren gezamenlijk met de 

bankafschriften waarop het netto loon per werkgever of uitkeringsinstantie zichtbaar is. 

 Specificatie en bankafschrift van de maand december indien er sprake is van een 

vakantietoeslag en/of eindejaarsuitkering.  

 Een geldig paspoort, identiteitskaart of verblijfsvergunning. 

 Wanneer u gehuwd of samenwonend bent moeten bovenstaande gegevens ook van de 

partner ingeleverd worden! 

Indien u het afgelopen jaar inkomen heeft gehad van verschillende werkgevers en of instanties, dan 

dient u van al deze werkgevers en/ of instanties de gegevens te overleggen. 

6. Inkomensverbetering 
 

Om uw zicht op inkomensverbetering te beoordelen vragen wij u om onderstaande vragen met ja of 

nee te beantwoorden. 

1. Volgt u en/of uw partner uit ’s Rijks kas bekostigd onderwijs?  O  Ja  O Nee 

2. Ontvangt u en/of uw partner studiefinanciering op grond van de WSF? O  Ja  O Nee 

3. Heeft u en/of uw partner tijdens de laatste 12 maanden van de  O  Ja  O Nee 

referteperiode uit ’s Rijks kas bekostigd onderwijs gevolgd?  

4. Is aan u en/of uw partner tijdens de laatste 12 maanden van de O  Ja  O Nee 

referteperiode een maatregel opgelegd vanwege het onvoldoende  

nakomen van de opgelegde verplichtingen op het verkrijgen van werk? 

U dient (indien van toepassing) als bewijsstukken mee te zenden een kopie van de beschikking 

waarmee de maatregel zoals bedoeld in vraag 4  aan u is opgelegd (als u geen PW-uitkering heeft, als 

u een PW-uitkering heeft hebben wij uw gegevens). 

5. Hoe beoordeelt u zelf uw kans op inkomensverbetering? Geef een goed onderbouwd 

antwoord. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

  



 

 

7. Betaling 
 

Ik wil de individuele inkomenstoeslag ontvangen op rekeningnummer _________________________ 

 

De rekening staat op naam van  O Mijzelf     O Een ander, namelijk ____________________________ 

 

8. Verklaring en ondertekening 

 

Ik heb alle vragen volledig en naar waarheid beantwoord. Informatie die mogelijk kan leiden tot het 

afwijzen van deze aanvraag heb ik niet verzwegen. Ik weet dat ik alle veranderingen in mijn 

omstandigheden meteen moet doorgeven. Ik weet dat ik strafbaar ben als ik informatie en/of 

wijzigingen niet, onjuist of onvolledig doorgeef. Ik weet dat de bijstand geheel of gedeeltelijk kan 

worden teruggevorderd als ik informatie en/of wijzigingen niet, onjuist of onvolledig doorgeef of dat 

een maatregel kan worden opgelegd. Ik weet dat Senzer mijn gegevens controleert om vast te stellen 

of ik recht op bijstand heb. Ik weet dat de door mij verstrekte gegevens door Senzer  worden 

verwerkt voor de uitvoering van de Participatiewet. Op de verwerking zijn de regels van de 

Participatiewet van toepassing en ook van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Ik geef hiermee 

toestemming voor een eventueel onderzoek in verband met de verificatie van gegevens bij instanties 

en gegevensbronnen binnen en buiten Nederland.  

 

Ik heb het formulier eerlijk en volledig ingevuld. Ik heb geen informatie achtergehouden. 

 

Datum ______  -  ______  -  ________ 

 

Plaats ________________________________________ 

 

Handtekening aanvrager ________________________________________ 

 

Handtekening partner (indien van toepassing) ________________________________________  

 

De aanvraag kunt u opsturen naar: 

Senzer, Antwoordnummer 104, 5700 VB Helmond 

of mailen naar: bbpeelgemeenten@senzer.nl 
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Bijlage – Overzicht bijstandsnormen en percentages 2018 Deurne 
 

Gehanteerde bijstandsnormen (netto, inclusief vakantietoeslag) 

Leefsituatie Inkomen Norm 

Alleenstaande Uitkering (PW, Wajong, WAO/WIA, etc.) (110%) € 1.091,33 

Maximaal 2 jaar inkomen uit loondienst (130%) € 1.289,76 

Alleenstaande ouder Uitkering (PW, Wajong, WAO/WIA, etc.) (120%) € 1.530,71 

Maximaal 2 jaar inkomen uit loondienst (130%) € 1.658,27 

Gehuwden zonder kinderen Uitkering (PW, Wajong, WAO/WIA, etc.) (110%) € 1.559,05 

Maximaal 2 jaar inkomen uit loondienst (130%) € 1.842,52 

Gehuwden met kinderen Uitkering (PW, Wajong, WAO/WIA, etc.) (120%) € 1.700,79 

Maximaal 2 jaar inkomen uit loondienst (130%) € 1.842,52 
In sommige situaties geldt een afwijkende bijstandsnorm. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de 

consulenten bijzondere bijstand van Senzer via 0492 – 753 286. 

 

Gehanteerde vermogensnormen 

Norm Bedrag 

Alleenstaande €   6.020,00 

Alleenstaande ouder € 12.040,00 

Gehuwden/samenwonenden € 12.040,00 

 

Hoogte individuele inkomenstoeslag 

Norm IIT Gezinstoeslag 

Alleenstaande €   377,00 -  

Alleenstaande ouder €   485,00 € 265,00 

Gehuwden/samenwonenden zonder kinderen €   539,00 -  

Gehuwden/samenwonenden zonder kinderen €   539,00 € 265,00 

 


