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Aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag

Voor inwoners zonder bijstandsuitkering
(Voor inwoners met een bijstandsuitkering is er een ander formulier)

 1 Gegevens aanvrager 

Voorletter(s) en achternaam

Geboortedatum

Burgerservicenummer (BSN) 

Telefoonnummer(s)

E-mailadres

Bankrekeningnummer (IBAN)

(Dit nummer staat vermeld op uw identiteitsbewijs, rijbewijs of zorgverzekeringspas.)

2 Gegevens inwonende PARTNER

Ik heb geen inwonende partner. > Ga verder met vraag 3.

Voorletter(s) en achternaam

Geboortedatum

Burgerservicenummer (BSN)

3 Gegevens inwonende kinderen

Hebt u inwonende kinderen die jonger zijn dan 18 jaar?

Nee

Ja, aantal 

Hebt u inwonende kinderen die 21 jaar of ouder zijn en niet studeren?

Nee

Ja, aantal 

4 woonsituatie

Hebt u een eigen woning?

Nee

Ja. U ontvangt binnen 2 weken een aanvullende vragenlijst met betrekking tot uw eigen woning.
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Deelt u de woning met andere personen dan uw eventuele partner en / of kinderen die 21 jaar of ouder zijn?

Nee

Ja, aantal Studerend Niet-studerend

5 Deelname maatschappij

U moet aantonen dat u het afgelopen jaar voldoende geprobeerd hebt om uw inkomen te verbeteren. Geef aan welke van de onder-
staande situaties op u van toepassing zijn en licht dit toe. Hebt u een partner dan moet u ook aangeven welke situatie op hem / haar 
van toepassing is.

Aanvrager

Arbeid (ik werk parttime, solliciteer of neem deel aan een re-integratietraject richting werk).

Toelichting:

Participatie (ik verricht vrijwilligerswerk, mantelzorg (zorg voor een familielid, kennis enz.) of neem deel aan het verenigingsleven.

Toelichting:

Ik verricht geen activiteiten.

Toelichting:

Partner

Arbeid (mijn partner werkt parttime, solliciteert of neemt deel aan een re-integratietraject richting werk).

Toelichting:

Participatie (mijn partner verricht vrijwilligerswerk, mantelzorg (zorg voor een familielid, kennis enz.) of neemt deel aan het  
verenigingsleven.

Toelichting:
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Mijn partner verricht geen activiteiten.

Toelichting:

6 Overige gegevens

Hebt u ooit een individuele inkomenstoeslag ontvangen in een andere gemeente dan Kampen?

Nee

Ja, in welke gemeente?

Stuur mee: brief van die gemeente waarin staat dat u individuele inkomenstoeslag  kreeg.

Is er in de laatste 3 jaren iets veranderd in uw situatie? (Bijvoorbeeld: verhuizing, gezinssamenstelling, inkomen, enz.)

Nee

Ja, namelijk

7 inkomen

Hebt u (en uw inwonende partner) in de afgelopen 3 jaar een inkomen gehad dat hoger is dan de voor u geldende bijstandsnorm? 

Nee

Ja  > In dit geval hebt u geen recht op individuele inkomenstoeslag.

Welk soort inkomen hebben u en/of uw inwonende partner in de afgelopen 3 jaar ontvangen?

arbeid

WIA (WAO) /ziektewet

Wajong

WAZ

WW

ANW

heffingskortingen belastingdienst

ander inkomen, namelijk

AOW

pensioen

alimentatie (ook kinderalimentatie)

8 schulden

Hebt u schulden?

Nee

Ja. Wat is het totaalbedrag aan schulden en betalingsachterstanden? €
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9 Bewijsstukken

U moet de volgende bewijsstukken inleveren van uzelf en uw eventuele partner:
■ bewijzen van uw inkomen over de laatste 3 jaar;
■ een kopie van de voorlopige aanslag van de belastingdienst;
■ een overzicht van eventuele schulden. 

Daarnaast moet u de volgende bewijsstukken inleveren van uzelf en uw eventuele partner en / of kinderen tot 18 jaar:
■  afschriften van alle betaal- en spaarrekeningen van de laatste volledige maand. De naam van de rekeninghouder en het recente 

saldo moeten duidelijk zichtbaar zijn.

10 Ondertekenen

Datum  

Handtekening  

Handtekening partner 

11 Inleveren formulier

U kunt het formulier digitaal invullen en daarna printen en ondertekenen. Lever het ingevulde formulier inclusief bewijsstukken in bij de 
balie Inkomen en zorg in het Stadhuis, Burgemeester Berghuisplein 1 in Kampen of verstuur het formulier per post naar:

Gemeente Kampen
T.a.v. balie Inkomen en zorg
Postbus 5009
8260 GA Kampen
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