
 

 

 

 

Om de inkomenstoeslag te kunnen krijgen gelden de volgende voorwaarden:  

• u en uw partner bent/zijn 21 jaar of ouder, maar jonger dan de AOW-leeftijd;  

• uw inkomen is de afgelopen drie jaar niet hoger geweest dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm, 

inclusief vakantietoeslag;  

• u en uw partner bezit(ten) niet méér vermogen dan u voor de bijstand mag hebben. Dit is € 6.505,-  voor een 

alleenstaande of € 13.010,- voor een alleenstaande ouder / gehuwden;  

• u en uw partner hebben de afgelopen twaalf maanden niet eerder een individuele inkomenstoeslag ontvangen. 

• u en uw partner hebben geen uitzicht op inkomensverbetering. U heeft wel uitzicht op inkomensverbetering als u 

bijvoorbeeld: 

o aan het werk bent en meer uren kan werken dan uw huidige uren;  

o niet heeft meegewerkt aan een traject naar werk om tot inkomensverbetering te komen; 

o studeert, of in de afgelopen drie jaar een studeerde en hiermee kans heeft om uw inkomen te verbeteren. 

 

De hoogte van de individuele inkomenstoeslag is voor een alleenstaande € 420,- voor een alleenstaande ouder € 540,- en 

voor gehuwden € 600,-. U kunt de toeslag vrij besteden, bijvoorbeeld aan spullen die u met een laag inkomen soms 

moeilijk kunt betalen, zoals vervanging van een koelkast of televisie. 

 

 Aanvrager Partner 

Naam   

BSN   

Geboortedatum   

Straatnaam en huisnummer  

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer   

E-mail   

Gezinssamenstelling  Gehuwd/samenwonend  Alleenstaande ouder  Alleenstaande 

Rekeningnummer voor 
ontvangen bijstand 

IBAN: N L                 

 

 

Heeft u (gezamenlijk) afgelopen 36 maanden een uitkering op grond van de Participatiewet ontvangen? 
 
(kruis aan wat van toepassing is) 
 Ja    U kunt het onderdeel vermogen overslaan en verder gaan naar inkomensverbetering. 

   
 Nee Wanneer u voorgaande jaren niet eerder heeft aangevraagd moet u een kopieën van uw loon- / 

uitkeringsspecificaties van u en uw partner van de afgelopen 36 maanden meesturen. Alimentatie en 
teruggave van heffingskortingen horen ook bij uw inkomen (stuur hiervan ook een kopie mee). Vraagt u 
aansluitend aan op een eerder toegekende aanvraag, dan levert u kopieën in van de afgelopen 12 maanden. 

 

Is uw (gezamenlijke) vermogen de afgelopen 36 maanden lager geweest dan € 6.505,-  (alleenstaande) of  
€ 13.010,-  (alleenstaande ouder / gehuwden)? 
 
(kruis aan wat van toepassing is) 
 Ja    u moet kopieën van alle afschriften van uw bankrekeningen (ook spaarrekeningen) van de afgelopen 36 

maanden meesturen. Vraagt u aansluitend aan op een eerder toegekende aanvraag, dan levert u kopieën in 
van de afgelopen 12 maanden.  
 

 Nee u komt niet in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag. 

Invullen door gemeente 

Cliëntnummer  

Werkproces  

Datum ontvangst  



 

 

(kruis aan en vul in wat van toepassing is) Aanvrager Partner 

Heeft u zich in de afgelopen periode aantoonbaar ingespannen om werk te 
vinden of om uw kansen op werk te vergroten? 
 

 Ja    Nee  Ja    Nee 

Zo ja, beschrijf hier wat u heeft gedaan en vervolg eventueel op een bijlage. Stuur bewijsstukken mee  
 

 

 

Als u inkomsten uit werk heeft die lager zijn dan de voor u geldende 
bijstandsnorm, kunt u dan aantonen dat u zich (beiden) in de afgelopen 36 
maanden ingespannen heeft om dat inkomen te verhogen? 
 

 Ja    Nee  Ja    Nee 

Zo ja, beschrijf hier wat u heeft gedaan en vervolg eventueel op een bijlage. Stuur bewijsstukken mee. 
 

 

 

Heeft u in de 36 maanden voor deze aanvraag een waarschuwing of verlaging 
van uw uitkering gehad voor het niet nakomen van de verplichtingen die 
horen bij uw uitkering? 
 

 Ja    Nee  Ja    Nee 

Heeft u op dit moment of in de 36 maanden voor deze aanvraag onderwijs 
gevolgd studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 
(WSF) ontvangen of een tegemoetkoming op grond van de Wet 
Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten? 
  
Zo ja, stuur een kopie van de toekenningsbeschikking mee. 
 

 Ja    Nee  Ja    Nee 

Bent u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt als bedoeld in de Wet werk en 
inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)? 
 
Zo ja, stuur een kopie van de toekenningsbeschikking mee. 
 

 Ja    Nee  Ja    Nee 

Heeft u aantoonbare belemmeringen waardoor u uw inkomen niet kunt 
verbeteren? 
 

 Ja    Nee  Ja    Nee 

Zo ja, geef hier een toelichting vervolg eventueel op een bijlage. Stuur bewijsstukken mee. 
 
 
 

 

Heeft u een openstaande schuld bij de gemeente Noardeast-Fryslân en/of 
Dantumadiel en wilt u de toeslag gebruiken om deze schuld af te lossen? 
 

 Ja    Nee 

 

Stuur van uzelf en uw partner een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of gemeentelijke identiteitskaart) mee. 

Een rijbewijs is voor deze aanvraag géén geldig legitimatiebewijs! Als u een uitkering van de gemeente ontvangt, hoeft u 

geen kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen.   

 

Het aanvraagformulier en de bewijsstukken stuurt u op naar: Ofdieling Meidwaan en Soarch, Antwoordnummer 13, 9250 

XE Kollum of mailt u naar info@noardeast-fryslan.nl. 

 

Als u vragen heeft kunt u op werkdagen, bellen met het Klanten Contact Centrum, van maandag t/m donderdag van 8.30-

16.30 uur en vrijdag 8.30-12.00 uur. Het telefoonnummer is 0519-298888. U kunt uw vraag ook mailen naar 

info@noardeast-fryslan.nl .  

 

Deze aanvraag is naar waarheid ingevuld. Ik verklaar ermee bekend te zijn dat de Ofdieling Meidwaan en Soarch van de 

gemeenten Noardeast-Fryslan, Dantumadiel en Schiermonnikoog mijn gegevens op juistheid en volledigheid controleert 

bij andere instanties en personen op grond van de Participatiewet. In geval van fraude kan er worden overgegaan tot 

terugvordering van de bijstand en kan er een boete worden opgelegd. De verstrekte gegevens worden opgenomen in een 

administratie. 

 

Plaats en datum Handtekening aanvrager Handtekening partner 
 


