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Sociale Zaken 
Aanvraagformulier 

Stadhuis, Bogaardplein 15 

Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk 

www.rijswijk.nl 

Individuele 
 
Inkomenstoeslag 

Een Individuele Inkomenstoeslag is een extra bijdrage die bedoeld is voor mensen die al minimaal 3 jaar moeten rondkomen 

van een laag inkomen en die geen zicht hebben op inkomensverbetering. 

Lees voordat u het formulier invult de toelichting goed door! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1a. Uw persoonlijke gegevens 

       Naam en voorletters :    

       Adres                        :  Postcode :  Rijswijk 

       Telefoonnummer      :                            Burgerservicenummer :    
 

1b. Gegevens partner 

      Naam en voorletters :     

      Telefoonnummer      :                                                                 Burgerservicenummer                                                                  
 

 
 

2. Leefvorm 

    Ik ben/wij zijn  gehuwd, samenwonend  alleenstaande  alleenstaande ouder 

                                                                                                                                                                   (kind jonger dan 18 jaar) 

    Ik wil/wij willen de uitkering ontvangen op bankrekeningnummer      

 
 

3. Inkomen 

  Aanvrager Echtgenoot / partner 
 

    Netto inkomen per maand   €   €     

 

    Het eventuele inkomen uit bijvoorbeeld alimentatie, pensioen, heffingskorting minstverdienende partner van  

    de Belastingdienst, etc. heb ik hierbij meegerekend.  

 
 

 

4. Jaarinkomen 

     Met het ondertekenen van dit formulier verklaar ik/verklaren wij dat het totale inkomen van de laatste 3 jaar NIET HOGER  

     was dan de bijstandsnorm. Zie voor de hoogte van de bedragen www.rijksoverheid.nl.    
 
                                                                                                                                                                                                                                   
 

5. Vermogen 

     Uw vermogen in de vorm van spaartegoeden, aandelen, eigen woning, bezit van een auto en/of een levensverzekering is  

     in totaal niet hoger is dan het maximaal toegestane bedrag. Zie voor de hoogte van de bedragen www.rijksoverheid.nl. 

 

                                                                                                                                                                                                                  

http://www.rijswijk.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/
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7. Inkomensverbetering 
 

 Volgt u en/of uw partner uit ’s Rijks kas bekostigd onderwijs? 

 
 ja 

 
 nee 

 Hebt u en of uw partner recent (max. 6 maanden geleden) een opleiding beëindigd?  ja  nee 

 Bent u of is uw partner een werkende die bewust kiest voor een deeltijdbaan, maar u heeft wel   

potentieel om uw inkomen te verbeteren?  ja  nee 

 Hebt u (en uw partner) naar vermogen geprobeerd om algemeen geaccepteerde arbeid te   

verkrijgen (door bijvoorbeeld te solliciteren) of te behouden?  ja  nee 

           

           Toelichting bij “nee” is hier verplicht:                                                                                            

                                                                                                                                                                

 Heeft uw partner naar vermogen geprobeerd om algemeen geaccepteerde arbeid te   

verkrijgen (door bijvoorbeeld te solliciteren) of te behouden?  ja  nee 

           

           Toelichting bij “nee” is hier verplicht:                                                                                            

                                                                                                                                                                

8. Bewijsstukken inleveren 

 

        Naast het door u volledig ingevulde en ondertekende formulier moet u de volgende bewijsstukken inleveren: 

 Jaaropgaven over de afgelopen drie jaar (van u en/of uw partner) 

 Betaal- en/of uitkeringsspecificatie van het huidige maandinkomen (van u en/of uw partner) 

 Kopieën van bankafschriften van alle rekeningen (ook van kinderen jonger dan 18 jaar) van de laatste maand 

 Bewijzen van vermogen, zie vraag 5 

 Kopie legitimatiebewijs, geen rijbewijs (van beiden) 
  

9. Verklaring 
 

 

 Ik heb/ wij hebben dit formulier geheel naar waarheid ingevuld en niets verzwegen; 
 Ik weet/ wij weten dat het onjuist invullen van dit formulier en van de eventuele bijlagen strafbaar is. Het kan leiden tot het 

opleggen van een boete of tot aangifte bij justitie en strafrechtelijke vervolging.  

 

 

Datum:  _______________ Datum:  _______________ 

Handtekening aanvrager:                                                              Handtekening partner: 

 
 
   ____________________        ____________________            
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
6. Eerdere toekenning 
 

       Hebt u (of uw partner) de afgelopen 12 maanden Individuele Inkomenstoeslag ontvangen?      
 

 ja 
 

 nee 
              
          

Het Sociaal Domein verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van haar 
publieke taken. De afdeling Sociale Zaken respecteert uw persoonlijke 
levenssfeer. Uw persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Op de verwerking en uitwisseling van uw 
gegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  
van toepassing. Zie ook https://www.rijswijk.nl/privacybeleid. 
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Toelichting bij aanvraag Individuele Inkomenstoeslag 

 
 

Om aanmerking te kunnen komen voor de Individuele Inkomenstoeslag moet u in ieder geval aan de volgende voor- 

waarden voldoen: 

 U woont op peildatum in Rijswijk; 

 U hebt 3 jaar of langer een inkomen op bijstandsniveau; 

 Uw (gezamenlijke) vermogen bedraagt niet meer dan het zogenaamde vrij te laten vermogen; 

 U bent alleenstaand en op datum van de aanvraag niet jonger dan 21 jaar en u heeft de pensioengerechtigde leeftijd nog 

niet bereikt; 

 U bent een alleenstaande ouder wanneer u met één of meer kinderen die 18 jaar of jonger zijn en waarvoor u kinderbijslag 

ontvangt; 

 U bent gehuwd/samenwonend en op datum van de aanvraag heeft u beiden de pensioengerechtigde leeftijd nog niet 

bereikt; 

 U hebt (beiden) geen zicht op inkomensverbetering; 

 U en/of uw partner hebt 12 maanden voorafgaande aan deze aanvraag geen Individuele inkomenstoeslag 

ontvangen. 

 

Toelichting bij invullen aanvraagformulier Individuele Inkomenstoeslag 

 
Vraag 9: 

Dit formulier moet door u als aanvrager en uw eventuele partner ondertekend worden. 

Vergeet niet de bewijsstukken bij te voegen. 

 
Stuur dit aanvraagformulier met bijlagen in een envelop zonder postzegel naar: 
 
Gemeente Rijswijk  
Sociaal Domein Afdeling Inkomen en Participatie  
Antwoordnummer 1214 
2280 VB Rijswijk 

 

 
U kunt het natuurlijk ook inleveren bij de balie van het stadhuis. 

 

Hebt u vragen over de Individuele inkomenstoeslag of vragen over het invullen van het formulier? Dan kunt u op werk- 

dagen van 8.30 uur tot 17.00 uur telefonisch contact opnemen via nummer 14 070 (optie Rijswijk). 
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