
   
 
 
 
 
      
 
 
 

AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG 
 
Dit is het aanvraagformulier voor de Individuele inkomenstoeslag. Het formulier is bedoeld 
om vast te stellen of u recht hebt op de toeslag. 
Om dat goed te kunnen doen hebben we veel informatie nodig over u, uw gezinsleden, uw 
leefsituatie, inkomen en vermogen van u en uw gezinsleden. Heel persoonlijke zaken waar 
uiteraard heel zorgvuldig mee omgegaan wordt. 
 
Als u niet alle antwoorden op dit formulier kwijt kunt, wilt u die dan op een bijlage vermelden?  
 
Persoonlijke gegevens 
Achternaam:   ________________________________________ 
Voorletters:   ________________________________________ 
Geboortedatum:   ________________________________________ 
Straat/huisnummer:   ________________________________________ 
Postcode/woonplaats:  ________________________________________ 
Burgerservicenummer:  ________________________________________ 
Telefoonnummer:   ________________________________________ 
 
Woont u samen (gehuwd of ongehuwd)? 
O nee 
O ja, met:   
Achternaam   ________________________________________ 
Voorletters   ________________________________________ 
Geboortedatum  ________________________________________ 
Burgerservicenummer ________________________________________ 
 
Wonen er behalve u en uw eventuele partner nog andere personen op bovengenoemd 
adres? 
O nee 
O ja, namelijk: O kind(eren) 
  O overige familieleden 
  O andere personen 
 

U moet een kopie van uw paspoort of identiteitskaart  bijvoegen; ook van uw eventuele 

partner. 

 
Inkomen van u, uw partner, inwonende meerderjarige (stief)kinderen. 
 
Welke inkomens hebben u en uw eventuele hiervoor genoemde gezinsleden gehad in de 3 
jaar voorafgaand aan de datum van de aanvraag? (Loon, uitkering, pensioen, alimentatie, 
heffingskortingen, rente uit vermogen, inkomsten uit (onder)verhuur, studiefinanciering etc.) 
 
Soort inkomen  van…..tot   Werkgever/uitkeringsinstantie 
_____________________ ____________________ ________________________ 
_____________________ ____________________ ________________________ 
_____________________ ____________________ ________________________ 
_____________________ ____________________ ________________________ 
_____________________ ____________________ ________________________ 
_____________________ ____________________ ________________________ 
_____________________ ____________________ ________________________ 
 
 

U moet van alle inkomens bewijsstukken bijvoegen, tenzij het gaat 
om een (bijstands)uitkering van de gemeente Voorst 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vermogen van u,  uw partner en inwonende minderjarige (stief)kinderen 
(u hoeft dit niet in te vullen als u op dit moment een bijstandsuitkering ontvangt) 
 
- Een aanzienlijk bedrag in contanten: € ______________________________________ 
 
- Huidig saldo betaal- en spaarrekeningen: 
rekeningnummer: _____________________ t.n.v. ____________ bedrag: € _________ 
rekeningnummer: _____________________ t.n.v. ____________ bedrag: € _________ 
rekeningnummer: _____________________ t.n.v. ____________ bedrag: € _________ 
rekeningnummer: _____________________ t.n.v. ____________ bedrag: € _________ 
rekeningnummer: _____________________ t.n.v. ____________ bedrag: € _________ 
rekeningnummer: _____________________ t.n.v. ____________ bedrag: € _________ 
rekeningnummer: _____________________ t.n.v. ____________ bedrag: € _________ 
 

bankafschriften van de laatste 3 maanden bijvoegen 

 
 
- Waarde auto, motor, camper, caravan etc. 
  Soort voertuig: __________________________  waarde: € _______________ 
 
Bij meer voertuigen, s.v.p. specificeren in een bijlage 
 

kentekenbewijs bijvoegen 

 
 
Waarde overig vermogen: € ________________ 
(zo nodig in bijlage specificeren, b.v. aandelen, effecten, levensverzekering, lijfrentepolis, antiek, kunst, onverdeelde boedel, 

vakantiewoning, stacaravan) 
  

bewijsstukken bijvoegen 

 
 
Hebben u en/of uw partner schulden? 
O nee 
O ja, aan ________________ 
 

bewijsstukken bijvoegen 

 
 
Woonsituatie 
Hebt u een eigen woning? 
O nee 
O ja Saldo hypotheek: €______________________  
 
Betaalt u of uw partner woninghuur? 
O nee 
O ja 
Ontvangt u huurtoeslag 
O nee 
O ja 
 

bewijsstukken bijvoegen 

 
  



 
 
 
Betaling van de toeslag 
Op welk bankrekeningnummer wilt u de toeslag ontvangen? 
rekeningnummer: _____________________ 
ten name van:       _____________________  
 
Verklaring 
Ik heb de vragen begrepen en volledig beantwoord. 
Ik weet dat 

 de gemeente Voorst mijn persoonlijke gegevens registreert 

 opzettelijk onjuist of onvolledig invullen kan leiden tot terugvordering en/of 
boeteoplegging. 

 ik omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de bijstand, direct moet melden 
aan de gemeente Voorst 

 de gemeente Voorst inlichtingen kan vragen bij andere 
instanties/werkgevers/personen. Dit gaat uitsluitend om inlichtingen die nodig zijn 
voor het vaststellen van mijn recht op de toeslag 

 
 
Ondertekening 
 
Plaats: ________________________________ Datum: ______________________ 
 
 
 
 
Handtekening aanvrager: _______________________________ 
 
 
 
 
Handtekening partner:     ________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


