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De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat de gemeente u kan geven als u langdurig van een laag 
inkomen rond moet komen en u gelet op uw persoonlijke omstandigheden geen uitzicht heeft op 
inkomensverbetering. U moet ouder zijn dan 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt. 
Ook moet u kunnen aantonen dat u de afgelopen periode er alles aan heeft gedaan om uw inkomen te verbeteren 
en wordt er van u een tegenprestatie gevraagd. 
 
De gegevens op dit formulier zijn bestemd om het recht op de individuele inkomenstoeslag en de hoogte en duur 
daarvan te kunnen vaststellen. Bij veel vragen wordt u om bewijsstukken gevraagd. Die zijn nodig om de juistheid 
van de antwoorden te kunnen controleren. Neem de bewijsstukken mee als u het formulier inlevert en kruis aan 
welke bewijsstukken u inlevert. 
 
 

1. PERSOONSGEGEVENS  

1.1 Persoonsgegevens aanvrager 

 Voorletters en achternaam: _________________________________________   Geslacht:    M / V 
 Voornamen (voluit): _______________________________________________________________ 
       Burgerservicenummer (BSN): _______________________________________________________ 
       Geboortedatum en –plaats: _______-______-__________     ______________________________ 
 Adres: _________________________________________________________________________ 
 Postcode en woonplaats: _______________   __________________________________________ 
 Nationaliteit: _________________________ Telefoonnummer: _______________________ 

  
1.2 Persoonsgegevens partner 
 Voorletters en achternaam: _________________________________________    Geslacht:    M / V 
 Voornamen (voluit): _______________________________________________________________ 
      Burgerservicenummer (BSN): _______________________________________________________ 
      Geboortedatum en –plaats: _______-______-__________ ________________________________ 
 Adres: _________________________________________________________________________ 
 Postcode en woonplaats: _______________   __________________________________________ 
 Nationaliteit: _____________________________________________________________________ 
 

1.3 Burgerlijke staat 
     Wat is uw burgerlijke staat?   Ongehuwd 

  Gehuwd, sinds: __________________________________________ 

  Gescheiden 

 
  Samenwoning  

  Weduwe/weduwnaar vanaf: _________________________________ 

 

Aanvraag- en inlichtingenformulier  
individuele inkomenstoeslag 
Cluster Maatschappelijke Zaken  
 
Met dit formulier vraagt u individuele  
inkomenstoeslag aan.  
 
Langsbrengen of opsturen  

Cluster Maatschappelijke Zaken (Garst 1, Winschoten) of  
Gemeentehuis / KCC (Johan Modastraat 6, Winschoten) 
Postbus 175, 9670 AD Winschoten 
 
Meer informatie 

(0597) 48 20 00  (tussen 9.00 uur en 10.00 uur) 
www.gemeente-oldambt.nl 
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1.4 Thuiswonende kinderen 
Vermeld hieronder de gegevens van uw kinderen en eventueel uw partners eigen, stief- of geadopteerde 
kinderen 

 
 
2. WOONLASTEN 
 
2.1 Woonlasten 
Heeft u woonlasten?  Ja, namelijk..     Nee 

   Eigen woning 

   Huur 

   Kamerhuur 

   Kostgeld 

2.2 Inwonenden 
Woont u (behalve met uw partner en inwonende kinderen) nog met 
andere personen op het bij 1.1. opgegeven adres?  

 
 Ja  
 Nee (verder met 3) 

  

Zijn dit huurders en/of kostgangers?   Ja (vul onderstaande tabel)                     
 Nee 

 
Voorletters en achternaam Geboortedatum 

  

  

  

 

3. VERMOGEN 

Om in aanmerking te komen voor de individuele inkomenstoeslag moet uw vermogen vastgesteld worden. 
Hieronder vragen wij u uw actuele bezittingen en schulden op te geven (zoals deze is op datum aanvraag). 
Vermeld ook alle bezittingen van uw partner en uw inwonende kinderen die jonger zijn dan 18 jaar en 
waarvoor u aanspraak maakt op kinderbijslag.  
 

3.1 Overzicht van ALLE bank- en spaarrekeningen, ook in het buitenland 
(let op: kopieën bijvoegen van de laatste 3 maanden!) 

Ten name van IBAN (rekeningnummer) Saldo 

   

   

   

   

 
3.2 Vermogen, ook in het buitenland 
 

Heeft u een eigen woning?  Ja                         Nee 

Geschatte waarde bij vrije oplevering 
Hypotheekschuld 

€ 
€ 

 
Waardepapieren (aandelen, levensverzekering, lijfrentepolis)  Ja                         Nee 

Soort papieren  Waarde € 

Soort papieren  Waarde € 

Soort papieren  Waarde € 

Voorletters en achternaam Geboortedatum 
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Auto’s, motoren, caravans, boten, brommobielen  Ja                         Nee 

Soort  Kenteken 
(reg.nr) 

Merk Type Bouwjaar Waarde 

      

      

      

 
Antiek, sieraden en overige bezittingen  Ja                         Nee 

Soort   Waarde € 

 
Overige, te weten  Ja                         Nee 

 Waarde € 

 

3.3 Schulden 
 
Heeft u schulden?                                                                                                                Ja                         Nee 

Naam schuldeiser Ingangsdatum  
schuld 

Terugbetalings-
verplichting  

Aflossing per 
maand 

Restant schuld 

   Ja    Nee € € 

   Ja    Nee € € 

   Ja    Nee € € 

   Ja    Nee € € 

 

4. INKOMSTEN 

Om te bepalen of u langdurig een laag inkomen heeft gehad, stellen wij u hieronder vragen over uw 
inkomsten 36 maanden (3 jaar) voorafgaande aan deze aanvraag (datum aanvraag).  

 
4.1 Individuele inkomenstoeslag 
Heeft u vorig jaar een individuele inkomenstoeslag toegekend 
gekregen van de gemeente  Oldambt?  
 

 
 

 Ja      (lees 4.1.1.) 
 Nee   (verder met 4.2.) 

 

4.1 Langdurigheidstoeslag  
Heeft u in 2014 langdurigheidstoeslag toegekend gekregen van de 
gemeente  Oldambt?  
 

 
 

 Ja      (lees 4.1.1.) 
 Nee   (verder met 4.2.) 

4.1.1 U heeft aangegeven vorig  jaar een  individuele inkomenstoeslag te hebben ontvangen. Uw 
gegevens tot die periode zijn daarom bij ons bekend. U hoeft alleen de inkomsten bij 4.2. in te vullen 
van datum toekenning individuele inkomenstoeslag  tot de huidige aanvraagdatum. Ga verder met 4.2. 

 4.1.1 U heeft aangegeven in 2014 langdurigheidstoeslag toegekend te hebben gekregen. Uw 
gegevens tot die periode zijn daarom bij ons bekend. U hoeft alleen de inkomsten bij 4.2. in te vullen 
van datum toekenning langdurigheidstoeslag 2014 tot de huidige aanvraagdatum. Ga verder met 4.2. 

 

 
4.2 Soort inkomsten  
Voorbeelden van inkomsten: 

 
 

 

- ANW 
- IOAW / IOAZ 
- Pensioen 
- Alimentatie 
- Kostgeld 
- Kamerhuur/onderhuur 
- WW  

- AAW/WAO/WGA/WIA/WAJONG 
- ZW  
- Voorlopige teruggave Belastingdienst 
- WSF / WTOS 
- Lijfrente 
- Salaris / Loon 

 
Soort inkomsten Netto bedrag per maand Naam werkgever /betalende instantie /overig 

 €  

 €  

 €  

 €  
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5. TEGENPRESTATIE  
 
5.1 Verricht u een maatschappelijke tegenprestatie?           
       Ja , namelijk  _____________________________________________________  
        Nee 
 

5.2 Bent u bereid een maatschappelijke tegenprestatie te verrichten?           
        Ja , namelijk  _____________________________________________________  
        Nee, reden   _____________________________________________________  
  
                                                                                                                                                              

6. BETALING 

Geef hieronder aan op welke rekening u de toeslag wilt ontvangen 
IBAN  Ten name van  

 
   

7. BEWIJSSTUKKEN 

Naast dit aanvraagformulier moet u de volgende gegevens bij uw aanvraag inleveren: 
 Een kopie van uw geldige legitimatiebewijs (geen rijbewijs) en dat van uw (eventuele) partner  

 Alimentatiebeschikking  (indien van toepassing, zie vraag 4.2.) 

 Kopie van contracten of betalingsbewijzen (zie vraag 2) 

 Bewijsstukken rondom het door u aangegeven vermogen. Zoals kentekenbewijs, eigendomspapieren, 
bankafschriften, schuldenpapieren (zie vraag 3) 
 

 Bewijs van de door u opgegeven inkomsten, zoals loonstroken, afschriften bankrekening,  
uitkeringsspecificaties, belastingtoeslagen. Let op dat u bewijsstukken overlegt over de gehele periode. 
Indien dit 3 jaar is, over de afgelopen 3 jaar (zie vraag 4) 

 
 

8. VERKLARING EN ONDERTEKENING 

Ondergetekende(n) verklaart hierbij:  

 dat de ingevulde gegevens naar waarheid zijn verstrekt, dat hij/zij geen omstandigheden heeft 
verzwegen ten gevolge waarvan, indien zij bij de gemeente bekend zouden zijn, in het geheel  
geen (éénmalige) uitkering zou zijn verstrekt;  

 dat hij/zij kennis heeft van het feit dat door een onjuiste opgave strafrechtelijke vervolging  
mogelijk is;  

 dat hij/zij kennis heeft van het feit dat een onvolledig ingevuld aanvraagformulier niet in  
behandeling wordt genomen.  

 
Datum:  _____-_____-_______    Plaats: ___________________ 
 
 
Handtekening aanvrager:     Handtekening partner:  
 
 
_______________________     _________________________   
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