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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.  
 
 

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: _____________________________________________________________________ 
 
 

2.  Burgerlijke staat 
    Wat is uw burgerlijke staat?   Ongehuwd 

  Gehuwd, sinds: __________________________________________ 

  Gescheiden 

 

  Samenwoning  

  Weduwe/weduwnaar vanaf: _________________________________ 

 

Let op! U moet een duidelijke kopie  van uw geldige legitimatiebewijs (geen rijbewijs) en dat van uw 

(eventuele) partner inleveren 

Aanvraagformulier  
individuele inkomenstoeslag 
Cluster Maatschappelijke Zaken  
 
Met dit formulier vraagt u individuele  
inkomenstoeslag aan.  
 
Langsbrengen of opsturen  

Cluster Maatschappelijke Zaken (Garst 1, Winschoten) of  
gemeentehuis (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 
 



   

Versie 3.0 

3.  Thuiswonende kinderen 
Vermeld hieronder de gegevens van uw kinderen en eventueel uw partners eigen, stief- of geadopteerde 
kinderen 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
4. Tegenprestatie 
 
4.1 Verricht u een maatschappelijke tegenprestatie?  
Aanvrager: 
       Ja , namelijk  ___________________________________________________________________  
        Nee  
 
Partner: 
        Ja , namelijk  ___________________________________________________________________  
        Nee 
 

4.2 Bent u bereid een maatschappelijke tegenprestatie te verrichten?  
Aanvrager: 
        Ja , namelijk  ____________________________________________________________________  
        Nee, reden    ____________________________________________________________________ 

                                            
Partner: 
        Ja , namelijk ____________________________________________________________________  
        Nee, reden   ____________________________________________________________________ 
 

4.3 Wat heeft u gedaan om aan het werk te komen? 
Aanvrager:       
      __________________________________________________________________________________ 
      __________________________________________________________________________________ 
      __________________________________________________________________________________ 
Partner:       
      __________________________________________________________________________________ 
      __________________________________________________________________________________ 
      __________________________________________________________________________________ 
                                                                                                              

5. Betaling 

Omdat u een uitkering van de gemeente Oldambt, Cluster Maatschappelijke Zaken ontvangt, wordt de 

vergoeding automatisch overgemaakt op het rekeningnummer waarop ook uw periodieke uitkering wordt 

overgemaakt.  

6. 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:  
 
 
_________________________    _________________________   

 

Voorletters en achternaam Geboortedatum 

  

  

  

  

 

 


