In te vullen door de gemeente
Cliëntnr.
Werkprocesnr.

Aanvraagformulier Individuele inkomenstoeslag (IIT)




In de bijlage achteraan dit aanvraagformulier ziet u een overzicht van de bewijsstukken die wij bij deze
aanvraag nodig hebben.
Als u de gevraagde bewijsstukken volledig inlevert, kunnen wij uw aanvraag in behandeling nemen.
Stuur alleen kopieën van bewijsstukken mee. De originele bewijsstukken kunnen wij niet terugsturen.

1. Persoonsgegevens
Uzelf

Uw partner

Achternaam
Voorletters
Geboortedatum
Geslacht

□ man

□ vrouw

□ man

□ vrouw

Burgerlijke staat
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer(s)
E-mailadres

2. Algemene vragen
Uzelf

Uw partner

□ nee

□ nee

□ ja, in de volgende periode:

□ ja, in de volgende periode:

van ..…-.….-…...… tot .….-.….-……..…

van ..…-.….-…...… tot .….-.….-……..…

en hoogte van het inkomen:
€ ………………………………………

en hoogte van het inkomen:
€ ………………………………………..

Bent u op dit moment volledig
en duurzaam
arbeidsongeschikt verklaard op
grond van de wet WIA?

□ nee

□ nee

□ ja, in de volgende periode:

□ ja, in de volgende periode:

van ..…-.….-…...… tot .….-.….-……..…

van ..…-.….-…...… tot .….-.….-……..…

Volgt u op dit moment een
opleiding?

□ nee

□ nee

□ ja, het betreft een opleiding:

□ ja, het betreft een opleiding:

…………………………………………………….

…………………………………………………….

van ..…-.….-…...… tot .….-.….-……..…

van ..…-.….-…...… tot .….-.….-……..…

□ nee

□ nee

□ ja, in de volgende periode:

□ ja, in de volgende periode:

van ..…-.….-…...… tot .….-.….-……..…

van ..…-.….-…...… tot .….-.….-……..…

Heeft u de laatste 24 maanden
inkomen uit arbeid gehad?

Heeft u de laatste 12 maanden
een maatregel gekregen van
het UWV?
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Neemt u momenteel deel aan
een schuldsaneringstraject?

□ nee

□ nee

□ ja, en bij de volgende
bewindvoerder/schuldhulpverlener
(bewijsstukken!):

□ ja, en bij de volgende
bewindvoerder/schuldhulpverlener
(bewijsstukken!):

..….….…...….…..….……..…

..….….…...….…..….……..…

Let op! Als u een maandelijkse bijstandsuitkering ontvangt op grond van de Participatiewet, hoeft u de vragen
3 tot en met 6 niet in te vullen. U kunt direct naar vraag 7 gaan. Dit geldt niet als u een IOAW-uitkering ontvangt.
3. Gegevens woonsituatie
Wat is uw woonsituatie?
Woonsituatie

Hoogte woonlasten per maand

□ Ik huur een woning, woonwagen of woonboot

Huurkosten

€

Huurtoeslag

€

Huurkosten

€

Huurtoeslag

€

□ Ik ben inwonend

Kostgeld

€

□ Ik verblijf in een inrichting, verpleeg- of verzorgingshuis

Wlz – bijdrage

€

□ Ik heb een woning, woonwagen of woonboot in
eigendom

Hypotheekkosten €

□ Ik huur een kamer

□ Anders, namelijk

4.

€

Inwonende personen

Wonen u en uw eventuele partner ook nog met andere personen op hetzelfde woonadres?
Zo ja, de gegevens van deze personen zijn:
Achternaam en voorletters

Geboortedatum

□ nee

□ ja

Relatie (bijv. kind, (schoon)ouder, broer, zus,
vriend(in), kostganger, ver/onderhuurder, enz.)

5. Gegevens inkomen
Wat is het inkomen van uzelf en eventueel van uw partner?
Uzelf

Bedrag per

Uw partner

Bedrag per

□ Loon uit werk

€

□ Loon uit werk

€

□ Uitkering, zo ja welke………………..

€

Uitkering, zo ja welke………………..

€

Als u een
arbeidsongeschiktheidsuitkering
ontvangt van het UWV: wat is uw
arbeidsongeschiktheidspercentage?

%

Als u een
arbeidsongeschiktheidsuitkering
ontvangt van het UWV: wat is uw
arbeidsongeschiktheidspercentage?

%

□ Alimentatie

€

□ Alimentatie

€

□ Inkomen uit eigen bedrijf

€

□ Inkomen uit eigen bedrijf

€
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□ Studiefinanciering

€

□ Studiefinanciering

€

□ Inkomensafhankelijke
combinatiekorting van
Belastingdienst
□ Andere inkomsten, namelijk
……………………………………

€

□ Inkomensafhankelijke
combinatiekorting van
Belastingdienst
□ Andere inkomsten, namelijk
……………………………………….

€

€

€

6. Gegevens vermogen
Wat staat er op dit moment op de betaalrekening van u, uw eventuele partner en uw kinderen tot 18 jaar?
IBAN rekeningnummer

Ten name van

Saldo en datum

Wat staat er op dit moment op de spaarrekening van u, uw eventuele partner en/of uw kinderen tot 18 jaar?
IBAN rekeningnummer

Ten name van

Saldo en datum

Is er sprake van ander vermogen van u, uw eventuele partner en uw kinderen tot 18 jaar?
Vermogen

Ja/Nee

Eigen woning

□ nee

Waarde
□ ja

Openstaande hypotheekschuld: €

□ ja

Laatste WOZ-waarde woning: €
Openstaande hypotheekschuld: €

Eigen woning waar u niet woont (in
buitenland/vakantiewoning)

□ nee

Auto, boot, caravan e.d.

□ nee

Waardepapieren (aandelen, obligaties,
opties, levensverzekering, lijfrente,
e.d.)

□ nee
□ ja
Kenteken:

€

Aandeel in onverdeelde boedel

□ nee

€

Laatste WOZ-waarde woning:
□ ja, kenteken
……………………..

□ ja

€

€

Is er sprake van schulden?
Schulden
□ nee

Naam schuldeiser

Hoogte schuld

□ ja
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7. Bankrekeningnummer
Op welk IBAN rekeningnummer dient de bijzondere bijstand overgemaakt te worden?

IBAN rekeningnummer:
Ten name van:

8. Ondertekening





Met het ondertekenen van dit formulier verklaar ik het volgende:
Ik heb al deze vragen begrepen en eerlijk en volledig beantwoord. Ik weet dat het opzettelijk onjuist of
onvolledig invullen kan leiden tot een eventuele boete of strafvervolging. De uitkering die hierdoor ten
onrechte is verstrekt vordert de gemeente terug.
Ik heb de noodzakelijke bewijsstukken bij de aanvraag gedaan.
Ik ben ervan op de hoogte dat ik alle wijzigingen in mijn persoonlijke of financiële omstandigheden, die van
belang kunnen zijn voor de uitkering, onmiddellijk meld bij de gemeente.
Ik geef toestemming aan de gemeente om gegevens te raadplegen die nodig zijn om het recht vast te stellen
en te delen met derden, ook indien dit wet- en regelgeving betreft die niet rechtstreeks met deze aanvraag
verband houdt. Indien gegevens worden gedeeld dan betreft dit naam, voorletters, adres, woonplaats en
geboortedatum. Ik geef tevens toestemming voor onderzoek in verband met controle van gegevens bij
instanties buiten Nederland.
Uzelf

Uw partner

Plaats en datum
Handtekening




Privacy
Op de verwerking en uitwisseling van uw gegevens is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
van toepassing. Zie Rijksoverheid.nl/persoonsgegevens.
Wij vinden het belangrijk dat u erop kunt vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig omgaat met uw persoonlijke
gegevens. Alle medewerkers moeten zich daarom houden aan de regels uit de privacywetgeving en het
gemeentelijk privacy beleid. Die regels schrijven voor hoe wij met uw persoonlijke gegevens om moeten gaan.
De regels gelden ook voor de partijen met wie de gemeente samenwerkt. Persoonlijke gegevens zijn nodig om
uw goed van dienst te zijn en/of te bepalen of u recht heeft op een door u aangevraagde dienst, voorziening
of product. We vragen alleen de gegevens die strikt noodzakelijk zijn en gebruiken ze nooit voor een ander
doel dan wettelijk is toegestaan.
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