
 

 

INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG 

 

Heeft u meer dan 3 jaar een laag inkomen en geen zicht op inkomensverbetering? Dan komt 

u misschien in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag.  

Of u zicht heeft op inkomensverbetering heeft onder andere te maken met uw huidige 

mogelijkheden tot het verhogen van uw inkomen en welke inspanningen u in de afgelopen 

drie jaar heeft verricht om uw inkomen te verhogen (bijv. door te solliciteren).  

De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw inkomen en gezinssituatie. 

U kunt het geld naar eigen inzicht gebruiken en het is belastingvrij. 

U kunt eenmaal per 12 maanden de Individuele inkomenstoeslag aanvragen. 

Voorwaarden      

 ja  nee 

Woont u in Katwijk?           

Bent u tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd?   

Is uw vermogen lager dan onderstaande bedragen? 
 alleenstaande                                  €   6.020,00 
 alleenstaande ouder/gezin          €  12.040,00 

 

  

Is vanaf 1 januari 2018 uw netto maandinkomen (inclusief heffingskorting en vakantiegeld) 
lager dan onderstaande bedragen?  

 alleenstaande/alleenstaande ouder  € 1.096,22 
 gezin                                                          € 1.566,03 

 

  

Is in de jaren 2015, 2016 en 2017 uw netto maandinkomen (inclusief heffingskorting en 
vakantiegeld) lager dan onderstaande bedragen (3 jaar teruggerekend vanaf moment datum 
aanvraag)?  

 alleenstaande                                  € 1.069,97 
 alleenstaande ouder                      € 1.069,97 
 gezin                                                 € 1.528,53 

 

  

Heeft u alle vragen met ‘ja’ beantwoord dan heeft u mogelijk recht op de vergoeding. U kunt deze dan aanvragen 
door de achterzijde van dit formulier in te vullen.  

Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit formulier? De Formulierenbrigade helpt u hiermee.  De informatie 

over inloopspreekuren vindt u op de site van www.katwijk.nl. Of bel het Samenlevingsloket op 071-4065020. 

 

 

 

 



Aanvrager: 

 Naam Voorletters BSN Geboortedatum 

Uzelf     

 
Benoem de overige gezinsleden: 

 Naam Voorletters BSN Geboortedatum 

Partner     

Kind 1     

Kind 2     

Kind 3      

Kind 4     

 
Zicht op  inkomensverbetering heeft onder andere te maken met uw huidige mogelijkheden tot het verhogen 
van uw inkomen en welke inspanningen u in de afgelopen drie jaar heeft verricht om uw inkomen te 
verhogen (bijv. door te solliciteren).  
 
Ik heb geen zicht op inkomensverbetering want: 

[] Ik ben volledig ontheven van de arbeidsplicht  

[] Overige redenen (op de volgende regels invullen welke): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Indien van toepassing: 
Mijn partner heeft geen zicht  op inkomensverbetering want: 

[] Hij/zij is volledig ontheven van de arbeidsplicht  

[] Overige redenen(op de volgende regels invullen welke): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Heeft u in de afgelopen 3 jaar een opleiding gevolgd? 

[] nee  



[] Ja 

Zo ja, welke opleiding : 

Periode: 

 
Indien van toepassing 
Heeft uw partner in de afgelopen 3 jaar een opleiding gevolgd? 

[] nee  

[] Ja 

Zo ja,  welke opleiding : 

Periode: 

 
Heeft u een uitkering van de gemeente Katwijk  en heeft u de individuele inkomenstoeslag eerder 
toegekend gekregen? 
� Ja, ga door naar ondertekening van dit formulier. 
� Nee, u moet de volgende stukken bijvoegen: 

 Meest recente loon- en/of uitkeringsgegevens; 
 Afschriften of uitdraaien met saldogegevens van alle bank- en spaarrekeningen in uw gezin (ook 

van kinderen jonger dan 18 jaar):  
 van de laatste 3 maanden volledig; 

 Indien van toepassing gegevens over uw vermogen (bijv. auto, motor, koopwoning, 
levensverzekering) en actuele schulden; 

 Jaaropgaven van de werkgever of uitkerende instantie van de afgelopen 3 jaar of 
inkomensgegevens over de laatste 3 jaar (u kunt volstaan met de maanden februari en november 
van elk jaar); 

 Eventuele Verklaring dat u v0lledig arbeidsongeschikt bent (bv. UWV); 
 Indien van toepassing: sollicitaties; 
 Geldig identiteitsbewijs van uzelf en eventuele partner . 

 
Verklaring en ondertekening 
Ik heb dit formulier geheel naar waarheid ingevuld, zodat de gemeente Katwijk kan vaststellen of ik recht 
heb op een inkomenstoeslag. Ik heb niets verzwegen. Ik weet dat het onjuist invullen van het formulier 
strafbaar is. Het onjuist of onvolledig invullen van dit formulier kan leiden tot afwijzing. Ten onrechte 
verstrekte inkomenstoeslag wordt teruggevorderd. Het niet op tijd, niet of onjuist verstrekken van gegevens 
kan daarnaast leiden tot een boete of tot strafrechtelijke vervolging. Op grond van de wet moet de gemeente 
de gegevens controleren. Het is bekend dat de gemeente voor dat onderzoek inlichtingen vraagt, die nodig 
zijn voor het vaststellen van het recht op inkomenstoeslag, bij die instanties en personen die op grond van 
de Participatiewet verplicht zijn deze te verstrekken. 
 
Plaats:  Datum:  

Handtekening aanvrager: 

 

 

Handtekening partner: 

Naam aanvrager: 

 

Straat/ Woonplaats: 

 

Telefoonnummer: 

 

Bankrekeningnr.: 

 


