Datum aanvraag
Cliëntnummer

Gemeente Súdwest-Fryslân
Team ABSD, Cluster Mutaties
Postbus 10.000
8600 HA Sneek

Werkprocesnr.
Consulent

Aanvraagformulier Individuele inkomenstoeslag 2022
1a. Persoonsgegevens
Aanvrager

Partner

M/V

M/V

Naam en voorletter(s)
Adres
Postcode en woonplaats
Burgerservicenummer (BSN)
Geslacht
Geboortedatum
Telefoonnummer
Nationaliteit
IBAN (internationaal bankrekeningnr)
ten name van
Stuur een kopie van uw identiteitsbewijs (geen rijbewijs) met dit formulier mee.
1b. Kinderen
Heeft u thuiswonende kinderen jonger dan 18 jaar?
Zo ja, welke leeftijd heeft/hebben de kinderen?

nee

ja

2. Financiële situatie
Ontvangt u al drie jaar (36 maanden) ononderbroken een uitkering (ingevolge de Participatiewet, dus
geen IOAW en geen IOAZ) voor levensonderhoud van de gemeente Súdwest-Fryslân of voorheen een andere gemeente?
Ja, ga naar vraag 4.
Nee, ga verder met de vraag die hieronder staat.
Hier invullen: netto inkomstengegevens van aanvrager en/of partner. Denk bijvoorbeeld aan inkomen
uit: uitkering (bijv. WW, ZW, ANW, WAO, WIA/Wajong, IOAZ, IOAW), loon, werkzaamheden als zelfstandige, (partner- of kinder-)alimentatie, VUT, onkostenvergoedingen, heffingskortingen (bijv. Algemene heffingskorting, Inkomensafhankelijke combinatiekorting, Alleenstaande ouderkorting), voorlopige aanslag van
de Belastingdienst.
Achternaam en
voorletter(s)

Geb.datum

Soort inkomen

Bedrag (netto) *
€

per wk/4wk/mnd

€

per wk/4wk/mnd

€

per wk/4wk/mnd

€

per wk/4wk/mnd

€

per wk/4wk/mnd

* Bewijsstukken van uw inkomen over de afgelopen 36 maanden (3 jaren) (geen jaaropgaaf en/of bankafschriften), tenzij u eerder
individuele inkomenstoeslag hebt ontvangen van onze gemeente. In dit laatste geval verzoeken wij u bewijsstukken van uw inkomen
over de afgelopen 12 maanden (1 jaar) bij te voegen.
Beschikkingen belastingdienst van de afgelopen 3 jaar met betrekking tot de heffingskortingen, tenzij u eerder van de gemeente
individuele inkomenstoeslag hebt ontvangen. In dit laatste geval kunt u volstaan met de beschikking van het laatste jaar.
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3. Bezittingen en schulden
Hieronder dient u alle bezittingen en schulden op te geven van u, uw partner en uw kinderen (alleen invullen voor uw kinderen die
jonger zijn dan 18 jaar en waarvoor aanspraak bestaat op kinderbijslag).

Overzicht van alle bank- en girorekeningen (lopende rekeningen en spaarrekeningen)
IBAN (internationaal bankrekeningnr)
Ten name van
Saldo op moment van
aanvraag
€
€
€
€
€
€
€
Contanten

€

* Wij verzoeken u de bank-/giroafschriften van u, uw partner en uw kinderen (jonger dan 18 jaar) van de lopende rekening(en) en
spaarrekening(en) van de afgelopen 3 maanden bij te voegen.

Ik/wij bezit(ten) onroerende zaken

nee, u hoeft deze
vraag niet verder
in te vullen
Geschatte waarde:

Voeg bewijsstukken bij van de door u en/of uw partner aangegeven onroerende
zaken. Ook indien u een woning e.d. in het buitenland bezit dient u dat op te geven.

Zo ja, dit bestaat uit:
eigen woning

€

woonschip

€

woonwagen

€

ja

€
overig, te weten………………………………………………

Heeft u/hebben u en/of uw partner een hypotheek op de woning?

nee

ja

Zo ja, op wiens naam staat de hypotheek?

aanvrager

partner

Hoofdsom

€

Contante waarde levensverzekering

€

WOZ-waarde

€

Restant van de schuld

€
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Ik/wij heb(ben) schulden
Voeg bewijsstukken bij van de door u en/of uw partner aangegeven schulden.

Naam schuldeiser

Op naam
van

Ingangsdatum
schuld

1

Terugbetalingsverplichting
Nee/ja

2

nee, u hoeft deze
vraag niet verder in
te vullen
Oorspronkelijk Aflossing per
bedrag
maand

ja
Saldo

€

€

€

Nee/ja

€

€

€

3

Nee/ja

€

€

€

4

Nee/ja

€

€

€

5

Nee/ja

€

€

€

6

Nee/ja

€

€

€

4. Arbeidsverplichtingen
4a. Heeft u het afgeloJa, vult u dan vraag 4b en 4d in.
Nee, vult u dan vraag 4c en 4d in.
pen jaar iets gedaan
om uw inkomen te
Ook moet u bewijsstukken van solli- Ook moet u bewijsstukken inleveren
vergroten?
citaties en/of andere activiteiten
waarmee u aantoont waarom u niets heeft
toevoegen.
gedaan om uw inkomen te vergroten.
4I 4b.
Wilt u hier opschrijven wat u het afgelopen jaar heeft gedaan om uw inkomen te vergroten?

4c.

4d.

Wilt u hier opschrijven waarom u het afgelopen jaar niets heeft gedaan om uw inkomen te vergroten?

Zijn er nog andere aandachtspunten waarmee we bij de beoordeling van deze aanvraag rekening
moeten houden (bijzondere omstandigheden)?

Wij verzoeken u de bewijsstukken van uw sollicitaties en/of andere activiteiten toe te voegen. Indien u geen activiteiten heeft
ondernomen om uw inkomen te vergroten wordt u verzocht ook daarover informatie te verstrekken (met bewijsstukken, indien
mogelijk).
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5. Ondertekening
Ik/wij heb(ben) dit gehele formulier naar waarheid ingevuld (en ik/wij we(e)t(en) dat het niet of niet volledig verstrekken van gegevens kan leiden tot het afwijzen van de aanvraag of buiten behandeling laten van
de aanvraag). Ik ben/wij zijn er mee bekend dat de verstrekte gegevens bij andere instanties worden nagetrokken.
Plaats en Datum
Handtekening van aanvrager
Handtekening van partner

Indien u binnen acht weken na de datum van indiening van deze aanvraag geen beschikking daarop heeft
ontvangen, kunt u de gemeente in gebreke stellen.
De door u verstrekte gegevens zullen in een bestand worden opgeslagen en alleen ten behoeve van het/de
gestelde doel(en) worden gebruikt.
Bewijsstukken
Om uw aanvraag te kunnen beoordelen hebben wij bewijsstukken (kopieën) nodig. Bij de vragen is aangegeven welke gegevens u moet bijvoegen. Hieronder vindt u een samenvattende checklist van de gegevens die
van u en/of uw partner worden gevraagd.
Een geldig identiteitsbewijs.
Afschriften van alle bank- en spaarrekeningen van de laatste 3 maanden.
Bewijsstukken van uw inkomen over de afgelopen 36 maanden (3 jaren) (geen jaaropgaaf en/of bankafschriften), tenzij u eerder individuele inkomenstoeslag hebt ontvangen van onze gemeente. In dit
laatste geval verzoeken wij u bewijsstukken van uw inkomen over de afgelopen 12 maanden (1 jaar) bij
te voegen.
Beschikkingen belastingdienst van de afgelopen 3 jaar met betrekking tot de heffingskortingen, tenzij u
eerder van de gemeente individuele inkomenstoeslag hebt ontvangen. In dit laatste geval kunt u
volstaan met de beschikking van het laatste jaar.
Beschikking voorlopige aanslag Belastingdienst (voor- en achterkant).
Overige bewijsstukken die in het aanvraagformulier worden genoemd.
Nb. Als u alle 36 maanden een uitkering van de gemeente Súdwest-Fryslân heeft ontvangen, hoeft u
geen bewijsstukken van de uitkering bij te voegen. U moet wel altijd de gevraagde bewijsstukken
van vraag 4 inleveren.
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