Aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag
Met dit formulier vraag u een individuele inkomenstoeslag aan bij de gemeente. De toeslag kunt u één
keer in de 12 maanden aanvragen. U kunt de toeslag niet met terugwerkende kracht aanvragen.
Uw gegevens

Gegevens partner

Burgerservicenummer
Naam
Adres
Postcode en woonplaats
Geboortedatum
Burgerlijke staat
Soort identiteitsbewijs
Nr identiteitsbewijs
Geldig tot
Telefoonnummer
E-mailadres
Rekeningnummer
1. Heeft u een uitkering voor uw levensonderhoud van de gemeente Delft?
Nee
Ja, namelijk:

(ga verder naar vraag 4)
Bijstand

(ga verder naar vraag 2)

IOAW of IOAZ

(ga verder naar vraag 8)

2. Heeft u al een langdurigheidstoeslag of individuele inkomenstoeslag van de gemeente Delft gekregen?
Nee
Ja

(lever een kopie van uw identiteitsbewijs in, ga verder naar vraag 15)

3. Heeft u al 5 jaar of langer een uitkering van de gemeente Delft?
Nee

(ga verder naar vraag 4)

Ja

(ga verder naar vraag 14)

4. Heeft u kinderen?
Nee
Ja

Naam kind

Geboortedatum

Inwonend
Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

5. Woont er nog iemand anders op uw adres?
Nee
Ja
Naam

Geboortedatum

Relatie

6. Wat is uw woonsituatie?
Huurwoning

(lever een kopie van uw huurcontract in)

Verhuurder
Maandelijkse huur

€

Huurtoeslag

Nee

Eigen woning

Ja

Bedrag €

(lever bewijsstukken in van uw maandelijkse aflossing en restant schuld)

Maandelijkse lasten

€

Hoofdsom lening

€

Datum

Restant schuld

€

Datum

Vooraftrek belastingen

Nee

Ja

Bedrag €

7. Wat voor inkomen heeft u?
Lever bewijsstukken in van inkomen, uitkeringen, loon, alimentatie, heffingskortingen enz.
Soort inkomen van uzelf

Soort inkomen partner

Hoogte inkomen (netto)

Partner

8. Welke bank- en spaarrekeningen heeft u?
Noteer alle bank- en spaarrekeningen van uzelf, uw partner en kinderen jonger dan 18 jaar. Lever het laatste
afschrift van iedere rekening in. Of een recent saldo-overzicht bij internetbankieren.
Rekeningnummer

Naam rekeninghouder

Saldo

Datum saldo

9. Heeft u andere vormen van vermogen?
Nee
Ja

(lever bewijsstukken in)

Waardepapieren: bijvoorbeeld levensverzekering, aandelen, obligaties enz.
Soort waardepapier

Ten name van

Waarde

Datum waarde

Overig vermogen: eigen woning (in buitenland), antiek, caravan enz.
Soort vermogen

Ten name van

Waarde

Datum waarde

Waarde

Datum waarde

10. Heeft u een of meer motorvoertuigen op uw naam staan?
Nee
Ja

Kenteken

(lever bewijsstukken in)

Kilometerstand

Ten name van

11. Heeft u aantoonbare schulden?
Nee
Ja

(lever bewijsstukken in)

Soort schuld

Bedrag

Heeft u contact met de Financiële Winkel van Delft?

Ja

Nee

Wordt u op andere wijze geholpen bij het afbetalen van uw schulden?

Ja

Nee

Zo ja, door wie of door welke instantie?
12. Heeft u eerder al een langdurigheidstoeslag of individuele inkomenstoeslag van een andere gemeente
gekregen?
Nee
Ja, van de gemeente

Op welke datum heeft u deze gekregen?
Lever het toekenningsbesluit in.
13. Heeft u al 5 aaneengesloten jaren een inkomen op minimumniveau?
Nee
Ja
Lever van de afgelopen 5 jaar de jaaropgaven in van uw inkomen en dat van uw eventuele partner. Heeft u geen
jaaropgaven? Vraag dan een inkomstenverklaring aan bij de Belastingdienst.

14. Is er in de afgelopen 5 jaar sprake geweest van een studieperiode?
Nee
Ja

(geef periode aan en lever bewijsstukken in)

15. Bewijsstukken
Om uw aanvraag af te kunnen handelen heeft de gemeente bewijsstukken van u nodig.


Lever geen originele bewijsstukken in, alleen kopieën.



Lever altijd een kopie in van een identiteitsbewijs van uzelf en uw eventuele partner.



Lever alleen de bewijsstukken in die horen bij de vragen die u heeft beantwoord.



Ontbreken er bewijsstukken? Dan kun de gemeente uw aanvraag niet in behandeling nemen.



Kruis aan welke bewijsstukken u meestuurt.

Identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart) van uzelf en uw eventuele partner
Laatste bankafschrift van alle bank- en spaarrekeningen. Of een recent saldo-overzicht bij
internetbankieren
Toekenningsbesluit eerdere aanvraag langdurigheidstoeslag of individuele inkomenstoeslag
Bewijsstukken studieperiodes
Jaaropgaven van de afgelopen 5 jaar van u en uw partner (of inkomensverklaring van de
Belastingdienst als u geen jaaropgave heeft)
Huurcontract
Bewijsstukken hypotheek (maandelijkse aflossing, restant schuld)
Opgave inkomsten van uzelf en van uw partner (specificaties, WSF, alimentatie enz.)
Bewijsstukken andere vermogens (kenteken, waardepapieren enz.)
Schuldenoverzicht

16. Op welk rekeningnummer wilt u de bijstand krijgen?
Rekeningnummer

Ten name van

Verklaring en ondertekening
Ik heb dit formulier geheel naar waarheid ingevuld en mijn gegevens gecontroleerd. De gemeente Delft
kan vaststellen of ik recht heb op bijstand. Ik heb niets verzwegen. Ik weet dat het onjuist invullen van
het formulier strafbaar is. Het onjuist, onvolledig of vals invullen van dit formulier kan leiden tot een
boete of tot strafrechtelijke vervolging. Ten onrechte verstrekte uitkering wordt teruggevorderd.
Volgens de wet moet de gemeente de gegevens controleren. Ik stem ermee in dat de gemeente
inlichtingen vraagt bij andere instanties of personen die voor het vaststellen van het recht op bijstand
nodig zijn. Ik weet dat mijn persoonsgegevens in de registratie van de gemeente Delft zijn opgenomen.
Plaats

Datum

Handtekening

Handtekening partner

Lever het formulier en de bewijsstukken in bij de gemeente aan het Stationsplein 1. Kijk op www.delft.nl
voor de openingstijden.
U kunt het formulier ook opsturen naar: Gemeente Delft, KCC 3, Postbus 78, 2600 ME Delft.
Heeft u nog vragen? Bel 14015.

