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Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2021 

Wanneer kunt u in aanmerking komen voor individuele inkomenstoeslag? 

• U woont in onze gemeente 

• U bent 21 jaar of ouder maar jonger dan de AOW-leeftijd. 

• Uw inkomen was de laatste 3 jaar niet hoger dan 102% van het voor u geldende bijstandsuitkeringsbedrag. 

• U hebt al het voor u mogelijke geprobeerd om met betaald werk een hoger inkomen te krijgen. U hebt bijvoorbeeld – 

voor zover dat mogelijk was - gesolliciteerd, uw vakkennis bijgehouden, uw re-integratietraject gevolgd of 

vrijwilligerswerk gedaan. 

• U kunt aantonen dat u echt uw best hebt gedaan om met betaald werk een beter inkomen te krijgen, óf u kunt 

aantonen dat u een beperking hebt en hierdoor niet actief naar werk kunt zoeken. 

• U hebt naar ons oordeel geen uitzicht op een hoger inkomen. 

• U hebt in de laatste 12 maanden geen verlaging van uw uitkering gehad vanwege het niet nakomen van de inlich-

tingenverplichting of de verplichting om zo snel mogelijk aan het werk te gaan (sollicitatieplicht en re-integratieplicht). 

• U hebt in de laatste 12 maanden geen verlaging van minimaal 20% van uw uitkering of boete gehad van het UWV 

vanwege het niet nakomen van de arbeids- of re-integratieplicht. 

• U studeert niet en hebt de afgelopen 3 jaar geen studie gevolgd zoals bedoeld in de WTOS of WSF. 

• U heb minder vermogen dan de vermogensgrens (artikel 34 Participatiewet) die voor u geldt. 

• U kreeg in de afgelopen 12 maanden niet eerder een individuele inkomenstoeslag. 

• U voor 31 december 2021 aanvraagt en het formulier inlevert bij de Gemeente Venlo. 

 

1.  Persoonlijke gegevens 
 

 Aanvrager Partner 

Naam en voorletters   

Adres   

Postcode en woonplaats   

Geboortedatum   

Telefoonnummer   

BSN (burgerservicenummer)   

IBAN bankrekeningnummer   

 

2.  Ontvangt u een bijstandsuitkering van de gemeente Venlo? 

 Nee  

 Ja, korter dan 3 jaar (ga naar vraag 5) 

 Ja, 3 jaar of langer (ga naar vraag 7, u hoeft géén bewijsstukken mee te sturen) 

 Let op: ontvangt u een IOAW-uitkering, ga naar vraag 6) 

 
3.  Hebt u inwonende kinderen jonger dan 18 jaar? 

 Nee  Ja 
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4.  Andere inwonenden 

Deelt u de woning met anderen van 21 jaar of ouder anders dan uw eventuele partner en/of ten laste komende kinderen tot 
18 jaar? 
 

 Nee  Ja, (indien Ja, vul onderstaand schema in) 
 

 Naam Geboortedatum Relatie 
(broer, zus, ouder, 
huurder, kostganger) 

Studerend 
(Vul in Ja of Nee) 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

5.  Uw inkomen 

In de onderstaande tabel vult u in welk inkomen u momenteel netto per maand ontvangt. Indien u getrouwd bent of als u 
samenwoont, geeft u ook het inkomen op van uw partner. 
 

 Aanvrager (netto per maand) Partner (netto per maand) 

Loon €  €  

Uitkering: WW / WIA / ANW e.d. €  €  

Alimentatie €  €  

Voorlopige teruggave / heffingskorting €  €  

Overige inkomsten €  €  

DUO (WSF OF WTOS) €  €  

 

6. Hebt u vermogen dat hoger is dan de vermogensgrens? 

Onder vermogen wordt verstaan de totale waarde van bijvoorbeeld uw auto, caravan, motor, het geld op bankrekeningen 
van u (en uw eventuele partner) verminderd met aanwezige schulden.  
Ook een eigen woning in Nederland of het buitenland is vermogen. De waarde van de woning mag u verminderen met het 
restant van de hypotheek.  
Voor alleenstaanden geldt een maximaal vermogen van € 6.295,00 en voor alleenstaande ouders, gehuwden of 
samenwonenden geldt een maximaal vermogen van € 12.590,00. 
 

 Nee  Ja 
 

  



 

Team Rechtmatigheid Sociaal Domein 

Doorkiesnummer 14 077  Bezoekadres Mgr. Nolensplein 31 Venlo 

Versie: 17-12-2020 

RGREMA002 – pagina 2 

 

In de onderstaande tabel vult u in welk inkomen u op jaarbasis in de afgelopen 3 jaar heeft ontvangen. 
Indien u getrouwd bent of als u samenwoont, geeft u ook het inkomen op van uw partner. 
 

Jaar Soort inkomen Aanvrager (totaal per jaar) Partner (totaal per jaar) 

2020 Loon 

Uitkering WW / WIA / ANW e.d. 

Overige / alimentatie 

€  

€  

€  

€  

€  

€  

2019 Loon 

Uitkering WW / WIA / ANW e.d. 

Overige / alimentatie 

€  

€  

€  

€  

€  

€  

2018 Loon 

Uitkering WW / WIA / ANW e.d. 

Overige / alimentatie 

€  

€  

€  

€  

€  

€  

► Stuurt u de volgende bewijsstukken mee: 

• een kopie van een geldig legitimatiebewijs of verblijfsdocument van u en uw eventuele partner; 

• een kopie of kopieën van uw recente uitkeringsspecificaties en/of loonstro(o)k(en) van u en uw eventuele partner; 

• kopieën van loonstroken en/of uitkeringsspecificaties over de maanden januari en juli van de afgelopen 3 jaar van u en 

uw eventuele partner, geen jaaropgaven; 

• beschikking voorlopige teruggave; 

• een kopie van het laatste bankafschrift van alle- en/of spaarrekeningen; 

• kopie(ën) van bewijsstukken van eventuele schulden; 

• kopie bankpas. 

 

7.  Verklaring en ondertekening 

Door het zetten van mijn handtekening geef ik aan dit formulier te hebben gelezen en vervolgens volledig en naar waarheid 
te hebben ingevuld. Ik begrijp dat het verstrekken van onjuiste informatie kan leiden tot stopzetting en terugvordering van 
uitgekeerde bedragen. Ik weet dat de gemeente mijn gegevens kan controleren. 

 

De toeslag voor cliënten die: 

• een bijstandsuitkering ontvangen, wordt op hetzelfde bankrekeningnummer overgemaakt als de uitkering; 

• onder bewind-voering staan, wordt op het bankrekeningnummer van de bewindvoerder overgemaakt en de 

correspondentie wordt ook naar de bewindvoerder gestuurd. 

 

Plaats en datum 

 

......................................................................  

Handtekening aanvrager 

 

Handtekening partner 

......................................................................  ......................................................................  

 
Voor een snelle afhandeling van uw aanvraag is het belangrijk alle gevraagde gegevens en bewijsstukken direct bij de 

aanvraag bij te voegen. 


