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Aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag  
(IIT) 

 
Ontvangstdatum (in te vullen door de gemeente):________________________ 
 
1. PERSOONSGEGEVENS 

 aanvrager (indien van toepassing) partner 

naam en voorletters   

geboortedatum   

adres   

postcode / woonplaats   

telefoonnummer   

e-mail adres   

* Neem legitimatiebewijzen mee van u en uw eventuele partner (paspoort of ID-bewijs, géén     
rijbewijs). Als u niet de Nederlandse nationaliteit heeft, neem dan uw paspoort mee en uw 
verblijfsvergunning of document van justitie of de vreemdelingendienst.  
 
 
2. INKOMEN UIT BIJSTAND VOOR LEVENSONDERHOUD 
Heeft u (beiden) gedurende de afgelopen twee jaren onafgebroken tot nu toe een maandelijkse 
bijstandsuitkering voor levensonderhoud op grond van de Participatiewet ontvangen?   
 
 nee  Zo nee, beantwoord dan alle vragen. 
 ja  Zo ja, ga verder met vraag 6 
    
 
3. INKOMEN 
Ik/wij heb(ben) over de afgelopen periode van 24 maanden onderstaand(e) inkomen(s) ontvangen, bijv:  
Participatiewet/WAO/WAZ/Wajong/WIA/ANW/IOW/IOAW/IOAZ/WW/ZW/Toeslagenwet/alimentatie/ 
pensioen/loon* 
 
Aanvrager 

Jaar soort inkomen netto bedrag per maand exclusief 
vakantiegeld 

2018 
 

 € 

2019 
 

 € 

2020 
 

 € 

 
Mijn (ex-)partner heeft over deze periode onderstaand(e) inkomen(s) ontvangen: 

jaar  soort inkomen netto bedrag per maand exclusief 
vakantiegeld  

2018 
 

 € 

2019 
 

 € 

2020 
 

 € 

 
* Neem kopieën van bewijsstukken mee van al uw inkomensbronnen op de peildatum en over de 
maanden januari en juli over de hierbovengenoemde periode, bijvoorbeeld salaris- of 
uitkeringsspecificaties. Als u alimentatie ontving, neem dan een kopie van de alimentatie-
uitspraak van de rechter mee en de bankafschriften over de genoemde maanden.  
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4. VERMOGEN 
Overzicht van alle bank-, (giro-) en (internet)spaarrekeningen (ook van uw eventuele partner en 
inwonende minderjarige kinderen). 

Bankrekeningnummer(s) ten name van Saldo 

  
€  

  €  

  € 

  € 

  € 

  €  

  
€  

Contanten  
€  

 
totaal €  

Neem afschriften mee van alle bank- en spaarrekeningen op het moment van de peildatum. Ook 
als u geen, weinig of een negatief saldo heeft of de rekening niet of weinig gebruikt.  
 
 
4A.  OVERIGE BEZITTINGEN EN SCHULDEN 

Hier worden vragen gesteld over overige bezittingen en schulden. Als u één of meerdere van deze 
vragen met ja heeft beantwoord, neemt u dan hiervan kopieën van bewijsstukken mee. 

 
Ik / wij bezit(ten) onroerende zaken  nee  ja 
Ook als u een woning e.d. in het buitenland bezit dient u dat op te geven. 
Zo ja, dit bestaat uit: 

Soort geschatte waarde 

 €  

 €  

 
Ik / wij bezit(ten) waardepapieren (bijv. aandelen/obligaties/levensverzekeringen)  nee  ja 

soort waardepapier Waarde 

 €  

 €  

 €  
 
 
Ik / wij bezit(ten): 

voertuig/vaartuig 
 

 kenteken(s) merk en type bouwjaar geschatte 
waarde in € 

auto(s) 
 

 nee  ja     

motor(en) 
 

 nee  ja     

caravan 
 

 nee  ja     

overig  
 

 nee  ja     

 

bezittingen 
  

 geschatte waarde in € 

antiek/sieraden 
 

 nee  ja, te weten:  

overige bezittingen:  
 

 nee  ja, te weten:  
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Ik / wij heb(ben) schulden: 
 nee    ja  

naam schuldeiser(s) terugbetalings-
verplichting 

restant saldo 

  nee  ja €  

  nee  ja €  

  nee  ja €  

  nee  ja €  

  nee  ja € 

  nee  ja € 

  nee  ja € 

  nee  ja € 

  nee  ja € 

  nee  ja € 

 
 
5. UITBETALING 
Op welk rekeningnummer wilt u de individuele inkomenstoeslag ontvangen bij toekenning?  
 
Bankrekeningnummer (IBAN, betaalrekening, géén spaarrekening): ______________________ 
 
 
6. ARBEIDSCONTRACT/URENUITBREIDING 
Heeft u of uw partner:   een arbeidscontract dat binnenkort ingaat of 

 een concrete toezegging voor een arbeidscontract of 
 een concrete toezegging voor urenuitbreiding of 
 een concrete toezegging voor een beter betaalde functie? 

  
 nee   
 
 ja  Zo ja, neem dit contract/bewijsstuk mee 

 
 
7. ONDERTEKENING 
Wij maken u er op attent dat u strafbaar bent wanneer u onjuiste of onvolledige informatie verstrekt. Wij kunnen dan 
de ten onrechte verstrekte IIT terugvorderen en een boete opleggen of een strafrechtelijke vervolging instellen.  
De gemeente controleert uw gegevens door onder andere uitwisseling van bestanden met andere organisaties. 
Wij nemen uw gegevens op in een persoonsregistratie en gebruiken deze alleen voor het doel waarvoor ze zijn 
verkregen.  

 
Aldus volledig en naar waarheid ingevuld te ___________________(plaats) op_______________________(datum)  

 
 
 
 
          (indien van toepassing) 
Handtekening aanvrager: ___________________    Handtekening partner: ___________________ 
 
 
 
 
 
 
TOELICHTING PEILDATUM 
De peildatum is de eerste datum waarop iemand (of in het geval van een echtpaar: beiden) aan alle 
voorwaarden voor de IIT voldoet. De voorwaarden zijn onder andere dat uw vermogen de toepasselijke 
bijstandsvermogensgrens niet overschrijdt en dat u een aaneengesloten periode van minimaal 24 
voorafgaande maanden een inkomen van maximaal 101% van de toepasselijke bijstandsnorm heeft 
ontvangen. 
De peildatum kan niet eerder gelegen zijn dan drie maanden vóór aanvraag, en ook niet in een lopend 
peiljaar voor een eerder toegekende IIT vallen. 
Heeft u vragen over de peildatum? Of heeft u andere vragen over de IIT? De medewerkers van het Loket 
MO (telefoon 14 033) vertellen u er graag meer over! 


