Individuele
inkomenstoeslag 2020
Heeft u al een aantal jaren een inkomen op bijstandsniveau? Dan kunt u misschien in 		
aanmerking komen voor een Individuele inkomenstoeslag.

Wat is een Individuele inkomenstoeslag?
Een Individuele inkomenstoeslag is een toeslag die u elk
jaar kunt aanvragen. U moet dan wel tenminste 36
maanden een inkomen hebben gehad tot iets boven de
bijstandsnorm, daarnaast mag u niet te veel vermogen
hebben en hebt u geen kans op inkomensverbetering. In
deze toelichting leest u aan welke voorwaarden u moet
voldoen.

Eens per jaar kunt u mogelijk
een toeslag krijgen wanneer
u langdurig op bijstandsniveau leeft.

Voor wie?

1. Inkomen:
Om recht te hebben op een Individuele inkomenstoeslag
mag uw inkomen (en dat van uw partner) in de 36
maanden voor de datum van de aanvraag niet hoger
geweest zijn dan 105% van de voor u van toepassing
zijnde bijstandsnorm. Alleen voor inwoners van de
gemeente Harlingen is dit 110%. De hoogte van het
inkomen is van belang, niet het soort inkomen. Dat
inkomen kan een uitkering zijn, maar ook inkomen uit
werk, alimentatie (onderhoudsbijdrage) en de heffingskortingen van de Belastingdienst.
De actuele bedragen van de bijstandsnormen 		
vindt u in de folder Bijstandsbedragen en op
www.sozawe-nw-fryslan.nl > pagina Bijstandsbedragen.

2. Vermogen:
Voor de Individuele inkomenstoeslag mag uw vermogen
niet hoger zijn dan een bepaald bedrag. Dit bedrag noemen
we vrij te laten vermogen. Welk bedrag dat is leest u in
onderstaande tabel.

GEZINSSAMENSTELLING

VRIJ TE LATEN
VERMOGEN

Gehuwden/
samenwonend

€ 12.450,-

Alleenstaande
ouder 				

€ 12.450,- 				

Alleenstaande

€ 6.225,-

Bijstandsnormen per 1 januari 2020

3. Kans op inkomensverbetering:
De Individuele inkomenstoeslag is bedoeld voor mensen
die geen kans hebben op inkomensverbetering.

Voorwaarden
Op het moment dat u een aanvraag indient moet u aan
alle onderstaande voorwaarden voldoen:
· U
 woont in de gemeente: Harlingen, Terschelling,
Vlieland of Waadhoeke.
· U
 bent 21 jaar of ouder, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.
· U
 heeft in de 36 maanden voor uw aanvraag een
inkomen gehad tot 105% van de voor u geldende
bijstandsnorm. Voor inwoners van gemeente
Harlingen geldt een maximum van 110%.
· U
 w vermogen was de afgelopen 36 maanden lager dan
de voor u geldende vermogensgrens.
· U heeft in de afgelopen 12 maanden geen Individuele
inkomenstoeslag ontvangen.
· U heeft geen kans op inkomensverbetering.
· U heeft in de afgelopen 12 maanden géén afstemming
(korting op uw uitkering) gehad. Omdat u niet voldoende
aan uw arbeidsverplichting hebt voldaan die horen bij
een bijstandsuitkering (arbeid, re-integratie en 		
participatie).
· U
 volgt op dit moment geen opleiding en u heeft in de
afgelopen 6 maanden ook geen opleiding gevolgd.
* Onder opleiding bedoelen wij een opleiding waarvoor
recht bestaat op WTOS of WSF 2000 met of zonder
een bijstandsuitkering.

De hoogte van de Individuele 		
inkomenstoeslag

U krijgt binnen 8 weken schriftelijk
bericht op uw aanvraag

De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw gezinssituatie. In onderstaande tabel leest u de hoogte van de
toeslag.

De Dienst Noardwest Fryslân stuurt u een schriftelijk antwoord op uw aanvraag in de vorm van een beschikking.
Als uw verzoek wordt afgewezen, dan wordt de reden van
deze afwijzing vermeld. Bent u het niet eens met het
besluit? Dan kunt u daartegen bezwaar maken. Hoe u
dat moet doen, leest u in de beschikking.

GEZINSSAMENSTELLING

IIT VOOR
2020

Alleenstaande

€ 253,00

Alleenstaande
ouder 				

€ 326,00 				

Gehuwden/
samenwonend

€ 362,00
Bedragen per 1 januari 2020

Aanvragen

Uitbetaling
Nadat u de beschikking heeft ontvangen wordt de
toeslag overgemaakt op uw bankrekening. Staat in de
beschikking een andere bankrekeningnummer vermeld,
zoals van een bewindvoerder of Kredietbank Nederland
(KBN), dan maken we de toeslag over naar dit bankrekeningnummer.

Vragen
Heeft u vragen dan kunt u per e-mail of telefonisch
contact opnemen met de Dienst. De contactgegevens
vindt u onderaan deze folder.

Nadat u het aanvraagformulier Individuele inkomenstoeslag volledig hebt ingevuld én ondertekend stuurt
u dit formulier op naar: de Dienst Noardwest Fryslân,
T.a.v. I.I.T., Postbus 4, 8800 AA Franeker.

Bewijsstukken meesturen
Om vertraging van uw aanvraag te voorkomen:
· Stuurt u alle in het Aanvraagformulier IIT gevraagde
bewijsstukken mee. Welke bewijsstukken u mee moet
sturen, staan bij punt 8 op het Aanvraagformulier IIT
vermeld.
· Heeft u de afgelopen 36 maanden een bijstandsuitkering van de Dienst ontvangen? Dan hoeft u
geen kopieën van uw identiteitsbewijs en van uw
inkomensgegevens mee te sturen.

“ Leven op bijstandsniveau is niet altijd makkelijk.
Geld voor een extraatje is er vaak gewoon
niet bij. Dan is het fijn als de Dienst je kan
ondersteunen met wat extra financiële ruimte.

”
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