Individuele
inkomenstoeslag
(IIT)

DIT VULT DE ADMINISTRATIE IN:
Cliëntnummer:
Procesnummer:
Datum ontvangst formulier:

BELANGRIJK OM TE WETEN VOORDAT U BEGINT

• Stuur de bewijsstukken mee die bij de vragen vermeld staan. Anders kunnen wij uw aanvraag
niet verwerken.
• Via www.sozawe-nw-fryslan.nl/iit-aanvragen kunt u dit formulier ook online invullen. U heeft
daar een DigiD voor nodig.
• Wilt u liever het papieren formulier gebruiken? Stuur het ingevulde formulier dan samen met de bewijsstukken
naar: De Dienst, T.a.v. Team Inkomen Postbus 4, 8800 AA Franeker

1. HANDTEKENING	
Ik vul dit formulier eerlijk in. Ik weet dat ik de individuele inkomenstoeslag terug moet

betalen als ik die ontvang op basis van onjuiste of onvolledige informatie. Het onjuist of
onvolledig invullen kan daarnaast leiden tot een boete. Ik geef de Dienst Noardwest Fryslân
toestemming om de informatie die ik op dit formulier invul te controleren bij andere instanties.

		Plaats:

Datum:

		 Handtekening aanvrager

Handtekening partner

		
U (en uw partner) moet(en) het formulier ondertekenen.

2. PERSOONSGEGEVENS
GEGEVENS AANVRAGER
Voorletter(s) en achternaam:			
Geboortedatum:

Burgerservicenummer (BSN):
Soort identiteitsbewijs:

Paspoort

IBAN (rekeningnummer):

N

ID-kaart

Nummer:

Man
-

Geldig tot:

Vrouw
-

-

-

L

Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoon:

		

E-mailadres:
GEGEVENS PARTNER	Uw partner is de persoon met wie u getrouwd bent, een geregistreerd partnerschap heeft, een samenlevingscontract heeft of met wie u samenwoont.

Voorletter(s) en achternaam:

		
Man
Vrouw
Geboortedatum:

Burgerservicenummer (BSN):
Soort identiteitsbewijs:

Paspoort

Bewijsstukken:

ID-kaart

Nummer:

Geldig tot:

-

-

E
 en kopie van uw identiteitsbewijs (paspoort of ID-kaart, geen rijbewijs). Heeft u een partner? Stuur dan
ook een kopie van zijn of haar identiteitsbewijs mee. Ontvangt u een bijstandsuitkering of een IOAWuitkering via De Dienst? Dan hoeft u geen kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen.

3. WOONSITUATIE
a. Gezinssamenstelling:
b. Meerderjarige medebewoners:
		
		

Gehuwd/samenwonend

Alleenstaande ouder

Alleenstaande

Onder medebewoners verstaan we alle volwassenen (van 21 jaar of ouder) die in uw woning wonen. 			
Bij de kolom ‘Relatie tot de aanvrager/partner’ geeft u aan in welke relatie deze medebewoner tot u en/of uw
partner staat, bijvoorbeeld kind, ouder, broer, zus, (onder)huurder, verhuurder of kostganger.

Naam

Geboortedatum

-

-

		

-

-

		

-

-

		

-

-

Studerend / inkomen Relatie tot
uit arbeid of uitkering aanvrager/ partner

			

Dienst Noardwest Fryslân | Postbus 4, 8800 AA Franeker
e. contact@sozawe-nw-fryslan.nl | t. 0517-380 200

4. HUISVESTING
Hoe woont u?:

In een huurwoning

		
In een koopwoning
		
In een instelling
		
Ik ben kostganger
		
Ik ben eigenaar van een woning
		
Anders, namelijk:
Andere huisvesting:	Is uw woonsituatie in de afgelopen drie jaar anders geweest dan nu?
		
Nee
		
Ja, namelijk:

5. INKOMEN 	Om recht te hebben op de individuele inkomenstoeslag mag uw inkomen de afgelopen drie jaar niet hoger zijn
dan 105% van een bijstandsuitkering (voor inwoners van gemeenten Harlingen is dat 110%). Inkomen is salaris
of een uitkering, maar bijvoorbeeld ook alimentatie (onderhoudsbijdrage) en heffingskortingen van de
Belastingdienst.

		Hoe hoog 105% of 110% van een bijstandsuitkering voor u is hangt af van uw persoonlijke situatie. Op www.
sozawe-nw-fryslan.nl/iit kunt u nagaan hoe hoog uw inkomen mag zijn.
		

Bewijsstukken:

Komt u er niet uit? Neem dan contact met ons op via 0517-380200.
Ontvangt u al langer dan drie jaar een uitkering van de Dienst?

		
Ja -> Dan hoeft u geen bewijsstukken mee te sturen.
Nee -> Is dit de eerste keer dat u Individuele inkomenstoeslag aanvraagt?
		

Ja -> stuur onderstaande bewijsstukken over een periode van 3 jaar mee.

		

Nee -> stuur onderstaande bewijsstukken over een periode van 1 jaar mee.

		

 opieën van uw loonstroken, uitkeringsspecificaties of jaaropgaven
K
(uitkeringsspecificaties van de Dienst hoeft u niet mee te sturen).
Bent u zelfstandige? Stuur dan uw jaarcijfers of bewijzen van ontvangst van zorg- en/of
huurtoeslag of een kindgebonden budget van de Belastingdienst

		

6. VERMOGEN
		
Om recht te hebben op de inkomenstoeslag mag uw vermogen niet hoger zijn dan een bepaald bedrag.

		

Dit noemen we uw vermogensgrens. De hoogte van uw vermogensgrens hangt af van uw persoonlijke situatie.
Op www.sozawe-nw-fryslan.nl/de-regels-rond-vermogen kunt u nagaan hoe hoog uw vermogen mag zijn.
Daar staat ook wat u mee moet tellen bij uw vermogen.
Komt u er niet uit? Neem dan contact met ons op via 0517-380200.

Uw vermogen:	Is uw vermogen hoger dan de op u van toepassing zijnde vrij te 		
laten vermogen?

		
Nee
Ja*, toelichting:
		

				

7. INKOMENSVERBETERING 	 Heeft u of uw partner op dit moment of in de afgelopen zes maanden een opleiding gevolgd
waarbij u recht had op studiefinanciering of met behoud van uitkering?

		
Nee
Ja*, toelichting:
		
		
		
		

Afstemming
Aanvrager
Partner
Heeft u of uw partner in de afgelopen 12 maanden een 				
afstemming op uw uitkering gekregen. Met een afstemming 				
bedoelen we een korting op uw uitkering omdat u niet

		
voldoende aan uw arbeidsverplichtingen hebt voldaan.		

ja

nee

ja

nee

Twijfelt u welke bewijsstukken u mee moet sturen of
heeft u andere vragen over de toeslag of dit formulier?
Neem dan contact op met de Dienst via contact@sozawe-nw-fryslan.nl of 0517 380 200.

Individuele
inkomenstoeslag
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.

2. Vermogen:
Om recht te hebben op de inkomenstoeslag mag uw
vermogen niet hoger zijn dan een bepaald bedrag.
Hoe hoog uw vermogen mag zijn hangt af van uw
persoonlijke situatie. Op www.sozawe-nw-fryslan.nl/
de-regels-rond-vermogen kunt u nagaan hoe hoog uw
vermogen mag zijn. Daar staat ook wat u mee moet
tellen bij uw vermogen.
Komt u er niet uit? Neem dan contact met ons op via
0517-380200.

Voorwaarden

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.
Hoe hoog 105% of 110% van een bijstandsuitkering voor u
is, hangt af van uw persoonlijke situatie. Op www.sozawe-nw-fryslan.nl/iit kunt u nagaan hoe hoog uw inkomen mag zijn. Komt u er niet uit? Neem dan contact met
ons op via 0517-380200.

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 is lager dan de voor u geldende vermogensgrens.
· U heeft in de afgelopen 12 maanden geen Individuele
inkomenstoeslag ontvangen.
· U heeft in de afgelopen 12 maanden géén afstemming
(korting op uw uitkering) gehad.
· Is de kans groot dat uw inkomen binnenkort hoger
wordt? Dan komt u niet in aanmerking op de individuele
inkomenstoeslag.
• U
 of uw partner heeft op dit moment of in de afgelopen
zes maanden geen opleiding gevolgd waarbij u recht
had op studiefinanciering. Of deze opleiding werd
gevolgd met behoud van uitkering.
• H
 eeft u een partner? Dan gelden deze voorwaarden ook
voor hem of haar. Uw partner is de persoon met wie u
getrouwd bent, een geregistreerd partnerschap heeft,
een samenlevingscontract heeft of met wie u samenwoont.
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De hoogte van de Individuele 		
inkomenstoeslag
De hoogte van de inkomenstoeslag hangt af van uw
gezinssituatie en verandert ieder jaar. Op www.sozawe-nw-fryslan.nl/iit staat hoe hoog de toeslag dit jaar is.

Aanvragen
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.

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.

Bewijsstukken meesturen
Om vertraging van uw aanvraag te voorkomen:
· Stuurt u alle in het Aanvraagformulier Individuele
inkomenstoeslag gevraagde bewijsstukken mee.
· 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.

U krijgt binnen 8 weken schriftelijk
bericht op uw aanvraag
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.

“ 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.

”

De Dienst Noardwest Fryslân is een uitvoeringsorganisatie van de gemeenten:

