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AANVRAAG INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG 

de vragen volledig invullen a.u.b. en het vakje  aankruisen indien van toepassing. 

 
1. Gegevens aanvrager 

Voorletters en achternaam _________________________________________________________________________M/V 

Adres   _____________________________________________________________________________ 

Postcode en woonplaats _____________________________________________________________________________ 

Geboortedatum  _________________________________________ 

Burgerservicenummer  _________________________________________ 

Emailadres  _________________________________________ 

Telefoon   _________________________ Mobiel _________________________ 

Bankrekeningnummer _______________________________ 

 

2. Gegevens partner 

Voorletters en achternaam _________________________________________________________________________M/V 

Adres   _____________________________________________________________________________ 

Postcode en woonplaats _____________________________________________________________________________ 

Geboortedatum  _________________________________________ 

Burgerservicenummer  _________________________________________ 

Emailadres  _________________________________________ 

Telefoon   _________________________ Mobiel _________________________ 

Bankrekeningnummer _______________________________ 

 

3. Gegevens overige gezinsleden (kinderen) 

voornamen/achternaam:       geboortedatum:  Burgerservicenummer 
 
_______________________________  ___________________ ________________________________ 
 
_______________________________  ___________________ ________________________________ 
 
_______________________________  ___________________ ________________________________ 
 
_______________________________  ___________________ ________________________________ 
 
 

 

4. Mijn netto maandinkomen per heden bedraagt, inclusief heffingskorting en vakantiegeld  
€                                              en betreft: 

  een bijstandsuitkering  > sla vragen 5 en 6 over en ga direct naar vraag 7. 

  anders, namelijk:   
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Raadpleeg voor de voorwaarden de gemeentelijke website www.pijnacker-nootdorp.nl  

(loketten/alle producten en diensten/individuele inkomenstoeslag) 

 

5. Mijn netto maandinkomen inclusief heffingskorting en vakantiegeld bedroeg in de 
afgelopen 3 jaren: 

  van mijzelf  1.  €_______________ 

2.  €_______________ 

3.  €_______________ 

 

  van mijn partner 1.  €_______________ 

2.  €_______________ 

3.  €_______________ 

 

 

6. Het  vermogen (bijvoorbeeld auto, motorfiets, koopwoning, levensverzekering, spaarsaldo, 
saldo bankrekeningen ook van uw partner en kinderen tot 18 jaar), bedraagt: 

  van mijzelf   €_______________ 

  van mijn partner  € _______________ 

 

  van mijn 1e kind  € _______________ 

  van mijn 2e kind  € _______________  

  van mijn 3e kind  € _______________ 

 

 

7. Wat heeft u de afgelopen 3 jaar voorafgaande aan deze aanvraag gedaan om uw inkomen 
te verbeteren? 

  ik heb gesolliciteerd 

  ik heb een opleiding gevolgd 

  anders, namelijk: 

 

 

 

 

  ik heb niets gedaan, omdat: 

 

 

 

 

http://www.pijnacker-nootdorp.nl/
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8. Wat heeft uw partner de afgelopen 3 jaar voorafgaande aan deze aanvraag gedaan om het 
inkomen te verbeteren? 

  hij/zij heeft  gesolliciteerd 

  hij/zij heeft  een opleiding gevolgd 

  anders, namelijk: 

 

 

 

 

  hij/zij heeft niets gedaan, omdat: 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

9. Ik heb geen zicht op inkomensverbetering, omdat: 

 ik volledig ontheven ben van de arbeidsplicht; 

 anders, namelijk: 

 
 
 
 

 

 

 

 

10. Mijn partner heeft  geen zicht op inkomensverbetering, omdat: 

 hij/zij volledig van de arbeidsplicht is ontheven; 

 anders, namelijk: 
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Bewijsstukken 
 
Met deze aanvraag dient u in ieder geval de navolgende bewijsstukken mee te sturen: 
 
 Kopie geldig legitimatiebewijs van uzelf en eventueel uw partner; 
 meest recente loon- en/of uitkeringsgegevens van zowel uzelf als van uw partner; 
 jaaropgaven van de werkgever of uitkeringsinstantie over de afgelopen 3 jaar van zowel uzelf als 

van uw partner (liefst een opgave van uw netto inkomen); 
 afschriften met saldogegevens van alle bank- en spaarrekeningen in uw gezin, inclusief die van uw 
     kinderen van de laatste 3 maanden; 
 gegevens over uw vermogen en actuele schulden; 
 eventueel: een verklaring waaruit blijkt, dat u volledig arbeidsongeschikt bent (bv UWV); 
 indien van toepassing: bewijsstukken van uw sollicitaties; 
 indien van toepassing: bewijsstukken van de gevolgde opleiding(en). 
 

 
Verklaring en ondertekening 
Met de ondertekening van dit aanvraagformulier verklaart u dat u alle vragen naar waarheid hebt ingevuld en dat u niets 
heeft verzwegen. Als u door verstrekking van onjuiste informatie onterecht of teveel toeslag ontvangt of heeft 
ontvangen, dan moet u dat terugbetalen. Op grond van de wet is de gemeente verplicht de gegevens te controleren. Het is 
mij/ons bekend, dat de gemeente daartoe mogelijk inlichtingen bij andere personen of instanties inwint. 
 
Datum:____________________________________________________ 
 
Plaats:_____________________________________________________ 
 
Handtekening aanvrager     Handtekening partner 
 
 
______________________________   ______________________________ 
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