Individuele Inkomenstoeslag Leusden 2022
Waarom dit formulier?

Formulier met bewijsstukken terugsturen

Als u lange tijd een laag inkomen heeft, blijft er weinig geld

Het ingevulde formulier stuurt u, voorzien

over om bijvoorbeeld een kapot bankstel te vervangen of

van handtekening(en), terug naar:

andere grote uitgaven te doen. Daarom kunnen inwoners van
Leusden die drie jaar of langer moeten rondkomen van een
minimum-inkomen recht hebben op individuele
inkomenstoeslag. Met dit formulier kunt u deze toeslag
aanvragen.

Gemeente Amersfoort, Serviceteam WIZ
Antwoordnummer 972
3800 VB Amersfoort
Er hoeft geen postzegel op de envelop.
Vergeet u de gevraagde bewijsstukken niet?

Voorwaarden
U kunt voor deze toeslag in aanmerking komen als u aan de

Hoe gaat het verder?

volgende voorwaarden voldoet:

U hoort binnen acht weken van ons wat u

•

U bent tussen 21 jaar en de AOW-leeftijd.

krijgt. U ontvangt daarover een brief. Deze

•

U heeft 3 jaar of langer een (gezins)inkomen op
bijstandsniveau.

brief noemen wij een beschikking.

•

U heeft geen uitzicht op een hoger inkomen en u heeft al
het mogelijke geprobeerd om met betaald werk een
hoger inkomen te krijgen.

Meer informatie

Uw vermogen is niet hoger dan € 13.010,- voor een gezin
of € 6.505,- voor een alleenstaande.

www.amersfoort.nl/werkenuitkering.

•

Als u getrouwd bent of samenwoont, gelden alle voorwaarden

Meer informatie over de individuele
inkomenstoeslag kunt u vinden op
Of u kunt ons bellen via het
telefoonnummer 14 033.

voor u beiden.

Persoonlijke gegevens
Aanvrager

Partner

Naam

Geboortedatum
Burgerservicenummer (BSN)

Adres

Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Rekeningnummer (IBAN)

Stuurt u de volgende bijlagen mee
Kopie van uw identiteitsbewijs en dat van uw partner (voor zover van toepassing)

Inkomen
Totaalbedrag netto inkomen per maand
Van uzelf

€

Van uw partner

€

Van uw kinderen tot 18 jaar

€

Stuurt u de volgende bijlagen mee
Kopieën van de loonstroken en uitkeringsspecificaties van de afgelopen drie maanden
Kopie van de beschikking van de Belastingdienst over heffingskortingen
Bewijsstukken van andere inkomsten, zoals alimentatie, inkomsten uit PGB

Bezittingen
Totaalbedrag op bank- en spaarrekeningen
Van uzelf

€

Van uw partner

€

Van uw kinderen tot 18 jaar

€

Overige bezittingen
Heeft u of uw partner een auto?

0 ja

0 nee

Geschatte waarde

€

Heeft u een eigen koopwoning?

0 ja

0 nee

WOZ-waarde

€

Hypotheekbedrag

€

(in Nederland of in het buitenland)

Stuurt u de volgende bijlagen mee
Kopieën van afschriften van alle bank- en spaarrekeningen van de laatste maand

Ondertekening
Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld
Datum
Handtekeningen

Aanvrager:

Partner:

