
 
 
 
 
 
 
 

 
AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG  (overige minima)      
Clientnr:      
 
 

Persoonsgegevens  

 
Vul hier de gegevens in van u en uw eventuele partner. 
  

 Aanvrager Partner 

Naam, voorletters en voorvoegsel   

Adres   

Postcode + woonplaats   

Geboortedatum   

BSN   

Leefvorm * □ Gehuwd/samenwonend   □ Alleenstaande ouder   □ Alleenstaand 

Soort en nummer identiteitsbewijs   

IBANrekeningnummer**   

Telefoonnummer   

(*  = aankruisen wat van toepassing is) 
(** =  vul hier het IBANrekeningnummer in waarop u de vergoeding wilt ontvangen) 
 
 

 Algemene voorwaarden  

 
Om individuele inkomenstoeslag te ontvangen moet u en eventueel uw partner aan alle hieronder 
genoemde voorwaarden voldoen:  
 
Aankruisen wat van toepassing is:  

□ uw leeftijd is tussen 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.  

□ uw inkomen is gedurende vijf opeenvolgende periodes van 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag 

in geen enkele periode hoger geweest dan 105% van de voor u geldende bijstandsnorm 

□  u heeft in de 12 maanden voorafgaand aan deze aanvraag geen individuele inkomenstoeslag 

ontvangen 
 
Wij moeten bezien of u zich in voldoende mate heeft ingespannen om tot inkomensverbetering te komen. 
 
Aankruisen wat op u van toepassing is:  

□  u heeft aantoonbare medische en/of sociale beperkingen  

□  u ontvangt een WIA-,WAZ- of Wajonguitkering berekend naar een   

  arbeidsongeschiktheidspercentage van 80-100% 

□  u staat gedurende 12 maanden of langer ingeschreven bij het UWV als werkzoekende  

□  u heeft in de afgelopen 6 maanden 26 of meer aantoonbare sollicitaties verricht 

□  er is door het UWV in de 12 maanden voorafgaand aan de aanvraagdatum een maatregel  

  opgelegd 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Inkomen over de afgelopen vijf periodes van 12 maanden   
 
Vul hieronder uw inkomen in (bijvoorbeeld: loon, uitkering, alimentatie, heffingskortingen belastingdienst, enz.)  

 

Naam  Soort inkomen Netto bedrag Periode 

  € Week / 4 weken / Maand **** 

  € Week / 4 weken / Maand **** 

  € Week / 4 weken / Maand **** 

  € Week / 4 weken / Maand **** 

  € Week / 4 weken / Maand **** 

  € Week / 4 weken / Maand **** 

  € Week / 4 weken / Maand **** 

  € Week / 4 weken / Maand **** 

  € Week / 4 weken / Maand **** 
 (**** streep door wat niet van toepassing is) 

 

Vermogen  

 
Uw vermogen is het saldo van bezittingen en schulden (spaargeld, auto, caravan, boot, waardepapieren 
e.d.). Is het vermogen van u, en eventueel van uw partner en minderjarige kinderen, lager dan:  

Voor een alleenstaande      €   6.505 □ ja  □ nee  

Voor een alleenstaande ouder/echtpaar/gezin    € 13.010 □ ja  □ nee 

Is de overwaarde van uw eigen woning (indien van toepassing) 

lager dan € 54.900?         □ ja □ nee 

 

Bewijsstukken  

 
- Kopie van geldige legitimatie van u en eventuele partner ( een rijbewijs is geen geldige 
legitimatie!) 
 
Let op: Over de periode dat u een uitkering van Baanbrekers ontving/ontvangt hoeft u geen 
bewijsstukken in te leveren.  
Indien u in de afgelopen 60 maanden al eerder een Individuele inkomenstoeslag ontving dan hebben wij 
alleen de inkomensgegevens nodig vanaf de peildatum van deze eerdere toegekende Individuele 
inkomenstoeslag. De peildatum staat vermeld in de beschikking die destijds aan u is verzonden. 
 
Van inkomsten over de afgelopen 60 maanden, anders dan de uitkering van Baanbrekers, dient u 
de volgende bewijsstukken te overleggen:  
-  Kopieën van de jaaropgaven van de afgelopen vijf jaar voorafgaand aan de datum aanvraag (van  
 u en eventueel uw partner);  
-  Kopieën van de voorlopige/definitieve belastingaanslagen, van de vijf jaren voorafgaand aan de  
  datum aanvraag (indien van toepassing van u en eventueel uw partner)  
-  Kopieën van alle bank- en spaarrekeningen van u, eventueel uw partner en uw minderjarige  
  kinderen, vanaf twee maanden voorafgaande aan de datum aanvraag 
-  Kopieën van vermogensbestanddelen (zie onderdeel Vermogen hierboven) 
-  bewijsstukken van schulden 
Overige bewijsstukken indien van toepassing: 
-   sollicitatiebrieven 
-  bewijsstukken waaruit blijkt dat u aantoonbare medische/sociale beperkingen heeft   
-  beschikking van een door het UWV aan u opgelegde maatregel 
 

Ondertekening en verklaring  
 

Ik/wij heb(ben) dit formulier geheel naar waarheid ingevuld zodat Baanbrekers kan vaststellen of ik/wij recht heb(ben) 

op individuele inkomenstoeslag. Ik/wij heb(ben) niets verzwegen. Het onjuist invullen van dit formulier kan leiden tot 

terugvordering van de individuele inkomenstoeslag. Verder verklaar(verklaren) ik/wij ermee bekend te zijn dat 

mijn/onze gegevens op juistheid en volledigheid worden gecontroleerd bij andere instanties en personen op grond 

van de Participatiewet. 

Plaats:  

Datum: 
  

Handtekening van uzelf:  Handtekening partner:  

Het volledig ingevulde en ondertekende formulier met bewijsstukken  kunt u opsturen naar (postzegel niet nodig): 
Baanbrekers, Antwoordnummer 10070,5140 VB  Waalwijk  

 



TOELICHTING  
 
individuele inkomenstoeslag  
individuele inkomenstoeslag is een toeslag voor mensen die gedurende lange tijd moeten rondkomen van 
een inkomen op bijstandsniveau. Dat kan een uitkering zijn, maar ook inkomen uit werk.  
Individuele inkomenstoeslag is een toeslag per huishouden.  
 
Voorwaarden  
Om individuele inkomenstoeslag te ontvangen moet u aan alle onderstaande voorwaarden voldoen:  

• U woont in de gemeente Heusden, Loon op Zand of Waalwijk  

• Uw leeftijd is tussen 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd  

• Uw vermogen is lager dan de voor u van toepassing zijnde vermogensgrens van € 6.505,00 of  
€ 13.010,00  

• Uw inkomen is gedurende vijf opeenvolgende periodes van 12 maanden voorafgaand aan de 
aanvraag geen enkele keer in een periode hoger geweest dan 105% van de voor u geldende 
bijstandsnorm  

• U heeft in de 12 maanden voorafgaand aan deze aanvraag geen individuele inkomenstoeslag 
ontvangen. U kunt slechts één keer per 12 maanden in aanmerking komen voor individuele 
inkomenstoeslag  

• U heeft voldoende inspanning verricht om tot inkomensverbetering te komen 
 
Bewijsstukken  
Bij de aanvraag moet u alle van toepassing zijnde bewijsstukken inleveren.  
Wanneer bewijsstukken ontbreken kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.  
Let op! Heeft u binnen de periode van 60 maanden een uitkering van Baanbrekers ontvangen, dan hoeft 
u over die uitkeringsperiode geen bewijsstukken in te leveren.  
 
Hoogte toeslag in 2022  
Gezin    €  608,00 
Alleenstaand ouder  €  547,00 
Alleenstaand   €  426,00 
 
Vragen?  
Heeft u vragen? Neem gerust contact op met telefoonnummer: 0416-671000. Wij zijn bereikbaar tussen 
10.00 en 12.00 uur. Ook kunt u onze website raadplegen: www.baanbrekers.org 


