Individuele
Inkomenstoeslag

Vragen over Individuele
inkomenstoeslag?
www.rotterdam.nl/individuele-inkomenstoeslag

Hulp nodig bij de aanvraag?
14 010 (telefoonnummer van de gemeente)

Persoonlijke gegevens
De gemeente gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Meer leest u
hierover op www.rotterdam.nl/privacy

Over dit formulier
Dit formulier kunt u (ook) online invullen, tussendoor opslaan en
digitaal versturen. Voor verplichte vakken staat een *

Lees deze tekst eerst goed door. Vul daarna pas het formulier in.
•

Stuur een kopie mee van de voorkant en achterkant van uw paspoort of ID-kaart.
Heeft u een partner? Stuur dan ook een kopie mee van zijn of haar paspoort of ID-kaart.

•

Deze documenten mogen maximaal 5 jaar verlopen zijn. De kopie wordt door de gemeente vernietigd.

•

Ontvangt u een uitkering of Bijzondere bijstand?
Dan hoeft u geen kopie van het paspoort of ID-bewijs mee te sturen.
Heeft u recht op Individuele inkomenstoeslag?
Bent u of uw partner 21 jaar of ouder?
Ja, ga door naar de volgende vraag
Nee, u heeft geen recht op Individuele inkomenstoeslag
Krijgt u of uw partner AOW?
Ja, u heeft geen recht op Individuele inkomenstoeslag
Nee, ga door naar de volgende vraag
Volgt u of uw partner nu een opleiding of studie?
MBO2-niveau of hoger, havo, vwo, hbo of wo.

Ja, u heeft geen recht op de Individuele inkomenstoeslag

034 MO 08 21

Ja, maar deze opleiding zorgt niet voor een hoger inkomen. Ga door naar de volgende vraag.
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Nee, ga door naar de volgende vraag

Heeft u of uw partner in de afgelopen 12 maanden een diploma gehaald?
MBO2-niveau of hoger, havo, vwo, hbo of wo. Er moeten minimaal 12 maanden zitten tussen het slagen en de datum
waarop u deze aanvraag inlevert.

Ja, u heeft geen recht op Individuele inkomenstoeslag
Ja, maar deze opleiding zorgt niet voor een hoger inkomen. Ga door naar de volgende vraag
Nee, ga door naar de volgende vraag
Heeft u of uw partner in de afgelopen 12 maanden individuele inkomenstoeslag
gekregen?
Ja, u heeft geen recht op individuele inkomenstoeslag
Nee, vul het formulier verder in
Uw gegevens
*Achternaam

*Voorletter(s)

*Burgerservicenummer

Telefoonnummer

E-mailadres

Uw leefsituatie
Bent u getrouwd of woont u samen?
Nee

Ja, vul de gegevens in van uw partner

*Achternaam

*Voorletter(s)

*Burgerservicenummer

Had u in de afgelopen 12 maanden een partner waarmee u samenwoonde?
Nee

Ja, tot

Hoe heet deze persoon?
*Achternaam

Mijn ex-partner had inkomsten uit:

Bijvoorbeeld loondienst, eigen bedrijf, uitkering of giften
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*Voorletter(s)

Uw inkomen
Kruis aan wat het inkomen is van u en uw partner. Stuur van elk inkomen dat u krijgt
bewijzen mee.
Uzelf
Loon
Stuur kopieën mee van loonstroken van de laatste 3 maanden.

Uitkeringen zoals bijstand, AOW, WW, WAO, WIA en
Wajong en buitenlandse uitkeringen
Stuur een kopie mee van uw uitkeringsoverzicht van de laatste 3 maanden.

Pensioen, afkoopsommen daarvan en
buitenlands pensioen
Stuur een kopie mee van uw pensioenoverzicht van de laatste 3 maanden.

Ontvangen kinderalimentatie
Stuur een kopie mee van uw bankafschrift met de alimentatie.

Ontvangen partneralimentatie
Stuur een kopie mee van uw bankafschrift met de alimentatie.

Ontvangen onderhuur
Stuur een kopie mee van het bewijsstuk met de onderhuur.

Ontvangen kostgeld
Stuur een kopie mee van het bewijsstuk met het kostgeld.

Ontvangen persoonsgebonden budget
Stuur een kopie mee van het bewijsstuk met het persoonsgebonden budget.

Studiefinanciering
Stuur het laatste overzicht van DUO mee.

Inkomsten uit eigen onderneming
Stuur een kopie mee van definitieve aanslag Inkomstenbelasting van de afgelopen 2 jaar.

Maandelijkse voorlopige teruggave van
de Belastingdienst
Stuur een kopie van uw bankafschrift mee.

Overige inkomsten (bijvoorbeeld giften of stortingen)
Stuur een kopie van uw bankafschrift mee en een uitleg voor de inkomsten.
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Uw partner

Bezittingen van u, uw eventuele partner en inwonende kinderen tot 18 jaar
Uw woning
Heeft u een koopwoning?
Ja

Nee

Stuur kopieën mee van de:
- hypotheekakte
- koopakte
- WOZ-beschikking

Uw voertuigen
Heeft u of uw partner een motorvoertuig?
De waarde voor auto’s vindt u op www.anwb.nl/auto/koerslijst/#/kenteken. Vul als waarde de inruilprijs in.

Auto
Nee

Ja, met een
waarde van

Motor
Nee

Ja, met een
waarde van

Scooter
Nee

Ja, met een
waarde van

Betaalrekeningen en spaarrekeningen
Van u, uw eventuele partner en uw kinderen tot 18 jaar. Stuur kopieën mee van bankafschriften van afgelopen 3 maanden. Op deze afschriften moet ook het saldo staan.
Overige bezittingen
Heeft u of uw partner nog meer bezittingen?
Bijvoorbeeld een caravan, woonschip, woonwagen of stacaravan.

Nee

Ja, een

Heeft u of uw partner obligaties, spaarbewijzen of andere aandelen?
Nee

Ja, met een waarde van

Heeft u of uw partner een tweede koopwoning?  
Nee

Ja, met een waarde van

Uw schulden
Heeft u of uw partner schulden?
Nee
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Ja, de schuld is ongeveer

Uw rekening
Op welke rekening kan het geld worden overgemaakt?
IBAN-rekeningnummer

Op naam van

Uitleg van uw aanvraag
In dit vak kunt u extra uitleg geven. Bijvoorbeeld over een bijzondere situatie waardoor u
om Individuele inkomenstoeslag vraagt.

Ondertekening
Ik heb de vragen begrepen en eerlijk en volledig beantwoord.
Ik weet dat expres verkeerd of onvolledig invullen strafbaar is.
De toeslag die ik oneerlijk krijg, vraagt de gemeente terug.
Ik heb kopieën van alle bewijzen die nodig zijn bij deze aanvraag gedaan.
Indien van toepassing  

Mijn partner heeft het formulier ook ondertekend.
Ik onderteken namens de aanvrager. Het formulier ‘Machtiging aanvraag uitkering’ stuur ik mee.

Rotterdam, datum

*Handtekening van mijzelf of de gemachtigde

Indien van toepassing
Rotterdam, datum  
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*Handtekening van mijn partner of de gemachtigde

Hoe verstuurt u het formulier?
Heeft u het formulier volledig ingevuld en ondertekend? Dan kunt u het formulier
opsturen via de post of e-mail.
Via post
Gemeente Rotterdam
Postbus 1024  
3000 BA Rotterdam  
Via e-mail
iit@rotterdam.nl

Hoe lang duurt het?  
Binnen 8 weken hoort u of u Individuele inkomenstoeslag krijgt. Als de aanvraag niet
compleet is, kan deze periode worden verlengd.
Is uw aanvraag niet compleet? Dan ontvangt u een brief. Hierin staat welke informatie u
nog moet inleveren.
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