
 
 

 
 

Gemeente Tytsjerksteradiel 
Aanvraag- en inlichtingenformulier  
inkomenstoeslag 
 
 
     
 
1. Persoonsgegevens 

Persoonsgegevens: Aanvrager Echtgeno(o)t(e) / partner 

Burgerservicenummer   

Achternaam   

Voornamen (1e voluit)   

Geslacht  M / V  M / V 

Geboortedatum   

Adres   

Postcode / woonplaats   

Telefoonnummer   

Identiteitsbewijs en nummer   

Stuur kopie identiteitsbewijs mee.  
 
Woont u nog met andere personen op hetzelfde adres?      ja   nee 

Naam Geboortedatum Relatie tot aanvrager 

   

   

   

Met “relatie tot aanvrager” wordt bedoeld: kind(eren), (schoon)ouder, kostganger, onderhuurder, e.d.  
 
2. Inkomen 
Sinds wanneer heeft u een inkomen op het sociaal minimum? 
Sinds: 
 
 
 Participatiewet  WAO      ANW      WW  overig te weten:……………… 
 
Vul hieronder in om welke soort inkomen(s) het gaat en over welke periode u die heeft ontvangen.  

Soort inkomen Periode 

 
 

 

 
 

 

 
Stuur een recente inkomensspecificatie mee. Wanneer u een uitkering op grond van de 
Participatiewet ontvangt hoeft u dit niet te doen. 
 

- 
Nummer aanvraag: 
 

 
Cliëntnummer: 
 

 
Ingekomen op: 
 

Door de gemeente in te vullen 
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3. Vermogen 
Hieronder geeft u alle bezittingen en schulden op van u, uw partner en van uw kinderen die jonger 
zijn dan 18 jaar en waarvoor u kinderbijslag ontvangt. Ook bezittingen in het buitenland moet u 
opgeven. Van een schuld is sprake wanneer er een aantoonbare verplichting tot terugbetaling is. 
Onder eigen woning wordt verstaan de woning die uzelf bewoont. Als u alleen eigenaar of mede-
eigenaar bent van een woning die u niet zelf bewoont vermeldt u de gegevens over die woning bij 
het onderdeel overige bezittingen. Raadpleeg de gemeente als u twijfelt of u (een) bepaalde 
bezitting(en) moet vermelden. 
 
*Wanneer u een uitkering ontvangt op grond van de participatiewet hoeft u dit niet in te 
vullen en mee te sturen. 

 
Overzicht van alle bankrekeningen. Alle bankafschriften van de laatste 6 weken meesturen. 

Iban-nummer ten name van saldo 

 
 

 €   

 
 

 €   

 
 
 

 €   

  
 

€   

        contanten €   
               ----------------------------- 
        totaal        €   ………………………. 
 

Vraagt u voor het eerst aan? 
Lever dan de jaaropgaven van uw inkomen van de laatste drie jaren in plus overige 
vermogensbestanddelen. Verder levert u de jaaropgaven van uw bankrekeningen in over de 
laatste drie jaar. Dit overzicht ontvangt u in januari van uw bank. 

 
 

Overig vermogen:  waarde 

Eigen woning: 
 

 €   

Auto/motor/boot/caravan 
te weten:  

 €   

antiek/sieraden e.d., 
te weten: 

 €   

Aandelen, obligaties, opties, 
spaarbewijzen, 
levensverzekering, lijfrente 
e.d. te weten 

 €   

Overige bezittingen te weten 
 

 € 

Stuur bewijsstukken mee. Bij een eigen woning kan in de meeste gevallen worden volstaan met 
een beschikking van de WOZ-waarde. Stuur ook bewijsstukken mee van de schuld (hypotheek) 
die op de woning rust (zie toelichting). Dit hoeft niet wanneer u een uitkering ontvangt op 
grond van de participatiewet. 
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Schulden: 
Ik/wij heb(ben) schulden    ja   nee 
Zo ja, vul onderstaande tabel in: 

Naam schuldeiser Schuldbedrag Terugbetalings-
verplichting 

Aflossing  
per maand 

 
 

€  nee       ja €  

 
 

€  nee       ja € 

 
 

€  nee       ja € 

Bewijsstukken van terugbetalingsverplichting meesturen behalve wanneer u een uitkering 
op grond van de Participatiewet ontvangt. 
 
 
 
4. Betaling  
Geef hieronder aan op welke rekening de individuele inkomenstoeslag gestort moet worden. 
 bankrekening   girorekening 
 
Iban-nummer………………………………....t.n.v…………………………………….. 
 
 
Verklaring en ondertekening 
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld zodat de 
gemeente kan vaststellen of ik/wij recht heb(ben) op de individuele inkomenstoeslag.  
 
Ik/wij heb(ben)niets verzwegen. Ik/wij weet/weten dat het onjuist invullen van dit formulier strafbaar 
is.  
 
Het onjuist of onvolledig invullen van dit formulier kan leiden tot het geheel of gedeeltelijk weigeren 
van de individuele inkomenstoeslag. Ten onrechte verstrekte individuele inkomenstoeslag kan 
worden teruggevorderd.  
 
Het niet, niet op tijd of onjuist verstrekken van gegevens kan daarnaast leiden tot een verlaging, 
een boete of strafvervolging. Ik/wij verklaar/verklaren ermee bekend te zijn dat mijn/onze gegevens 
door de gemeente op juistheid en volledigheid kunnen worden gecontroleerd bij andere instanties 
en personen en dat de verstrekte gegevens worden opgenomen in een persoonsregistratie. Ik/wij 
weet/weten dat wijzigingen, die het recht op individuele inkomenstoeslag kunnen beïnvloeden, 
onmiddellijk moeten worden doorgegeven aan de gemeente, onder overlegging van bewijsstukken. 
 
 
 
Plaats ……………………   datum ………………………….. 
 
Handtekening     Handtekening  
 
……………………………   …………………………………... 
aanvrager     echtgenoot/partner 
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Ruimte voor opmerkingen en/of vragen 
 
…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 


