Beste inwoner,
U wil graag een Individuele inkomenstoeslag aanvragen. U kunt de toeslag aanvragen met dit formulier.
Wij hebben bepaalde informatie van u nodig om het recht op de toeslag te kunnen vaststellen.
Vult u daarom het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in en stuur alle gevraagde bewijsstukken
mee.
Op het formulier staat welke bewijsstukken er nodig zijn.
Let op!
Wij kunnen uw aanvraag niet behandelen als het formulier niet volledig is ingevuld, de gevraagde
bewijsstukken ontbreken of als u de aanvraag niet heeft ondertekend.
Verzenden aanvraag
U stuurt het formulier en de bewijsstukken naar:
Gemeente Den Helder
t.a.v. van team Bijzondere bijstand
Antwoordnummer 213
1780 VB Den Helder
Een postzegel is niet nodig.
U kunt de stukken ook mailen naar bijzonderebijstand@denhelder.nl.
Vragen
Heeft u vragen? Dan kunt u van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur bellen met 14 0223.
Vraagt u dan naar team Bijzondere bijstand.
Met vriendelijk groet,

team Bijzondere bijstand
van de gemeente Den Helder

Aanvraag Individuele inkomenstoeslag
Dit formulier gebruikt u voor een aanvraag voor een Individuele Inkomenstoeslag.

Persoonlijke gegevens
Gegevens aanvrager

Gegevens partner (indien van toepassing)

Naam
Geboortedatum
Cliëntnummer
Burgerservicenummer

Contactgegevens
Adres en plaats

………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...

Telefoonnummer
Email-adres

………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………
Kunnen wij contact met u opnemen via dit email-adres?

JA

NEE

Mogen wij het besluit op uw aanvraag naar u mailen?
(in plaats van versturen via de post)

JA

NEE

Gegevens kind(eren)
Heeft u kinderen jonger dan 18 jaar voor wie u kinderbijslag ontvangt?
Zo ja, wilt u dan de volgende gegevens invullen.
Voor- en achternaam

Geboortedatum

JA

Thuiswonend?

Hoogte
alimentatie

JA

NEE

€

JA

NEE

€

JA

NEE

€

JA

NEE

€

Wonen er eigen, stief- of geadopteerde kinderen ouder dan 18 jaar bij u in?
Zo ja, vult u dan de volgende gegevens over deze inwonende kind(eren) in.
Voor- en achternaam

Geboortedatum

NEE

JA

NEE

Studeert dit kind en ontvangt hij
of zij studiefinanciering?
JA

NEE

JA

NEE

JA

NEE

JA

NEE

Woonsituatie
Kruis hieronder aan welke situatie op u van toepassing is en vul de gegevens in.
a)

woonachtig in een huurwoning
de huur bedraagt € ______________ per maand
de huurtoeslag is € ______________ per maand
naam verhuurder __________________________________

! Meesturen: een kopie huurcontract

b)

woonachtig in een eigen huis (of woonboot/woonwagen)
de stand van de hypotheek is

€ ______________

de WOZ-waarde voor de OZB-belasting is € ______________
! Meesturen: een kopie stand van de hypotheek (laatste overzicht van rente en aflossing) en een kopie van de aanslag
van de Onroerend Zaak Belasting (OZB)

c)

woonachtig op een kamer
de huur bedraagt

€ ______________ per maand

ik betaal apart voor gas, water en licht € ______________ per maand
naam verhuurder __________________________________
! Meesturen: een kopie huurcontract of huurspecificatie

d)

woonachtig in Wlz-instelling

! Meesturen: een beschikking eigen bijdrage Wlz

e)

anders, namelijk _____________________________________________
wel woonlasten, namelijk € ______________ per maand (! laatste betaalbewijs meesturen)
geen woonlasten

Andere medebewoners
Wonen er nog andere personen (niet zijnde uw kinderen) bij u op het adres?
Zo ja, vult u dan de volgende gegevens over die personen in:
Voor- en achternaam

Geboortedatum

NEE

JA

Relatie

Inkomensgegevens
Wat is uw huidige inkomen uit werk, uitkering en/of AOW?
Naam werkgever of uitkerende instantie

Netto inkomsten

Betaalperiode
bijv. per maand/week

Inkomsten aanvrager

€

Inkomsten aanvrager

€

Inkomsten partner

€

Inkomsten partner

€

! Meesturen: een kopie van uw loonstroken of uitkeringsspecificaties van de laatste maand

Heeft u andere inkomsten?
Zo ja, kruis hieronder aan wat op u van toepassing is en vul de gegevens in.

JA

NEE

Netto per maand

Wordt betaald door

Pensioen

€ ____________

_______________________________

Studiefinanciering

€ ____________

DUO

Inkomsten uit (kamer)verhuur

€ ____________

_______________________________

Kinderalimentatie

€ ____________

_______________________________

Partneralimentatie

€ ____________

_______________________________

Onkostenvergoeding stage of vrijwilligerswerk

€ ____________

_______________________________

Inkomsten uit klusjes/bijverdiensten

€ ____________

_______________________________

Inkomsten uit verkoop (internet,rommelmarkt enz) € ____________

_______________________________

! Meesturen: een kopie van uw laatste (uitkerings)specificatie of ander bewijsstuk

Was uw inkomen in de afgelopen drie jaar hetzelfde?
JA Wij hebben geen andere gegevens van u nodig.
NEE Wij hebben aanvullende gegevens van u nodig. Stuurt u met de aanvraag loonstroken of
uitkeringsspecificaties mee over uw eerdere inkomen.

Als u in de laatste drie jaar heeft samengewoond
Heeft u in de laatste drie jaar met iemand samengewoond op hetzelfde adres?
Zo ja, dan moet u ook gegevens inleveren van het inkomen van die persoon op het moment van
de samenwoning.

NEE

JA

Informatie inkomensverbetering
Wat heeft u de afgelopen 36 maanden gedaan om meer inkomsten te kunnen krijgen?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Graag een bewijsstuk hiervan meesturen wanneer dit nog niet bekend is bij team Participatie van de gemeente.

Als u niets heeft gedaan om uw inkomen te verbeteren, waarom heeft u dit niet gedaan?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Als u een uitkering ontvangt, heeft u de afgelopen 36 maanden een
maatregel opgelegd gekregen?

JA

NEE

Zo ja, waarom heeft u deze maatregel gekregen? (bewijsstuk meesturen)
____________________________________________________________________________________________

Vermogensgegevens
Wat is het saldo van al uw rekeningen?
Vult u hieronder de gegevens in.
Soort rekening
Rekeningnummer (IBAN)
(betaal,spaar,creditcard,paypal enz.)

Saldo

Datum saldo

€
€
€
€
! Meesturen: kopieën van uw dagafschriften of uitdraai van uw mutatieoverzicht van de laatste 3 maanden van al
uw rekeningen. Let op dat ook uw huidige banksaldo erop staat.

Wat is het saldo van de rekeningen uw kinderen jonger dan 18 jaar? (indien van toepassing)
Vult u hieronder de gegevens in.
Soort rekening
(betaal,spaar enz.)

Rekeningnummer (IBAN)

Saldo

Datum saldo

€
€
€
! Meesturen: kopieën van de dagafschriften of uitdraai van het mutatieoverzicht van de laatste 3 maanden van al
de rekeningen. Let op dat ook het huidige banksaldo erop staat.

Heeft u kapitaal- of levensverzekeringen?
Zo ja, vult u dan de volgende gegevens in.
Soort verzekering

JA

Naam verzekeringsmaatschappij

Polisnummer

NEE
Waarde
€
€

! Meesturen: een kopie de verzekeringspolissen en de huidige waarde

Heeft u een eigen woning?
Zo ja, vul u dan de volgende gegevens in.
WOZ-waarde

€

Restant hypotheekschuld

€

JA

NEE

JA

NEE

! Meesturen: een kopie recente beschikking WOZ-waarde en huidige overzicht hypotheek

Heeft u een auto, motor en/of brommer?
Zo ja, vul u dan de volgende gegevens in.
Merk en type

Bouwjaar

Kenteken

Waarde
€
€

! Meesturen: kopie van kentekenbewijs

Heeft u andere bezittingen?
Zo ja, kruis hieronder aan wat op u van toepassing is en vul de gegevens in.

JA

NEE

Omschrijving (soort, merk enz.)

Waarde

Onroerend goed

__________________________________________________

€ ____________

Boot/caravan

__________________________________________________

€ ____________

Effecten/aandelen

__________________________________________________

€ ____________

Sieraden/antiek

__________________________________________________

€ ____________

Anders, namelijk:

__________________________________________________

€ ____________

! Meesturen: een kopie van eigendomsbewijs, taxatierapport/bewijs huidige waarde

Schulden
Heeft u schulden/betalingsachterstanden
Zo ja, kruis hieronder aan wat op u van toepassing is en vul de gegevens in.
Soort schuld
(lening,achterstand enz.)

Naam schuldeiser

JA

NEE

Hoogte
schuld

_______________________________ __________________________________________

€ ____________

_______________________________ __________________________________________

€ ____________

_______________________________ __________________________________________

€ ____________

Als u meer schulden heeft, stuurt u dan a.u.b. een apart schuldenoverzicht mee.
! Meesturen: een kopie van alle stukken met de huidige hoogte van de schuld

Betaalwijze
Geef hieronder aan op welk rekeningnummer (IBAN) de bijzondere bijstand kan worden betaald.
IBAN:

….……………...………………..…………………………………………………………………….…

Naam rekeninghouder: ….…………………………………………..……………………………………………………………
Als dit een rekeningnummer is van een derde (bijvoorbeeld een bewindvoerder of advocaat), vult u dan hieronder
de gegevens dan deze persoon/instantie in.
Adres: ............................................................................................................................................................................
Plaats: ...........................................................................................................................................................................
Betaling onder vermelding van: ……………………………...……………………………………………………………….....

Ondergetekende(n) verklaart/verklaren:
Dit formulier is geheel naar waarheid ingevuld; er is niets verzwegen. Ik (wij) weet (weten) dat het onjuist
beantwoorden van de vragen kan leiden tot het opleggen van een boete en/of strafvervolging.
Het kan ook leiden tot het weigeren of terugvorderen van bijstand. Ik (wij) ben (zijn) op de hoogte dat de gemeente
bevoegd is informatie op te vragen bij andere instellingen die nodig zijn voor het vaststellen van het recht op bijstand
en de nodig zijn voor de controle naar de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens.
Daarnaast stem ik/stemmen wij in met de verwerking van de verstrekte gegevens.
Naam
aanvrager

:

Datum

:

Handtekening :

