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Postadres Postbus 20.000 
7900 PA Hoogeveen 

Bezoekadres Raadhuisplein 24 
7901 BW Hoogeveen 

Telefoon   14 0528 
Fax   0528-291325 

E-mail   info@hoogeveen.nl 
Internet   www.hoogeveen.nl 

 

1. Persoonsgegevens aanvrager 
 

BSN 

Geslacht 

Geboortedatum 

Naam 

Straatnaam en huisnummer 

Postcode 

Woonplaats 

Telefoonnummer 

E-mail 

 

 Man        Vrouw 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoonsgegevens partner 
BSN  

Geslacht  Man   Vrouw          

Naam  

 

 Gezinssamenstelling  
 

 Gehuwd/samenwonend  Alleenstaande ouder  Alleenstaande 

Aantal inwonende ten laste komende kind(eren) tot 18 jaar  

 

Inwonende meerderjarige kinderen (ouder dan 18 jaar):  

Naam kind Geboortedatum Studie Werk/inkomsten 

    

    

    

      

Meerderjarige medebewoners:  

Onder medebewoners verstaan we alle volwassenen (vanaf 21 jaar) die in uw woning wonen.  

Bij relatie tot de aanvrager/partner geeft u aan in welke relatie deze medebewoner tot u en/of uw partner 

staat, bijvoorbeeld kind, ouder, broer, zus, (onder-)huurder, verhuurder of kostganger. 

 

Naam Relatie tot aanvrager/partner 
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2. Individuele inkomenstoeslag 
U komt in aanmerking voor Individuele inkomenstoeslag wanneer u: 

• 21 jaar of ouder bent maar jonger dan AOW-leeftijd 

• een langdurig, laag inkomen heeft: u moet minimaal 36 maanden (3 jaar) een inkomen 
hebben genoten, dat niet hoger is dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm 

• geen in aanmerking te nemen vermogen heeft als bedoeld in art. 34 Participatiewet 

• de afgelopen 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag hebt ontvangen  

• geen uitzicht heeft op inkomensverbetering en kunt aantonen wat u zelf hebt gedaan  
om uw inkomenssituatie te verbeteren. 

 
Voor het aantonen van verbetering van uw inkomenssituatie moet(-en) u en (indien van toepassing) 
uw partner de vragen beantwoorden: 
              uzelf      partner 

• Heeft u zich de afgelopen 12 maanden aantoonbaar ingespannen  

om werk te vinden of om uw kansen op werk te vergroten?     Ja   Nee       Ja   Nee 
 

• Heeft u in de afgelopen 12 maanden voor uw aanvraag een waarschuwing   
of maatregel (verlaging van uw uitkering) gehad partner  voor het niet  

nakomen van de verplichtingen die horen bij een bijstandsuitkering?   Ja   Nee       Ja   Nee 
 

• Als u inkomsten heeft uit werk die lager zijn dan de voor u geldende  
bijstandsnorm kunt u dan aantonen dat u zich in de afgelopen   

12 maanden heeft ingespannen om uw inkomen te verhogen?     Ja   Nee       Ja   Nee 
 

• Heeft u de afgelopen 12 maanden een individuele inkomenstoeslag  

ontvangen?            Ja   Nee       Ja   Nee 
 

Als u eerder een individuele inkomenstoeslag hebt ontvangen: peildatum…………………………………….………………..………………………… 

Indien u sinds deze datum geen bijstandsuitkering ontvangt, moet u de laatste jaaropgave(n) bijvoegen.  

 

3. Mijn inkomen (art.32 Participatiewet) 

 Ik ontvang een uitkering van Sociale Zaken.  

 Ik ontvang een ander inkomen.  
Onder inkomen wordt verstaan: laatste loonstrook en/of (maand-)specificatie van uw 
uitkering (WW, WAO, Wajong, ZW), heffingskorting, alimentatie, pensioen etc.  
 



4. Mijn vermogen (art. 34 Participatiewet) 

Onder vermogen verstaan wij: de waarde van de bezittingen waarover u beschikt of redelijkerwijs kan 
beschikken minus de aanwezige schulden. Uw vermogen kan bestaan uit:   

• het saldo van alle bankafschriften van uzelf, uw eventuele inwonende partner en/of uw ten 
laste komende kinderen tot 18 jaar 

• een auto, motor of caravan 
• antiek en overig vermogen. 
 

Bedragen toegestane vermogen:    2021   
• Alleenstaande      € 6.295,00  
• Alleenstaande ouder of gehuwd/samenwonend € 12.590,00  

 

5. Woning 
 Ik heb een huurwoning 

 Ik heb een eigen woning 
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6. Mijn IBAN (rekeningnummer)  
U kunt het toegekende bedrag overmaken op IBAN (rekeningnummer)  
 

7. Verklaring en ondertekening  
• Ik verklaar hierbij dat mijn totale vermogen niet hoger is dan het toegestane vermogen. 

• Ik verleen toestemming om mijn gegevens op te nemen in een geautomatiseerd bestand bij de 
gemeente Hoogeveen. 

• Ik verklaar dit formulier volledig naar waarheid te hebben ingevuld. Ik heb niets verzwegen. 

• Ik weet dat het onjuist invullen van het formulier strafbaar is.  

• Ik stem ermee in dat de gemeente Hoogeveen mijn gegevens controleert bij andere instanties. 
 
Datum……………………………..…………………………………………………..………………… 
 
 
Handtekening……………………………..………………………………………………… Handtekening partner……………………………..…………………………………………………… 
 
 
U kunt het volledig ingevulde en ondertekende formulier met bewijsstukken inleveren bij de gemeente 
Hoogeveen. 
 
 

Bij de aanvraag Individuele inkomenstoeslag moet u de volgende gegevens 
in kopie inleveren: 

• Als dit de eerste keer is dat u Individuele inkomenstoeslag aanvraagt, moet u bewijsstukken 
overleggen van uw  inkomen over de afgelopen 3 jaar en alle in uw bezit zijnde afschriften van 
bankrekening(-en) van de maand waarin u de Individuele Inkomenstoeslag aanvraagt en van 
dezelfde maand in de afgelopen 3 jaren.  

 

• Als u geen uitkering ontvangt van de gemeente Hoogeveen: een geldig 
legitimatiebewijs: paspoort, identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning (de 
vóór- en achterzijde kopiëren) inleveren. Alleen een rijbewijs is niet voldoende 

 

• Als u geen uitkering van de gemeente Hoogeveen ontvangt: gegevens van uw huidige 
inkomsten: laatste loonstrook en/of (maand-)specificatie van uw uitkering (WW, WAO, 
Wajong, ZW), heffingskorting, alimentatie, pensioen etc.  

 

• Het laatste volgnummer met bijbehorende bladnummers van alle in uw bezit zijnde  
bankrekening(-en)/IBAN: van uzelf, uw eventuele inwonende partner en/of uw ten laste 
komende kinderen tot 18 jaar. 

 

• Beslissing voorlopige teruggaaf van de belastingdienst (voor- en achterzijde). 
 

• Indien van toepassing: schulden: soort schuld, bewijsstuk(-en) aflossing, 
afkoopwaarde verzekeringen b.v. levensverzekering, lijfrente-polissen, aandelen. 

 
 

Dienstverlening gemeente tijdens corona 
Vanwege het coronavirus werken we momenteel alleen op afspraak. Verder kunt u gebruik maken van 
onze diensten zoals u altijd gewend bent. Een afspraak maakt u online. Lukt dit niet? Dan kunt u bellen via 
14 0528. 

Kijk voor de meest actuele openingstijden op www.hoogeveen.nl  
 

http://www.hoogeveen.nl/



