
 
 

Postadres: Postbus 2000 
3760 CA Soest 

 

Bezoekadres: Raadhuisplein 1 
Telefoon: (035) 609 34 11 

Internet: www.bbsuo.nl 
 
 

AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG  
 

Individuele inkomenstoeslag kunt u 1x per jaar aanvragen. Er dient namelijk minimaal een 
periode van 12 maanden te zitten tussen de nieuwe aanvraag en de vorige aanvraag.   

Heeft u vorig jaar Individuele Inkomenstoeslag ontvangen?  
Dan is dit formulier niet voor u bestemd; u krijgt automatisch een aanvraagformulier 

toegestuurd 12 maanden na uw laatste aanvraag. 

 

Datum ontvangst:………………………… Cliëntnummer: …………………………… Werkprocesnummer: ........................ 
 

Burgerservicenummer aanvrager :  ...................................................  

Voorletters en achternaam :  ...............................................................................................................................................  

Adres, postcode en woonplaats :  ...............................................................................................................................................  

Geboortedatum :  ................................................................................................................................................  

IBAN :  ...............................................................................................................................................  

Telefoonnummer : ...............................................................................................................................................  

E-mailadres :  ...............................................................................................................................................  

Burgerservicenummer partner :  ...............................................................................................................................................  

Voorletters en achternaam :  ...............................................................................................................................................  

Geboortedatum :  ................................................................................................................................................  

Inwonende kinderen, Ja/Nee : Leeftijd(en) ……………………………………………………………………………………… 
 
Stuur kopie van een geldig legitimatiebewijs mee, indien van toepassing ook van uw partner! Let op: géén rijbewijs! 
Dit hoeft niet als u van BBS een bijstandsuitkering ontvangt. 
 
Let op: als er ú staat dan geldt de vraag óók voor uw eventuele partner. Aankruisen wat van toepassing is. 
 

1. Bent u 21 jaar of ouder maar niet AOW gerechtigd én voert u 3  jaar 

onafgebroken een zelfstandige huishouding ? 

 
 Nee, geen recht 

  

 Ja 

  

2. Heeft u de afgelopen 3 jaar onafgebroken enkel een bijstandsuitkering ontvangen 

of heeft u in deze 3 jaar een inkomen gehad dat niet hoger is geweest dan de 

voor u geldende bijstandsnorm, waarbij u in de afgelopen 3 jaar niet meer dan 

€1344,- extra heeft bijverdiend?  

Meest voorkomende bijstandsnormen zijn: 

a) € 1.135,87* netto p.m. voor een alleenstaande van 21 tot AOW leeftijd; 

b) € 1.622,68* netto p.m. voor een echtpaar/samenwonenden. 

* niveau 1-1-2023 excl. Vakantietoeslag 

Stuur kopieën mee van uw loonstroken of uitkeringsspecificaties van de 

afgelopen 3 jaar. Heeft u een lopende uitkering bij BBS, dan hoeft u geen 

specificaties mee te sturen.         

  Nee, geen recht 

  

 Ja 

  

3. 
Heeft u de laatste 12 maanden al eerder een individuele inkomenstoeslag 

ontvangen? 

  

 Ja, geen recht 

 

  

   Nee 

  

4. Heeft u het afgelopen jaar een opleiding gevolgd of volgt u op dit moment een 

opleiding waarvoor u studiefinanciering of een tegemoetkoming onderwijsbijdrage 

van het DUO heeft ontvangen of kunt ontvangen? 

  

 Ja, geen recht 

 

 Nee 
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5. Bedraagt uw vermogen (spaargeld e.d.) meer dan: 

a) €   7.605,00* voor een alleenstaande; 

b) € 15.210,00* voor een echtpaar/samenwonenden 

* niveau per 1-1-2023 

Stuur van al uw bank- en spaarrekeningen afschriften mee van de laatste maand 

waarop duidelijk het begin- en eindsaldo, rekeningnummer, alle bij- en 

afschrijvingen en de tenaamstelling te zien zijn, ook die van uw evt. partner en 

inwonende kinderen jonger dan 18 jaar.  

Let op: Heeft u dit kalenderjaar de afschriften al eerder bij ons ingeleverd én 

ontvangt u een bijstandsuitkering van BBS, dan hoeft u deze nu niet mee te 

sturen! 

Stuur ook van uw overige vermogen bewijsstukken mee. (bijvoorbeeld kopie 

kentekenbewijs, lijfrentepolis etc) 

  

 Ja, geen recht 

  

 Nee 

  

6. Heeft u een eigen huis met een overwaarde van meer dan € 64.100,00?* 

*niveau per 1-1-2023 

  Ja, geen recht 

  Nee   

 

 

 

U heeft mogelijk recht. 

 

Als u een partner heeft, let op dat u beiden dit formulier ondertekent! 

Vergeet niet de gevraagde bewijsstukken erbij te doen! 

Niet (volledig) ingevulde en ondertekende aanvragen kunnen wij niet in 

behandeling nemen. 

 

  

 
Hierbij verklaar ik dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en te weten dat mijn gegevens op juistheid en 

volledigheid worden gecontroleerd en worden opgenomen in een persoonsregistratie. Ik weet dat 

Uitvoeringsorganisatie BBS inlichtingen vraagt bij die instanties en personen die verplicht zijn deze te verstrekken. 
Als wat ik opgeef niet klopt, kan dit leiden tot het weigeren van de aanvraag of dat ik deze later moet terugbetalen. 

Mijn gegevens worden alleen voor de uitvoering van de Participatiewet en gemeentelijk beleid door de gemeenten 

Baarn, Bunschoten en Soest in een bestand opgenomen en gebruikt. 
 
Plaats: ……………………………………………………………………………………….. Datum:………………………………………………………………………………………. 

  
Naam en handtekening aanvrager Naam en handtekening partner 
 

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

 

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

 

 

In te vullen door Uitvoeringsorganisatie Baarn, Bunschoten, Soest 

Voorstel:  

1. Bankafschriften aanwezig/correct cliënt? Ja/nee, Gezin: Ja/Nee/n.v.t.  
2. Suwi-check uitgevoerd? Ja/nee 

3. BRP gegevens correct? Ja/nee 

4. Voldoet aan regeling? Ja/nee 

5. Toekennen? 

Ja/nee,  

Als ja:*betalen € 656,00 (echtp./sw) 
           betalen € 591,00 (alleenst. oud.) 
           betalen € 460,00 (alleenst.) 
* doorstrepen wat niet van toepassing is 

  Reden afwijzing: 
 
 
Datum                                        Paraaf km Inkomen         Paraaf Toetsing          Paraaf Admi 
 

 


