
Inkomensondersteuning 2016  
 
Aanvrager 

Naam en voorletters   

BurgerServiceNummer (BSN)   

Geboortedatum  

Adres  

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer   

E-mailadres  

 
Partner 

Naam en voorletter(s)   

Geboortedatum   

BurgerServiceNummer (BSN)   

 
Inwonenden 
Vul hier alle personen in die op uw woonadres aanwezig zijn of ingeschreven staan en in welke 
relatie ze tot u staan. 

Voorletter(s) Achternaam Geboortedatum Ouder/kind/anders 

       

       

       

       

 
Inkomen 

Netto inkomen  Aanvrager Partner  Per (wk-mnd-kw) 

Arbeid  €  €   

Uitkering  €  €   

Pensioen  €  €   

Alimentatie  €  €   

Heffingskorting   €  €   

Belastingdienst       

Overig inkomen  €  €   

Ontvangt u alimentatie?   Ja       Nee 

Vermogen 

Rekeningnummer Ten name van Datum saldo Saldo 

       € 

       € 

       € 

       € 

Heeft u een auto?    Ja       Nee 

 

Aanvraag 
Lever alleen de pagina’s in van de onderdelen die u aanvraagt

Dit gedeelte niet invullen 

Cliëntnummer 

Cliëntnummer partner 

Werkprocesnummer 



Aanvraag chronisch zieken, ouderen en gehandicapten 
 
Als u tot de doelgroep behoort, kunt u jaarlijks een bijdrage van € 150,00 aanvragen.  
 
Voorwaarden 
 Uw inkomen is niet hoger dan 110% van de voor u geldende norm. 
 Uw vermogen is niet hoger dan 50% van de voor u geldende vermogensnorm. 
 
Daarnaast voldoet u aan 1 van de volgende voorwaarden: 
 U heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. 
 U heeft een geldige gehandicaptenparkeerkaart. 
 U gebruikt een WMO voorziening. 
 U ontvangt periodiek bijzondere bijstand voor medische kosten. 
 U ontvangt een WIA-WAO of WAJONG-uitkering van 80-100%. 
 U heeft een diabetespaspoort. 
 U heeft een indicatiebesluit van actuele AWBZ-zorg (afgegeven door CIZ). 
 U heeft een vrijstelling van de arbeidsplicht op medische gronden. 
 

 
Chronisch zieken, ouderen en gehandicapten 

Voor welke perso(o)n(en) vraagt u een bijdrage? 
 
          
 
Bewijsstukken 
Als u vanwege een van bovenstaande voorwaarden een aanvraag doet, levert u hiervan een 
bewijsstuk in.  
 Bewijsstukken van uw totale inkomen van alle gezinsleden en eventueel inwonende kinderen tot 

18 jaar (verplicht). 
 Afschriften van alle bank-, giro- en spaarrekeningen van u, uw partner en inwonende   
    minderjarige kinderen (inclusief volgbladen) van de maand van de aanvraag. Let op! Het saldo  
    moet zichtbaar zijn op het overzicht (verplicht) 
 
Daarnaast levert u een van de volgende stukken in. 
 Een WIA-WAO of WAJONG-uitkering van 80-100%. 
 Diabetespaspoort. 
 Indicatiebesluit van actuele AWBZ-zorg (afgegeven door CIZ). 
 Vrijstelling van de arbeidsplicht op medische gronden. 
 
Als de aanvraag niet compleet is (ontbrekende bewijsstukken) kunnen wij deze niet in 
behandeling nemen. 
  



Aanvraag Individuele studietoeslag 
 
Voorwaarden 
Om voor de individuele studietoeslag in aanmerking te komen: 
 U bent 18 jaar of ouder. 
 U volgt een opleiding of studie en heeft recht op studiefinanciering (Wsf 2000) of een 

tegemoetkoming in de studiekosten.  
 Uw vermogen is minder dan € 5.920,00 (alleenstaande) of € 11.840,00 (gehuwd, samenwonend of 

alleenstaande ouder).  
 U bent niet in staat om met werk het minimumloon te verdienen. 
 
 
Bewijsstukken 
Bewijsstukken van uzelf, uw partner en uw inwonend(e) minderjarige kind(eren) die u bij uw 
aanvraag inlevert: 
 Afschriften van alle bank-, giro- en spaarrekeningen van u, uw partner en inwonende 

minderjarige kinderen (inclusief volgbladen) van de maand januari (van dit jaar) en de laatste 
maand voorafgaand aan datum aanvraag. Let op! Het saldo moet zichtbaar zijn op het overzicht. 

 Bewijsstukken van uw totale inkomen van alle gezinsleden en eventueel inwonende kinderen tot 
18 jaar van het voorgaande jaar. 

 Kopie beschikking DUO. 
 Een bewijsstuk waaruit blijkt wat uw arbeidsbeperking is of waarom u niet in staat bent om het 

minimumloon te verdienen. 
 
Als de aanvraag niet compleet is (ontbrekende bewijsstukken) kunnen wij deze niet in 
behandeling nemen. 
  



Aanvraag bijdrage schoolkosten 
 
De jaarlijkse bijdrage voor de diverse schoolkosten is € 100,00 per kind. 
 
Voorwaarden 
Om voor de bijdrage in de schoolkosten in aanmerking te komen: 
 Uw inkomen is niet hoger dan 110% van de voor u geldende norm. 
 Uw vermogen is niet hoger dan de voor u geldende vermogensnorm. 
 Uw kind(eren) is/zijn in de leeftijdscategorie van 12 tot 18 jaar. 
 Uw kind(eren) is/zijn thuiswonend. 
 Uw kind(eren) volgen onderwijs op het voortgezet onderwijs. 
 
Gegevens kinderen 

Voorletter(s) Achternaam Geboortedatum School 

       

       

       

       

    

 
Onderstaande bewijsstukken inleveren. 
 Bewijsstukken van uw totale inkomen van alle gezinsleden en eventueel inwonende kinderen tot 

18 jaar. 
 Afschriften van alle bank-, giro- en spaarrekeningen van u, uw partner en inwonende   
    minderjarige kinderen (inclusief volgbladen) van de maand van de aanvraag. Let op! Het saldo  
    moet zichtbaar zijn op het overzicht. 
 Inschrijvingsbewijs van de school waar uw kind(eren) onderwijs volgt/volgen.  
 
Als de aanvraag niet compleet is (ontbrekende bewijsstukken) kunnen wij deze niet in 
behandeling nemen. 
  



Aanvraag computer en printer 
 
De bijdrage voor de aanschaf van een computer en printer is maximaal € 500,00. Deze regeling 
geldt eens per 5 kalenderjaren.  
 
Voorwaarden 
Om voor de bijdrage voor een computer en printer in aanmerking te komen, moet u voldoen aan 
alle onderstaande voorwaarden: 
 Uw inkomen is niet hoger dan 110% van de voor u geldende norm. 
 Uw vermogen is niet hoger dan de voor u geldende vermogensnorm. 
 Uw kind(eren) is/zijn in de leeftijdscategorie van 10 tot 18 jaar. 
 Uw kind(eren) is/zijn thuiswonend. 
 U heeft de afgelopen 5 jaar geen gebruik gemaakt van deze regeling. 
 
Onderstaande bewijsstukken inleveren. 
 Bewijsstukken van uw totale inkomen van alle gezinsleden en eventueel inwonende kinderen tot 

18 jaar. 
 Afschriften van alle bank-, giro- en spaarrekeningen van u, uw partner en inwonende   
    minderjarige kinderen (inclusief volgbladen) van de maand van de aanvraag. Let op! Het saldo  
    moet zichtbaar zijn op het overzicht. 
 
De bijdrage voor de aanschaf van een computer en printer is maximaal € 500,00. Na aankoop moet u 
een kopie van de factuur inleveren. Het niet bestede bedrag moet u terug betalen.  
 
Als de aanvraag niet compleet is (ontbrekende bewijsstukken) kunnen wij deze niet in 
behandeling nemen. 
 



Aanvraag Bijzondere bijstand 
 
U kunt bijzondere bijstand aanvragen als u noodzakelijke bijzondere kosten heeft. Het gaat om 
kosten die niet iedereen heeft en niet betaald kunnen worden uit uw inkomen. 
 
Bij de beoordeling van uw aanvraag wordt bekeken of de kosten niet door een andere instantie 
worden vergoed, bijvoorbeeld door de zorgverzekeraar. Voor medische kosten moet u altijd eerst 
een vergoeding bij uw zorgverzekeraar aanvragen. U heeft bijvoorbeeld thuiszorg en u moet 
hiervoor een inkomensafhankelijke eigen bijdrage betalen die hoger is dan € 260,00 per jaar. Onder 
bijzondere omstandigheden heeft u dan recht op een vergoeding via de bijzondere bijstand. 
Als uw inkomen hoger is dan de genoemde grenzen, dan kan het zijn dat u toch in aanmerking kunt 
komen voor bijzondere bijstand. Het hogere inkomen moet u wel gebruiken om de kosten eerst zelf 
te betalen, de zogenaamde draagkracht. 
 
Voorwaarden 
 Uw inkomen is niet hoger dan 110% van de voor u geldende norm. 
 Uw vermogen is niet hoger dan de voor u geldende vermogensnorm. 
 De kosten zijn noodzakelijk en niet gebruikelijk. 
 De kosten worden niet door een andere instantie vergoed. (Wmo/Awbz/Zvw) 
 
Kosten 
Voor welke kosten vraagt u bijstand? 
 Bril/lenzen 
 Tandartskosten 
 Reiskosten 
 Advocaatkosten 
 Bewindvoeringskosten 
 Griffiekosten 
 Anders            
 
Voor wie vraagt u de bijstand aan?  
 Aanvrager  
 Partner 
 Minderjarig kind:        
 
Bewijsstukken 
 Bewijsstukken van uw totale inkomen van alle gezinsleden en eventueel inwonende kinderen tot 

18 jaar. 
 Afschriften van alle bank-, giro- en spaarrekeningen van u, uw partner en inwonende   
    minderjarige kinderen (inclusief volgbladen) van de maand van de aanvraag. Let op! Het saldo  
    moet zichtbaar zijn op het overzicht. 
 Een kopie van de nota of offerte. Als de kosten hoger zijn dan € 300,00, altijd eerst een offerte 

indienen. 
 Als u de kosten al hebt gemaakt (max. 1 jaar geleden), dan kopieën van uw (gezamenlijke) 

inkomen en van het vermogen (kopieën van alle bank/girorekeningen, bezittingen en schulden 
op de eerste dag van de maand waarin u de kosten hebt gemaakt). 

 Medische kosten: de polis van de zorgverzekeraar en een vergoedingsspecificatie of afwijzing van 
de zorgverzekeraar. 

 Tandartskosten: voor grote behandelingen moet u eerst de begroting van de tandartskosten 
indienen, zodat kan worden onderzocht of er bijzondere bijstand mogelijk is. Als u er voor kiest 
de behandeling alvast te starten dan is dit op eigen verantwoording. 

 Reiskosten: bewijs van de kosten, bijvoorbeeld een afsprakenkaart of betaalbewijs. 
 Advocaatkosten: kopie nota advocaat en het bewijs van het juridisch loket dat u doorverwezen 

bent naar een advocaat. 
 Bewindvoeringskosten: kopie van de beschikking van de rechtbank en kopie van de nota van de  

bewindvoeringskosten.  
 Griffiekosten: kopie van de nota. 
 
Als de aanvraag niet compleet is (ontbrekende bewijsstukken) kunnen wij deze niet in 
behandeling nemen.  



Aanvraag Individuele inkomenstoeslag 
 
Als u minimaal 3 jaar ononderbroken een inkomen tot 105 % van de bijstandsnorm hebt gehad, kunt 
u eens per jaar in aanmerking komen voor individuele inkomenstoeslag. De hoogte van de toeslag is: 
Alleenstaande  € 350,00 
Alleenstaande ouder  € 450,00 
Gehuwden   € 500,00 
 
Individuele inkomenstoeslag is bedoeld als een soort ‘spaarpot’. Gaat bijvoorbeeld uw koelkast 
kapot, dan kunt u deze toeslag gebruiken voor de aanschaf van een nieuwe koelkast. 
 
Voorwaarden 

Om voor de individuele inkomenstoeslag in aanmerking te komen: 
 U (en/of uw partner) bent (zijn) tussen de 21 en de pensioengerechtigde leeftijd. 

 U (en/of uw partner) bent (zijn) geen student. 
 Uw (gezins)inkomen is gedurende een onafgebroken periode van 3 jaar niet hoger geweest dan 

105% van de voor u geldende bijstandsnorm (zie voor de normen de laatste pagina). 
 Vanaf welke datum ontvangt u en/of uw partner een inkomen lager of gelijk aan de 105% van de 

bijstandsnorm? _______________________________ 
 U heeft zich in de afgelopen maanden voldoende ingespannen om uw inkomen te verbeteren. 
 
Bewijsstukken 
Bewijsstukken van u, uw partner en uw inwonend(e) minderjarige kind(eren) die u bij uw aanvraag 
inlevert: 
 

 Bij de eerste aanvraag van individuele inkomenstoeslag levert u bewijsstukken 1 tot en met 6 in. 

 Ontvangt u al meer dan 3 jaar een uitkering van RSD de Liemers? Dan levert u 3, 4, 5 en 6 in. 

 Heeft u vorig jaar ook individuele inkomenstoeslag ontvangen: dan levert u 3, 4, 5 en 6 in. 
Daarnaast kopieën van uw (gezamenlijke) netto inkomen per maand van de maanden januari en 
juli vanaf de vorige toekenning.  

 
1. Kopieën van uw (gezamenlijke) netto inkomen in de maand van aanvraag en in de maanden 

januari en juli van de afgelopen 3 jaar (loon- of uitkeringsspecificaties of alimentatie). 
2. Kopieën van de (gezamenlijke) banktegoeden in de maand van aanvraag. 
3. Afschriften van alle bank-, en spaarrekeningen van u, uw partner en inwonende minderjarige 

kinderen (inclusief volgbladen) van de maand januari en juli en de laatste maand voorafgaand 
aan datum aanvraag. Let op! Het saldo moet zichtbaar zijn op het overzicht. 

4. Als u alimentatie ontvangt: een kopie beschikking van de rechtbank, en een kopie van het 
bankafschrift met de laatst ontvangen alimentatie. 

5. Als u een auto heeft: kopie kentekenbewijs van de auto(‘s) en/of motor(en). 
6. Heeft u andere waardevolle zaken? Geef dit door bij de aanvraag. Een voorbeeld is een 

levensverzekering. 
 
Als de aanvraag niet compleet is (ontbrekende bewijsstukken) kunnen wij deze niet in 
behandeling nemen. 

  



Normen en ondertekening 
 
Inkomen is het netto maandinkomen (zonder vakantietoeslag) uit o.a. werk, uitkering, AOW, 
pensioen, alimentatie, teruggave van de belastingdienst i.v.m. heffingskortingen en alle andere 
inkomsten die niet bedoeld zijn als onkostenvergoeding. Huurtoeslag, zorgtoeslag en kindertoeslag 
van de Belastingdienst zijn geen inkomen.  
 
Inkomensnormen 

Normbedragen vanaf juli 2016 110% 105% 

Gehuwd/samenwonend € 1.458,74 € 1.392,44 

Alleenstaande ouder € 1.021,12 €    974,70 

Alleenstaande € 1.021,12 €    974,70 

65+ gehuwden € 1.567,04 € 1.495,81 

65+ alleenstaande € 1.147,74 € 1.098,32 

 

2015   

Gehuwd/samenwonend  € 1.369,19 

Alleenstaande ouder  €    958,43 

Alleenstaande  €    958,43 

 

2014   

Gehuwd/samenwonend  € 1.351,15 

Alleenstaande ouder  € 1.216,04 

Alleenstaande  €    945,81 

 

2013   

Gehuwd/samenwonend  € 1.318,65 

Alleenstaande ouder  € 1.186,78 

Alleenstaande  €    923,06 

 
Vermogensnormen 

2016   

Gehuwd/samenwonend € 11.840,00  

Alleenstaande ouder € 11.840,00  

Alleenstaande €   5.920,00  

 
Als u vaste lasten kunt delen met anderen of jonger bent dan 21 jaar, gelden lagere 
inkomensgrenzen dan de hiervoor aangegeven bedragen.  

 
Bankrekeningnummer 
Bankrekeningnummer waarop de bijdrage overgemaakt kan worden: 
 
IBAN          

 
Ondertekening 
 Ondergetekende(n) heeft (hebben) alle vragen volledig en naar waarheid ingevuld. De gemeente 

kan vaststellen of er recht bestaat op een bijdrage. 
 Ondergetekende(n) weet (weten) dat hij/zij bij verzwijging of vervalsing strafrechtelijk wordt 

(worden) vervolgd. 
 Ondergetekende(n) geeft (geven) hierbij toestemming om gegevens bij andere instanties te laten 

controleren. 
 Ondergetekende(n) weet (weten) dat bij onjuiste/onvolledige opgave van gegevens, de bijdrage 

wordt teruggevorderd. 
 
Plaats en datum    ______________________________________________________ 
 
 
            
Handtekening aanvrager     Handtekening partner 


