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Datum ontvangst: 
 
 
 
 

        
 
 

Aanvraag Individuele inkomenstoeslag (IIT) 2023 

105% tot de bijstandsnorm, vanaf 21 jaar 

 IIT alleenstaande € 348,70 

 IIT alleenstaande ouder € 435,60 

 IIT gehuwd/samenwonend € 488,40 

 IIT verblijvend in instelling alleenstaande € 174,35 

 IIT verblijvend in instelling echtpaar € 244,20 
 

Persoonsgegevens  

 

 Uw eigen gegevens Gegevens van uw partner 

Naam:   

Geboortedatum:   

ID-bewijs:   

Geldig tot:   

Adres:   

E-mail:   

Telefoon cliënt:   

Naam gemachtigde:   

Telefoon gemachtigde:   

Bankrekeningnummer voor 
uitbetaling 

 

Voorwaarden 

Om in aanmerking te komen voor de Individuele inkomenstoeslag, moet u aan onderstaande voorwaarden 
voldoen: 

 U staat ingeschreven als inwoner van de gemeente Zutphen.  

 U verblijft rechtmatig in Nederland. 

 U bent ouder dan 21, u bent niet pensioengerechtigd, u bent geen student.  

 Uw inkomen is niet hoger dan 105% van het sociaal minimum  
o Alleenstaande (ouder) € 1.255,44 inclusief vakantiegeld 
o Gehuwd/samenwonend € 1.793,48 inclusief vakantiegeld 

 Uw (gezamenlijke) vermogen bedraagt niet meer dan: 
o € 7.605,00 voor alleenstaanden 
o € 15.210,00 voor gehuwden/samenwonenden en alleenstaande ouders 

Voor mensen met een eigen woning gelden afwijkende bedragen 
 
Voldoet u aan al deze voorwaarden? 

☐ Ja, ga verder met het invullen van het formulier.   

☐ Nee, u hebt geen recht op de Individuele inkomenstoeslag. 
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Inkomen 

Zit u in een lopend schuldhulpverleningstraject (MSNP / WSNP)? ☐ Ja ☐ Nee  

Vul hieronder al uw inkomen in, let op alimentatie voor u en uw kinderen wordt ook gezien als inkomen. 
 

Soort inkomen Uzelf Uw partner 

☐ Participatiewet (PW, IOAW, BBZ) U hoeft geen bedrag in te 
vullen 

U hoeft geen bedrag in te 
vullen 

☐ Inkomen uit arbeid € € 

☐ WAO / WIA / WW / ZIEKTEWET / WAJONG € € 

☐ Inkomens afhankelijke combinatiekorting € € 

☐ Heffingskorting minst verdienende partner € € 

☐ AOW / ANW / AIO € € 

☐ Pensioen (let op geen AOW) € € 

☐ Alimentatie ouder € € 

☐ Alimentatie kind € € 

☐ Overig inkomen € € 

 

Vermogen 

Hebt u schulden ☐  Ja € ☐  nee 

Zit u in een lopend MSNP/WSNP traject? ☐  Ja tot  ☐  nee 

Hebt u een auto en/of motor? ☐  Ja kenteken ☐  nee 

Hebt u een eigen woning? ☐ Ja hoogte hypotheek €……………………..  

WOZ €……………………. 

☐  nee 

Waardepapieren, lijfrente, waardevolle 

sieraden, antiek en overige 

☐ Ja   ☐  nee 

 

U heeft onderstaande bankrekeningen: 

Rekeningnummer Ten name van Datum Saldo 

   € 

   € 

   € 

   €  

   € 

   € 

 

Wat was uw (en uw partners) leefsituatie de afgelopen 36 maanden? 

Jaartal  Leefsituatie (alleenstaand, alleenstaande ouder, samenwonend/gehuwd, in inrichting) 

2019 Uzelf  Partner  

2020 Uzelf  Partner  

2021 Uzelf  Partner  

2022 Uzelf  Partner  
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Meesturen 
Stuur met uw aanvraag in ieder geval de volgende documenten mee: 

 Een kopie van uw geldige paspoort of identiteitskaart. 

 Indien u de Individuele inkomenstoeslag voor het eerst aanvraagt: 
o Kopie loonstrook en/of uitkering specificatie van de afgelopen 36 maanden waarin u geen 

bijstand voor levensonderhoud ontving.  
o Kopie loonstrook en/of uitkering specificatie van uw (ex-) partner over de periode dat u 

samenwonend/gehuwd bent (geweest) 
Indien u vorig jaar een Individuele inkomenstoeslag heeft toegekend gekregen: 

o Kopie loonstrook en/of uitkering specificatie van de afgelopen 12 maanden waarin u geen 
bijstand voor levensonderhoud ontving. 

o Kopie loonstrook en/of uitkering specificatie van uw (ex-) partner over de periode dat u 
samenwonend/gehuwd bent (geweest) 

 Kopie bankafschriften van de laatste 3 maanden voorzien van alle bij- en afschrijvingen en het 
saldo van al uw rekeningnummers (rekeningen van kinderen jonger dan 18 jaar horen hier ook bij). 
Deze hoeft u niet in te leveren als u een bijstandsuitkering van de gemeente Zutphen ontvangt. 
Wel als u een IOAW of BBZ uitkering ontvangt. 

 Waardepapieren, lijfrente en overige vermogens gegevens. 

 Overzicht van uw schulden 

 Bij een hypotheek: overzicht van uw hypotheekschuld en het laatste WOZ overzicht 
 

Let op! Voor het aanleveren van het inkomen van de afgelopen periode zijn jaaropgaven en/of 
belastingoverzichten niet toegestaan omdat dit bruto bedragen zijn. 

Ondertekenen 

 Met de handtekening verklaart u dat u het formulier naar waarheid hebt ingevuld. Wij controleren dit.  

 Het kan zijn dat er extra bewijsstukken nodig zijn. Wij nemen dan contact met u op. 
 

 
Naar waarheid ingevuld, 
 
Datum: ______________ 
 
Handtekening: 
 
_____________________ 

 
Naar waarheid ingevuld, 
 
Datum: ______________ 
 
Handtekening partner 
 
_____________________ 

 
Naar waarheid ingevuld, 
 
Datum: ______________ 
 
Handtekening gemachtigde 
 
_____________________ 
 

   

Inleveren 

U kunt dit formulier, volledig ingevuld en voorzien van bewijsstukken: 

 inleveren bij Gemeente Zutphen, of 

 mailen naar info@zutphen.nl, of 

 opsturen naar de Gemeente Zutphen, Antwoordnummer 31, 7200 VB Zutphen. 
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