
 

Aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag 

 

 
Waarom dit formulier 
De individuele inkomenstoeslag is een financiële tegemoetkoming voor mensen die langdurig een 
minimum inkomen hebben. Er is geen uitzicht op inkomensverbetering en hierdoor zijn er minder 
mogelijkheden om te reserveren voor bijvoorbeeld de aanschaf of vervanging van duurzame 
gebruiksgoederen.  
Het verwerken van uw gegevens is een wettelijke verplichting en deze gegevens worden niet gedeeld. 
Uw aanvraag wordt afgehandeld door het team Bijzondere bijstand of uw klantmanager. 
 
Lees het formulier goed door en kruis aan wat voor u van toepassing is.  
 
Bewijsstukken:   
Welke bewijsstukken u precies moet inleveren leest u onderaan dit formulier.  
 
Inleveren: 
Stuur dit formulier, voorzien van uw handtekening en de noodzakelijke bewijsstukken naar:   
 
Zaffier 
Afdeling Inkomen 
Antwoordnummer 586 
1800 VB Alkmaar  
(geen postzegel nodig 
 
Digitaal aanbieden kan via het contactformulier op www.Zaffier.nl. 
 

 

Mijn gegevens  

 
Naam : ____________________________________________________________________   
  
BSN : ____________________________________________________________________   
 
Telefoon : ____________________________________________________________________   
 
 

Gegevens eventuele partner 

 
Naam : ____________________________________________________________________   
  
BSN : ____________________________________________________________________   
 
  

https://mijnzaken.zaffier.nl/zaak/create/webformulier?zaaktype_id=332&sessreset=1&afronden=1&ztc_aanvrager_type=unknown&aanvrager=betrokkene-natuurlijk_persoon-100
http://www.zaffier.nl/
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Vraag 1 

 

 
 Ik/wij ontving(en) de afgelopen 3 jaar onafgebroken een uitkering op grond van de 

Participatiewet van de gemeente Alkmaar, Dijk en Waard, Bergen, Uitgeest, Castricum of Heiloo   
 Let op: dit geldt niet voor de Ioaw / Ioaz. 
 
Het invullen van de overige vragen is niet nodig. Ook hoeft u geen bewijsstukken in te sturen.  
Ga naar “Ondertekening” onderteken het formulier en voorzie het van de noodzakelijke 
handtekening(en). 
 

 

 
 Ik/wij ontvang(en) nu een uitkering op grond van de Participatiewet (Ioaw / Ioaz).  

 
 
 
 

 

Vraag 2 

 
Heeft u/uw gezin 3 jaar of langer een gezamenlijk inkomen op maximaal 120%  van de geldende 
bijstandsnorm? 
 

 Ja   Nee  
  

Vraag 3 
 
Ontving u/uw gezin in de afgelopen 12 maanden eerder een individuele inkomenstoeslag? 
 

 Ja   Nee  
 

Vraag 4 

 
Is uw (gezamenlijk) vermogen (bv spaargeld) nu en in de laatste drie jaar hoger geweest dan de 
toegestane norm? Zie hiervoor de normen op www.zaffier.nl. 
 

 Ja   Nee  
 
Let op: het gezamenlijk vermogen is het vermogen van u, uw eventuele partner en minderjarige 
kinderen. 
 

IBAN 

 
De bijdrage kan worden gestort op IBAN:  ____________________  
 
Ten name van:   __________________________________________________  
 
 
  

http://www.zaffier.nl/
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Ondertekening: 

 
Datum :   _________________  Handtekening   _______________________________  
 
Ondertekening van uw partner :  
 
Datum :   _________________  Handtekening   _______________________________  
 
 
 

Bewijsstukken: 

 
Ontvangt u al 3 jaar een bijstandsuitkering (uitkering ingevolge de Participatiewet) van de Gemeente 
Alkmaar Dijk en Waard, Bergen, Uitgeest, Castricum of Heiloo? 
U hoeft geen bewijsstukken toe te voegen. 
 
Ontvangt u korter dan 3 jaar een bijstandsuitkering of geen bijstandsuitkering (uitkering ingevolge de 
Participatiewet)? 
Voeg onderstaande bewijsstukken van uzelf en uw eventuele partner toe. 

• Kopie geldig identiteitsbewijs  
• Jaaropgaven van al uw inkomen van de laatste 3 jaar (36 maanden)  
• Laatste volledige afschrift van al uw bank- en spaarrekeningen  
• Bewijsstukken van eventueel overig vermogen (auto, beleggingen) 
• Laatste inkomensspecificatie van al uw huidige inkomsten  
• Bewijsstukken van eventuele overige inkomsten (heffingskortingen, alimentatie e.d.) 

  
Als u uw aanvraag compleet inlevert, versnelt dit de afhandeling.  
 
Verplichtingen waaraan u dient te voldoen bij een aanvraag en een toekenning  
 
Aan de uitkering is de verplichting verbonden, dat u: 
- de bijstand uitsluitend gebruikt voor betaling van de kosten waarvoor de bijstand is toegekend. 
- alle wijzigingen in uw persoonlijke of financiële omstandigheden direct schriftelijk doorgeeft aan:  
 
Zaffier 
Afdeling Inkomen 
Antwoordnummer 586 
1800 VB Alkmaar 
(geen postzegel nodig) 
 
Digitaal via het contactformulier op www.Zaffier.nl. 

 
Overtredingen van de uitkeringsregels worden strenger bestraft. Dit houdt in dat u direct op eigen 
initiatief of op verzoek van uw klantmanager, alle benodigde informatie en gegevens verstrekt die van 
belang zijn voor het recht op bijstand. Doet u dit niet, dan zal u de verstrekte bijstand terug moeten 
betalen en u zal daarnaast een boete krijgen ter hoogte van de verstrekte bijstand.  
Het kan ook zijn dat u een bewijsstuk wel inlevert, maar u dit te laat doet. Dit heeft geen invloed op de 
verstrekte bijstand, maar het te laat inleveren van bewijsstukken kan wel tot gevolg hebben dat u een 
boete krijgt van € 150,00. 

https://mijnzaken.zaffier.nl/zaak/create/webformulier?zaaktype_id=332&sessreset=1&afronden=1&ztc_aanvrager_type=unknown&aanvrager=betrokkene-natuurlijk_persoon-100
http://www.zaffier.nl/

