
   

 

 
 
Aanvraag individuele inkomenstoeslag 

 

Uitleg   

   

 Bij dit formulier moet u de bewijsstukken inleveren die vermeld staan aan het 

einde van het formulier. 

 Het kan zijn dat de gemeente Druten meer gegevens nodig heeft dan de 

informatie uit dit formulier en uw ingeleverde bewijsstukken. U ontvangt in dat 

geval een brief waarin wij u vragen om de extra informatie in te leveren.  

 

1. Persoonlijke gegevens aanvrager 

 

Voorletters en achternaam  :  ……………………………………………………………………………………… 

Straat en huisnummer : ……………………………………………………………………………………… 

Postcode en woonplaats : ……………………………………………………………………………………… 

Burgerservicenummer(BSN): ……………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum  : ……………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer   : ……………………………………………………………………………………… 

E-mailadres   : ……………………………………………………………………………………… 

 

2. Persoonlijke gegevens partner 

 

Voorletters en achternaam  :  ……………………………………………………………………………………… 

Straat en huisnummer : ……………………………………………………………………………………… 

Postcode en woonplaats : ……………………………………………………………………………………… 

Burgerservicenummer(BSN): ……………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum  : ……………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer   : ……………………………………………………………………………………… 

E-mailadres   : ……………………………………………………………………………………… 

 

3. Waarom vraagt u de individuele inkomenstoeslag aan? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 

 

 

Dit formulier gaat verder op de volgende pagina.  

 

 

 

Datum ontvangst : ........................... 

Registratienummer : ........................... 

Versie september 2020 



   

4. Bankrekeningnummer voor uitbetalen 

IBAN Rekeningnummer  : ……………………………………………………………………………………… 

Op naam van    : ……………………………………………………………………………………… 

 

5. Verklaring en ondertekening 

Ik verklaar dat ik dit formulier eerlijk heb ingevuld zodat de gemeente Druten kan 

vaststellen of ik recht heb op bijstand. Ik heb niets verzwegen. Ik weet dat het onjuist 

invullen van dit formulier strafbaar is. Bijstand waar ik geen recht op had moet ik 

terugbetalen. Ik weet dat de gemeente Druten mijn gegevens op juistheid controleert bij 

andere instanties en personen, op grond van de Participatiewet. Ik weet dat de gemeente 

Druten mijn gegevens opneemt in een persoonsdossier. Ik weet dat ik wijzigingen die het 

recht op bijstand kunnen beïnvloeden, moet doorgeven aan de gemeente Druten.   

 

Datum en plaats  : ……………………………………………………………………………………… 

 

Handtekening aanmelder  Handtekening partner/gemachtigde  

   

 

…………………………………………   ………………………………………………………… 

 

 

6. Bewijsstukken inleveren 

 

Als u een uitkering op grond van de Participatiewet heeft hoeft u geen bewijsstukken in 

te leveren. 

 

1. Kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort of ID, géén rijbewijs) van u en uw 

eventuele partner. 

2. Bewijsstukken van het inkomen van u en uw eventuele partner in de maand 

voorafgaand aan uw aanvraag. Indien van toepassing ook het inkomen van 

thuiswonende kinderen of andere inwonenden waar u een gezamenlijk huishouden 

mee voert.  

3. Afschriften van alle betaal- en spaarrekeningen van u, uw eventuele partner en 

minderjarige kinderen in de maand voorafgaand aan uw aanvraag. Op de afschriften 

moet het begin- en eindsaldo zichtbaar zijn.  

4. Indien van toepassing een kopie van het kentekenbewijs van uw motorvoertuig(-en). 

5. Indien van toepassing kopieën van uw overige waardepapieren. 

 

 

7. Inleveren formulier 

 

U kunt het volledig ingevulde en ondertekende formulier opsturen (geen postzegel nodig) 

naar: Gemeente Druten, t.a.v. Sociaal Team, Antwoordnummer 9316, 6650 ZX Druten. 

 

Of geef het formulier in een envelop met daarop ‘Sociaal Team’ af bij de receptie in het 

gemeentehuis in Druten.  

 

 

 

Versie september 2020 


