
Individuele inkomenstoeslag



Wat is een individuele inkomenstoeslag?
Een individuele inkomenstoeslag is een jaarlijks extraatje voor mensen die al 
een tijdje leven van een laag inkomen. 
U kunt hiervan spullen kopen die u van een uitkering moeilijk kan betalen. 
Zoals een wasmachine, koelkast of televisie omdat de oude kapot ging.  
U hoeft ons niet te laten zien waaraan u het uitgeeft. 
Het bedrag wordt ook niet gekort op uw uitkering. U betaalt er geen  
belasting over en het telt ook niet mee bij de berekening van uw huur- en 
zorgtoeslag. 

Heb ik recht op individuele inkomenstoeslag?
U hebt recht op een toeslag als:
• uw inkomen in de afgelopen 36 maanden niet hoger was dan de bijstands-
 norm;
• u tenminste 21 jaar bent en niet ouder dan de pensioengerechtigde leef-

tijd;
• u er van alles aan hebt gedaan om een hoger inkomen te krijgen;
• u volgens BWRI niet in staat bent met werk een hoger inkomen te krijgen;
• uw vermogen niet hoger is dan het voor de bijstand vrij te laten vermogen.

Wat is de bijstandsnorm?
Uw inkomen mag over 36 maanden niet hoger zijn geweest dan:
-voor gehuwden/samenwonenden € 1.428,14
-voor alleenstaanden en alleenstaande ouders €    999,70

Dit zijn normen per maand exclusief vakantiegeld die gelden vanaf 1 januari 
2020. De normen wijzigen meestal elk half jaar. 
Voor onder meer kostendelers en schoolverlaters gelden andere normen. 

Welk vermogen mag ik hebben?
Vermogen is uw bezit minus uw schulden. Als dit bedrag hoger is dan het vrij 
te laten vermogen hebt u geen recht op een toeslag.
Het vrij te laten vermogen is:
- voor gehuwden/samenwonenden en alleenstaande ouders € 12.450,00
- voor alleenstaanden €   6.225,00
Van de waarde van uw auto laten we eerst een bedrag vrij van € 5.358,00. 
Het meerdere wordt meegenomen als bezit. 
Dit zijn de normen voor het jaar 2020. Deze wijzigen jaarlijks. 



Hoe hoog is de toeslag?
De individuele inkomenstoeslag is afhankelijk van uw leefsituatie:
• gehuwden en samenwonenden € 549,00
• alleenstaande ouders € 492,00
• alleenstaande € 387,00
• inwonende/kamerbewoner €   55,00
Deze bedragen gelden voor het jaar 2020. Dit wordt elk jaar aangepast. 

Is de toeslag eenmalig?
De individuele inkomenstoeslag is een jaarlijkse toeslag. U krijgt deze toeslag 
dus één keer in de twaalf maanden. Dan moet u natuurlijk wel elk jaar aan de 
voorwaarden voldoen. 

Hoe kom ik aan de toeslag?
Helaas mogen wij u deze toeslag niet automatisch geven. Dit kan alleen 
op aanvraag. Als u bijstand van ons krijgt kan dit met een heel eenvoudig 
formulier (aanvraagformulier verstrekkingenboekje). U vult uw naam in, zet 
een kruisje bij individuele inkomenstoeslag, vult een datum in en zet er een 
handtekening op. Dat is alles. 
Heeft u geen bijstand? In dat geval moeten we iets meer van u weten.  
U moet dan een paar vragen meer beantwoorden.
U kunt opnieuw aanvragen als u een jaar later nog steeds onder de voor-
waarden valt. We mogen de toeslag niet met terugwerkende kracht toeken-
nen. Het is daarom belangrijk dat u op tijd aanvraagt.

Bijvoorbeeld:
U had op 1 april 2019 recht op een individuele inkomenstoeslag. Op 1 april 
2020 zou u dan weer recht hebben als u dan nog steeds voldoet aan de 
voorwaarden. U kunt dan het beste in maart 2020 aanvragen voor de toeslag 
in 2020. Zou u op 17 mei 2020 aanvragen mag u niet eerder weer aanvragen 
dan vanaf 17 mei 2021. In dat geval mist u de periode tussen 1 april en 17 mei. 

Het aanvraagformulier staat op de site van BWRI. U kunt dit formulier down-
loaden, invullen en naar ons mailen (inkomenvoorzieningen@bwri.nl). 
Of terugsturen naar BWRI, postbus 50, 9610AB Sappemeer. 
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Hebt u nog vragen?
Mail uw vraag dan naar inkomenvoorzieningen@bwri.nl. 
Bellen kan ook op 0598-37 37 00. 
U kunt ons bellen op maandag tot en met donderdag tussen 08.30 en 09.30 
uur en van 13.30 tot 14.30 uur, op vrijdag alleen tussen 09.30 en 10.30 uur. 

Deze folder is bedoeld om u te informeren. U kunt er dus geen rechten aan 
ontlenen. U kunt alleen rechten ontlenen aan de wet en jurisprudentie.


