Toelichting (bij aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag)
Een jaarlijkse toelage die u kunt ontvangen als u drie jaren of langer onafgebroken heeft moeten
rondkomen van een inkomen op bijstandsniveau.
De individuele inkomenstoeslag (voorheen de langdurigheidstoeslag) 2020 bedraagt:
 voor gehuwden/samenwonenden € 584
 voor alleenstaande ouders € 525
 voor een alleenstaande € 409
U moet







voldoen aan de volgende voorwaarden:
u bent tussen 21 jaar en de AOW-leeftijd;
u hebt al drie jaren een inkomen dat niet hoger is dan het bedrag in tabel 1;
u hebt al drie jaren een vermogen dat niet hoger is dan in tabel 2;
ook het inkomen en vermogen van ex-partner(s) ) telt mee, voor zover u met deze ex-partner(s) in de
36 maanden voorafgaande aan uw aanvraag gehuwd of samenwonend bent geweest. Hebt u eerder de
inkomenstoeslag ontvangen, dan kunt u één jaar na de vastgestelde peildatum opnieuw aanvragen;
u hebt de afgelopen drie jaren voldoende gedaan om uw inkomen te verbeteren. Tenzij u van deze
inspanningen was vrijgesteld;
en u hebt in de afgelopen drie jaren alle gegevens aan ons verstrekt die wij bij u hebben opgevraagd
(inlichtingenplicht).

Tabel 1. Inkomen
Inkomensgrens individuele inkomenstoeslag per 01-01-2021
100% (netto excl. vt)
Leeftijd

Alleenstaande (ouder)

Gehuwden

maand

maand

18 - 20 jaar thuiswonend

€ 252,22

18 - 20 jaar uitwonend

€ 1008,39

€ 1432,97

21 tot AOW-leeftijd

€ 1021,67

€ 1459,52

Verblijf in inrichting

€ 357,50

€ 504,43

€ 579,19

Tabel 2. Vermogen
Uw vermogen is het geld dat op uw bank- en spaarrekeningen staat én contant geld.
U hebt geen recht op de toelage als het totale vermogen hoger is dan:
 € 6.295 als u alleenstaande bent
 € 12.590 als u alleenstaande ouder bent
 € 12.590 bij gehuwden/samenwonenden
Vragen?
Kijk op www.leeuwarden.nl. U kunt bellen via 14 058. De gemeente is bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot
17.00 uur en op donderdag tot 19.30 uur.

