
 Postadres Postbus 100 
  7730 AC Ommen 
 Bezoekadres Chevalleraustraat 2 
  7731 EE Ommen 
 Telefoon 14 - 0529 
 Email gemeente@ommen.nl  
 Internet www.ommen.nl  

 
Aanvraagformulier Individuele inkomenstoeslag 
 
Persoonsgegevens U zelf Uw echtgeno(o)t(e)/partner 

Burgerservicenummer ________________________________ _________________________________ 

Voorletter(s) en achternaam ________________________________ _________________________________ 

Tussenvoegsel(s) ________________________________ _________________________________ 

Straatnaam en huisnummer ________________________________ _________________________________ 

Postcode ________________________________ _________________________________ 

Woonplaats ________________________________ _________________________________ 

Geslacht  Man  Vrouw  Man  Vrouw 

Geboortedatum ________________________________ _________________________________ 

Burgerlijke stand ________________________________ _________________________________ 

Telefoonnummer ________________________________ _________________________________ 

IBAN rekeningnummer ________________________________ _________________________________ 

E-mailadres ________________________________ _________________________________ 
 

Onderstaande vragen hebben betrekking op u en uw eventuele partner. 
 

1. Heeft u inwonende kinderen van 21 jaar of ouder en/of andere inwonende personen? 

  Ja, naam: ________________________  Inkomen: € _________________________ 

   naam: ________________________  Inkomen: € _________________________ 

   naam: ________________________  Inkomen: € _________________________ 

  Nee 
 

2. Heeft u de afgelopen 60 maanden een inkomen genoten dat hoger is dan de voor u geldende bijstandsnorm? 
  Ja 

  Nee 
 

3. Heeft u meer vermogen dan de voor u van toepassing zijnde vermogensgrens? 
  Ja 
  Nee  
 

4. Heeft u de afgelopen 60 maanden al het mogelijke geprobeerd om via betaald werk een hoger inkomen te 
verkrijgen (bv. Actief solliciteren, re-integratietraject gevolgd, vrijwilligerswerk verricht, urenuitbreiding 
realiseren, etc.)? 

  Nee 
   Ja, geeft hieronder een toelichting op uw activiteiten: 

  

 _____________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________ 
 

5.  Heeft u de in de afgelopen 12 maanden eerder een individuele inkomenstoeslag ontvangen? 
  Ja 
  Nee  
 

6. Op welk IBAN rekeningnummer moet de eventuele toeslag worden overgemaakt? 

  IBAN rekeningnummer: ______________________________________________________ 
 
 
 

mailto:gemeente@ommen.nl
http://www.ommen.nl/


Machtiging/ verklaring 
Ik geef toestemming om de verstrekte gegevens te controleren bij de daarvoor geëigende instanties en om de gegevens op te 
nemen in een persoonsregistratie. Ik heb dit formulier geheel naar waarheid ingevuld, zodat de gemeente Ommen kan vaststellen of 
ik recht heb op de Individuele inkomenstoeslag. Een betaling van de Individuele inkomenstoeslag op basis van onjuiste gegevens 
wordt teruggevorderd. 
 

Ondertekening 
Aanvrager 
Datum   Handtekening 
 
________________________________  __________________________________ 
 
Echtgeno(o)te/partner 
Datum 
 
________________________________  __________________________________ 
 
 

Formulier opsturen 

Dit formulier kunt u op twee manieren indienen.  

U kunt het formulier per e-mail versturen naar: administratieMD@ommen.nl.  

Wilt u dit formulier liever per post versturen? Dan kunt u het formulier opsturen naar:  
Gemeente Ommen, afdeling Maatschappelijk Domein, t.a.v. administratie MD, Antwoordnummer 3, 7700 VL Ommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet invullen door aanvrager 

Cliëntnummer: __________________________ Werkprocesnummer: __________________________ 

Datum ontvangst:  __________________________ Naam consulent(e):  __________________________ 

 


