
 
 
BIJLAGE: bewijsstukken 
(Alleen invullen indien u geen uitkering van de gemeente Hardenberg ontvangt.) 
 
Naam aanvrager(s): ______________________________________________________________________ 
 
Vermogen: 
- Tegoeden op u(w) bank- en spaarrekening(en) van uzelf, partner en uw kinderen jonger dan 18 jaar. 

 IBAN   Saldo 

 ________________________   € _______________ 

 ________________________   € _______________ 

 ________________________   € _______________ 

 ________________________   € _______________ 

 ________________________   € _______________ 

 ________________________   € _______________ 

- Auto, caravan, motor   € _______________ 

- Aandelen, obligaties etc.   € _______________ 

- Aanspraak op vermogen   € _______________ 

 (i.v.m. erfenis, echtscheiding, etc.) 

- Overig vermogen   € _______________ 

 

Schulden: 

Naam schuldeiser    Hoogte schuld 

_______________________   € ______________ 

_______________________   € ______________ 

_______________________   € ______________ 

 

Denk aan de mee te zenden bewijsstukken van uzelf en eventuele partner: 

 kopie geldig legitimatiebewijs (paspoort of Nederlandse identiteitskaart); 

 bewijs (gezamenlijk) inkomsten van de laatste 3 jaar (bv. jaaropgaven); 

 laatste loon- of uitkeringsspecificatie; 

 laatste afschrift van uw bank- en spaarrekening(en); 

 kopie kentekenbewijs auto(’s); 

 bewijsstukken overig vermogen; 

 bewijsstukken van overige inkomsten (heffingskortingen ontvangen van de belastingdienst, alimentatie e.d.); 

 ________________________________________________________________________________________ 

  



 
 

BIJLAGE: voorwaarden 
 

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de individuele inkomenstoeslag. Deze 
voorwaarden gelden zowel voor u als voor uw eventuele partner (artikel 36 Participatiewet): 
- u bent 21 of ouder, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd; 
- u bent woonachtig in de gemeente Hardenberg; 
- u heeft gedurende een ononderbroken periode van 36 maanden een (gezamenlijk) inkomen 

ontvangen dat niet hoger is geweest dan 100% van de voor u van toepassing zijnde 
bijstandsnorm; 

- u heeft geen vermogen boven de vermogensgrens (artikel 34 van de PW (alleenstaande 
€ 6.120,00 en alleenstaande ouders en gehuwden € 12.240,00 (overwaarde eigen huis vrij tot 
€ 51.600,00); 

- u heeft de afgelopen 36 maanden voldoende inspanningen verricht om (middels betaald werk) 
een beter inkomen te verkrijgen; 

- u heeft geen uitzicht op inkomensverbetering; 
- u heeft in de afgelopen 12 maanden niet eerder een individuele inkomenstoeslag ontvangen.  
 

Hoogte Individuele Inkomenstoeslag: 
- € 387,00 voor een alleenstaande; 
- € 495,00 voor een alleenstaande ouder; 
- € 553,00 voor gehuwden. 

 

Hoogte bijstandsnormen (netto inclusief vakantietoeslag per 1 juli 2019): 
- gehuwden/ samenwonenden: € 1.472,03; 
- alleenstaande of alleenstaande ouder: € 1.030,42. 
 
Kostendelersnorm 
Wanneer u uw woning deelt met meer volwassenen kunt u te maken krijgen met de kostendelersnorm. 
De hoogte van uw bijstandsuitkering is dan afhankelijk van het aantal medebewoners met wie u de 
kosten kunt delen. Hoe meer medebewoners met wie u de kosten kunt delen, hoe lager uw uitkering. 
Hierbij staat 100% voor de bijstandsuitkering voor echtparen en samenwonenden. 
 
Aantal kostendelers in één woning Bijstandsnorm per persoon 
één volwassene (alleenstaande)      70,00% 
twee kostendelers                                   50,00% 
drie kostendelers                                   43,33% 
enz. 
 
Voor meer informatie over de bijstandsnormen, vermogensgrenzen en kostendelersnorm kijk op 
www.antwoordopbijstand.nl. Selecteer hier uw gemeente. 
 

http://www.antwoordopbijstand.nl/

