
 

 

 

 

Individuele inkomenstoeslag 
 

Heb je al enkele jaren een laag inkomen en verwacht je voorlopig geen hogere 
inkomsten? Dan kun je individuele inkomenstoeslag aanvragen. 
 

Wat is individuele inkomenstoeslag? 
Dit is een vast bedrag dat je één keer per jaar ontvangt. De toeslag is voor 

mensen die lange tijd moeten rondkomen van een laag inkomen en geen uitzicht 
hebben op hogere inkomsten. Bij het toekennen van de toeslag houden we 
rekening met je sterke punten, vaardigheden en wat je hebt gedaan om een 

beter inkomen te krijgen. Het bedrag is vrij te besteden. Hiermee kun je 
bijvoorbeeld apparaten of meubels kopen of vervangen die je  anders moeilijk 

kunt betalen. Denk hierbij aan een koelkast, bankstel of wasmachine.  
 
Voor wie? 

Iedereen met een minimum- of laag inkomen kan individuele inkomenstoeslag 
aanvragen! Het is geen eis dat je bijstand ontvangt. Verder maakt het niet uit of 

je betaald werk, een pensioen of een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid 
hebt. Ook als je chronisch ziek bent of een handicap hebt, biedt individuele 

inkomenstoeslag hulp.  
 
Kom ik in aanmerking? 

Om in aanmerking te komen voor individuele inkomenstoeslag, moet je voldoen 
aan een aantal voorwaarden: 

 je bent Nederlands of hebt een geldige verblijfsvergunning 
 je woont in de gemeente Asten 
 je bent ouder dan 21 jaar en niet pensioengerechtigd  

 je bent geen student  
 je hebt een langdurig laag inkomen en weinig vermogen  

 je bent niet in staat een hoger inkomen te krijgen  
 je hebt in de 12 maanden voor de peildatum geen individuele 

inkomenstoeslag ontvangen 

 
Om vast te stellen of je een langdurig laag inkomen hebt, stelt Sociaal Team 

Asten een peildatum vast. Dat is de datum waarop je de aanvraag hebt 
ingediend. We kijken dan naar een periode van drie jaar voorafgaand aan je 
aanvraag. Dat wil zeggen dat je inkomen tijdens die periode niet hoger mag zijn 

geweest dan de voor jou geldende bijstandsnorm. Of je in aanmerking komt voor 
individuele inkomenstoeslag hangt dus af van de hoogte van je inkomen en 

vermogen.  
 
Wil je individuele inkomenstoeslag aanvragen of wil je meer informatie? 

Neem dan contact op met Sociaal Team Asten. 

 


