
 
 
Individuele Inkomenstoeslag is een toeslag voor mensen die lange tijd van een 

minimuminkomen moeten rondkomen. Individuele Inkomenstoeslag  is een toeslag per 

huishouden. 

 

Hoogte van de toeslag in 2018 

 

Gehuwd/ samenwonend €544  (samen) 

Alleenstaande ouder €488  

Alleenstaande €383  

 

 

Voorwaarden  

 

1. U woont in Almere. 

2. U bent ouder dan 23 jaar en u heeft de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt. 

3. U heeft de afgelopen 5 jaar altijd een inkomen gehad dat even hoog of lager was dan de 

bijstandsnorm die voor u geldt. Het mag inkomen zijn uit werk of uitkering. De 

bijstandsnorm kunt u opzoeken via www.almere.nl/uitkering of navragen via 14 036. 

4. U heeft in die periode van 5 jaar uw uiterste best gedaan om werk te krijgen en te 

houden. Heeft u in die 5 jaar een maatregel gehad omdat u niet genoeg heeft geprobeerd 

werk te verkrijgen of behouden, dan kunt u de Individuele Inkomenstoeslag niet 

ontvangen. 

5. De laatste keer dat u Individuele Inkomenstoeslag heeft aangevraagd is meer dan 1 jaar 

geleden. 

6. U bent geen student of scholier. 

7. U heeft niet meer spaargeld of waardevolle bezittingen (vermogen) dan:  

 

 

 

 

 

 

Aanvragen  

Gehuwd/ samenwonend €12.040 (van u samen) 

Alleenstaande ouder €12.040  

Alleenstaande   €6.020  

http://www.almere.nl/uitkering


U kunt Individuele Inkomenstoeslag aanvragen via www.almere.nl/rondkomen. U kiest 

daar voor ‘extra geld, als u al 5 jaar op bijstandsniveau leeft’.  

 

Wilt u een papieren aanvraag doen? U kunt een aanvraagformulier afhalen bij de balie 

Sociaal Domein in het stadhuis.  

 

Eenmaal per jaar 

 

Als u aan de voorwaarden blijft voldoen en de omstandigheden ongewijzigd zijn, kunt u na 

twaalf maanden opnieuw Individuele Inkomenstoeslag  krijgen.  

U krijgt dan automatisch een formulier toegestuurd. 

 

Duurzame gebruiksgoederen 

 

Bij de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen (zoals een ijskast of meubilair) moet u eerst 

uw Individuele Inkomenstoeslag  gebruiken, voordat u voor bijzondere bijstand in 

aanmerking kunt komen. 

 

Vragen? 

Heeft u nog vragen? Dan kunt u bellen naar telefoonnummer 14 036. 

 
 

http://www.almere.nl/rondkomen

