Heeft u recht op een individuele
inkomenstoeslag?
Heeft u al langere tijd een laag inkomen en

een categoriale uitsluiting van een groep personen

verwacht u hierin geen verbetering? Dan kunt

niet is toegestaan. Toch blijven de uit 2015 stammen-

u misschien een aanvulling krijgen van de ge-

de Verordeningen van deze gemeenten ongewijzigd.

meente. Dit is een individuele inkomenstoeslag.

Indien uw aanvraag individuele inkomenstoeslag

Dit is een jaarlijkse toeslag als aanvulling op uw

zonder nader onderzoek naar de individuele om-

inkomen. U vraagt de individuele inkomenstoe-

standigheden wordt afgewezen omdat in de afgelo-

slag bij uw gemeente aan. Uw gemeente geeft

pen 3 jaar een maatregel is opgelegd kunt u hierte-

ook informatie over de voorwaarden die gelden.

gen bezwaar maken.

Individuele inkomenstoeslag: voor wie?

Hoogte van de toeslag

Om in aanmerking te komen voor een individuele

De hoogte van de toeslag verschilt per gemeente

inkomenstoeslag moet u aan de volgende voor-

en hangt af van uw situatie. Er wordt onderscheid

waarden voldoen:

gemaakt naar de gezinssituatie. Er gelden verschil-

• U bent ouder dan 21 jaar maar jonger dan de

lende bedragen voor alleenstaanden en gehuwden.

AOW-leeftijd;

De aanwezigheid van kinderen kan tevens verschil

• U heeft geen of weinig inkomen en vermogen;

maken in de hoogte van de toeslag. De hoogte van

• U heeft geen of heel weinig kans op een baan of

de toeslag ligt bij de meeste gemeenten in Zeeland

op hogere inkomsten.

op 38% van de voor de aanvrager van toepassing

Bent u AOW-gerechtigd? Dan geldt voor u een hoge-

zijnde bijstandsnorm. In 2020 is dat € 539,= voor

re bijstandsnorm en komt u niet in aanmerking voor

gehuwden en € 399,= voor een alleenstaande. Voor

de individuele inkomenstoeslag.

kostendelers kunnen afwijkende normen gelden.

Uitsluiting burgers aan wie maatregel is opgelegd

Besteding toeslag

De gemeente kan nog andere voorwaarden stellen.

U bent vrij in de keuze waaraan u de ontvangen in-

Niet alle gestelde voorwaarden zijn echter toege-

dividuele inkomenstoeslag besteed.

staan. Zo is het niet toegestaan een hele groep
personen uit te sluiten van het recht op inkomens-

Ook in deze moeilijke tijd staan de advocaten en

toeslag, een zogenaamde categoriale uitsluiting.

mediators van onze kantoren voor u klaar, dus ook

Dit is in strijd met de bedoeling van artikel 36 van de

voor nieuwe zaken kunt u bij ons terecht zoals u dat

Participatiewet. Bij het invoeren van de individuele

van ons gewend bent. U kunt even niet bij ons bin-

inkomenstoeslag als opvolger van de langdurig-

nenlopen, maar al onze advocaten staan u op iedere

heidstoeslag heeft de wetgever bepaald dat de indi-

werkdag telefonisch of tijdens een videogesprek

viduele omstandigheden van het geval bepalend zijn

graag te woord. U kunt bellen naar een van onze kan-

bij de beoordeling van de aanvraag voor een inko-

toren, of u mailt naar info@derechteradvocaten.nl,

menstoeslag. Onder deze omstandigheden worden

zodat u ook in deze onzekere tijd snel antwoord

in ieder geval gerekend de krachten en bekwaam-

krijgt op al uw juridische vragen.

heden van de persoon en de inspanningen die die
persoon heeft verricht om tot inkomensverbetering

Mr. Veronique Verhaegen

te komen en of er zicht is op inkomensverbetering.
In Zeeland zijn er diverse gemeenten die ondanks
het verbod een hele groep personen uitsluiten,
bijvoorbeeld mensen die in de afgelopen 3 jaar een
maatregel opgelegd kregen uitsluiten van het recht
op individuele inkomenstoeslag. De hoogste rechtsprekende instantie in deze, de Centrale Raad van
Beroep, heeft in een aantal uitspraken bepaald dat
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