I 4r

LTVTPC¡.!rç

WçL

paBura L v'drr z

Home > B¡istand >> fnkomens- en studietoeslag > Ind¡v¡duele
¡nkomenstoeslag > Nadere gemeentelijke uitvoeringsregels
inkomenstoeslag

Nadere oemee ntelijke uitvoeringsregels
inkomerístoesl ag
De gemeenteraad moet bij verordening regels stellen met betrekking tot het verlenen van een
individuele inkomenstoeslag. Deze regels moeten in ¡eder geval betrekking hebben op de hoogte van

de ind¡viduele inkomenstoeslag en de wijze waarop invull¡ng wordt gegeven aan de begrippen langdurig
en laag inkomen (artikel I Partic¡patiewet).

Gemeentelijk beleid
In onderstaande richtlijn (8162) kunnen de gemeentel¡jke (uitvoerings)regels met betrekking tot de
individuele inkomenstoeslag worden opgenomen.

Huidige invulling Gemeente Weert
Gemeentelijke uitvoeringsregels inzake individuele ¡nkomenstoeslag (8162)Naar
begin van deze richtlijn
Doel verstrekking
De verstrekking op grond van de Verordening individuele ¡nkomenstoeslag gemeente Weert 2015 niet
langer gekoppeld aan het doel "aanschaf of vervanging van duurzame gebruiksgoederen", zoals bij de
langdurigheidstoeslag wel het geval was.

Criteria
Om voor een subsidie in aanmerking te komen moeten zij voldoen aan een aantal criteria, te weten

.

.

.

Aanvrager is 21 jaar of ouder, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd (artikel 36

Pw);
Aanvrager(s) heeft (hebben) in de referteperiode (3 kalenderjaren voorafgaande aan
het jaar waarover de IIT wordt aangevraagd) een inkomen gehad dat n¡et hoger is
geweest dan de van toepassing zijnde b¡jstandsnorm.
De vraag of het ¡nkomen van een belanghebbende gedurende de referteperiode niet hoger
is dan het langdurig lage inkomen van 100o/o van de toepasselijke bijstandsnorm, zal niet
al te rig¡de mogen worden beoordeeld. Een marginale overschr¡jding van dit lage ¡nkomen
moet worden genegeerd: een marginale overschrijding van het inkomen met maximaal €
5,00 per maand gedurende (een gedeelte van) die periode oftewel € 180,00 over de totale
referteperiode van 3 jaren is hierbij de grens. Een overschr¡jding van het ¡nkomen met dit
bedrag op maandbasis leidt tot de constater¡ng dat er geen sprake meer is van een
inkomen dat niet hoger ¡s geweest dan de van toepassing z¡jnde bijstandsnorm c.q. van
een in de referteperiode voorkomende incidentele ger¡nge overschrijding van de
bijstandsnorm (of van te verwaarlozen bedragen van enkele eurocenten).
Op de datum van het verzoek voor een ind¡viduele inkomenstoeslag:

xheeft belanghebbende een d¡enstbetrekk¡ng waarvoor loon wordt ontvangen of;
*heeft belanghebbende inkomsten uit e¡gen bedr¡jf of zelfstandig beroep en staat
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;

*is belanghebbende uitkeringsgerechtigde en heeft gehele of gedeeltel¡jke ontheffing van
de arbeidsverpl¡chting;
xis belanghebbende niet-uitker¡ngsgerechtigde en wordt door het college ondersteund
wordt bij de arbeidsinschakeling.
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B¡j aanvragen geldt de vermogenstoets, waarbij aansluiting gezocht wordt bij de
vermogensvrijlating ex artikel 34 lid 3 PW.
De inhoud van artikel 3t lid 2 PW is van overeenkomst¡ge toepassing.
De aanvraag moet tijdig zijn ingediend, te weten tot uiterlijk 1 april van het jaar volgend op het
jaar waarover wordt aangevraagd (artikel 44 PW en artikel 2 lid 2 van de Verordening individuele
inkomenstoeslag gemeente Weert 2015).

Belanghebbende ontving voor de afgelopen periode van twaalf maanden niet eerder een
individuele inkomenstoeslag.

Inkomsten van overleden of ex-partner
Wanneer de aanvrager een arbeidsinkomen heeft dat afgeleid is van de inmiddels overleden partner of
van de partner van wie men gescheiden is dient dit niet beschouwd te worden als arbeidsinkomen van
de aanvrager zelf. Er moet dus in dergelijke situaties beoordeeld te worden aan wie het inkomen
'toerekend' moet worden. Deze stellingname wordt bevestigd ¡n de brief d.d. 07-L2-20O4 van de
staatsecretaris SZW aan de TK m.b.t. problemen in de uitvoer¡ng van de individuele inkomenstoeslag.
Hoewel deze u¡tspraak z¡et op de niet gedecentraliseerde individuele inkomenstoeslag dient deze
handelswijze (naar analogie) ook toegepast te worden t.a.v. de individuele inkomenstoeslag op basis
van de Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Weert 2015. Dit is in ¡eder geval de intentie
van artikel 5 lid 3 van de Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Weert 2015. Deze lijn
dient ook te worden doorgetrokken aan diegene die als gevolg van verwijtbaar gedrag van een ex- of
overleden partner geen recht zou hebben.
Eveneens kan de lijn worden doorgetrokken indien er sprake van een hoger inkomen bij de ex- of
overleden partner in de referteperiode. Hierbij dient wel enige terughoudendheid betracht te worden.
De volgende zaken kunnen in de beoordeling een rol spelen:
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hoogte van het v€rmogên (richtlijn tot € 1.000 bij alleenstaanden en € 2.000 b¡j alleenstaande
ouders);
de aanwezigheid van problematische schulden.

Maatregel

/ door elgen

toedoen lang laag ínkomen

Wanneer de aanvrager, naar ons oordeel, door e¡gen toedoen langdurig een laag ¡nkomen heeft bestaat
er geen recht op individuele inkomenstoeslag. Van een dergelijke situatie is in ieder geval sprake indien
gedurende de referteperiode door UWV of soc¡ale d¡enst een maatregel is opgelegd wegens het niet of
niet voldoende nakomen van één of meerdere arbe¡dsverpl¡chtingen.

Vermogen

Wanneer de aanvraag voor IIT wordt ¡ngediend gedurende een lopende draagkrachtperiode bijzondere
b¡jstand hoeft geen nieuwe vermogensvaststelling plaats te vinden. Is er geen lopende
draagkrachtper¡ode BB, dan d¡ent het vermogen vastgesteld te worden op het moment van de
aanvraag, tenzij de laatste vermogensvaststelling korter dan 2 jaar daarvoor heeft plaatsgevonden'

Wijze van danvragen

Het verkrijgen van de instemming van de aanvrager gebeurt bij voorkeur op grond van de negatieve

optie (de aanvrager krijgt het tenzij hij bezwaar maakt). Ook kan ambtshalve een aanvraag worden
ingenomen.

Aanvragen voor individuele inkomenstoeslag kunnen in het jaar waarover wordt aangevraagd worden
ingediend, plus de eerste drie maanden van het jaar daarop volgend. Dus een aanvraag over 2015 kan
maximaal tot 1 april 2016 worden ingediend. Wordt de aanvraag later ingediend, dan wordt deze
afgewezen op grond van artikel 44 PW juncto artikel 2 lid 2 van de Verordening individuele
inkomenstoeslag gemeente Weert 2015.

Hoogte i nd îvid uele i n komenstoesla g
2016

2l¡t7

Alleenstaande zonder kinderen <18

€ 388,00

€ 393,OO

Alleenstaande met kinderen <18

€ 561,00

€ 568,00

Echtpaar

€ 561,00

€ 568,00

Gez¡nss¡tuat¡e

Deze r¡chtl¡jn ¡s gepubl¡ceerd op 27 dec 2016.
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