
5.11 Individuele inkomenstoeslag   

De individuele inkomenstoeslag is niet gerelateerd aan bepaalde kosten. Het is een 
inkomensondersteunende maatregel voor de inwoner die langdurig een laag inkomen heeft 
en daarbij, gelet op de omstandigheden van die inwoner, geen uitzicht heeft op 
inkomensverbetering (artikel 36 PW). In de verordening zijn regels vastgesteld over de 
hoogte van de individuele inkomenstoeslag en de wijze waarop invulling wordt gegeven aan 
de begrippen langdurig en laag inkomen. Hiervan is sprake als de inwoner:  

• In een periode van drie jaar een inkomen heeft gehad dat lager is dan 105% van de 
bijstandsnorm (waar bij de kostendelersnorm niet wordt toegepast). 

 
In deze beleidsregel wordt aangegeven wanneer er sprake is van 'geen uitzicht op 
inkomensverbetering'. 
Bij de beoordeling van het criterium 'geen uitzicht op inkomensverbetering' moet het college 
rekening houden met de omstandigheden van de inwoner. Tot die omstandigheden worden 
in ieder geval gerekend; 

• de krachten en bekwaamheden van de inwoner, en 

• de inspanningen die de inwoner heeft verricht om tot inkomensverbetering te komen. 
 
In de volgende situaties bestaat er geen recht op de individuele inkomenstoeslag: 

• Als er in de laatste 12 maanden van de referteperiode sprake is geweest van het 
schenden van de informatieplicht met benadeling waarvoor een boete is opgelegd en het 
inkomen daardoor hoger is geweest dan 105% van de geldende bijstandsnorm. 

• Als er in de laatste 12 maanden sprake is geweest van het verwijtbaar niet nakomen van 
een arbeids-, re-integratie- en/of inburgeringsverplichting, waarvoor een maatregel van 
20% of meer is opgelegd. Er is dan sprake van een situatie waarin onvoldoende 
inspanningen zijn verricht om tot een inkomensverbetering te komen. Als uitgangspunt 
bestaat er dan geen recht op een inkomenstoeslag maar op grond van jurisprudentie 
dient dit altijd individueel beoordeeld te worden (zie bijvoorbeeld uitspraak CRvB 22-06-
2021, ECLI:NL:CRVB:2021:1540).  

• Als er in de laatste 12 maanden uit 's Rijks kas bekostigd onderwijs is gevolgd. In dat 
geval wordt de inwoner (ex-student) geacht uitzicht te hebben op inkomensverbetering. 
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