
Aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag  
(op grond van de Participatiewet)

1. Persoonlijke gegevens

Voorletter(s)

Burgerservicenummer

Geboorteplaats

Adres (straatnaam,  
huisnummer)

Telefoonnummer
(vast en / of mobiel) 

E-mailadres

Voornaam

Achternaam

Geslacht Geboortedatumman vrouw --

Woonplaats

IBAN (rekeningnummer)
Vult u het complete IBAN in, dit 

voorkomt vertraging bij de  

verwerking van uw aanvraag

2. Aanvraag

Tijdelijk verblijvend / verzorgd 
/ verpleegd in

1. Ik wil individuele inkomenstoeslag aanvragen voor: 
 
  mijzelf (door naar vraag 2)            mijzelf en mijn partner (vul hieronder de gegevens in)               een derde (vul hieronder de gegevens in)

Burgerservicenummer

Voorletter(s) Voornaam

Achternaam

Z.o.z.

Soort identiteitsbewijs nr

Postcode

Laborijn is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet, alsmede voor een zorgvuldige verwerking van 

de gegevens op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Onder partner wordt verstaan  

de echtgenoot, echtgenote, geregistreerde partner of degene waarmee u een gezamenlijke huishouding voert. 

datum melding  

       

registratienummer 

 

nummer aanvraag 

 

dossiernummer 

ingekomen d.d.



Met het ondertekenen van dit formulier geeft u (en uw partner) aan het formulier naar waarheid te hebben ingevuld.  
Wij kunnen een onderzoek instellen naar de juistheid en volledigheid van het door u ingevulde aanvraagformulier en gegevens.  
Wij willen u wijzen op het feit dat wij de door u verstrekte gegevens opnemen in een persoonsregistratie.

Wij nemen binnen 8 weken na de datum van indiening van deze aanvraag een besluit. Dit zijn wij verplicht. Indien wij het besluit niet binnen  
de termijn nemen, dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld. En daarbij geven wij aan binnen welke redelijke termijn wij een besluit nemen. 
Doen wij dit niet? Dan kunt u ons in gebreke stellen. Dat moet u schriftelijk doen. Ook kunt u beroep aantekenen bij de bestuursrechter.

Stuurt u dit formulier, samen met de bewijsstukken, naar:  

Laborijn
Postbus 236
7000 AE Doetinchem

Plaatsnaam

Datum --

3. Ondertekening 

--

Geboorteplaats

Adres (straatnaam, 
huisnummer)

Geslacht Geboortedatumman vrouw

Woonplaats

Soort identiteitsbewijs nr

Telefoonnummer 
(vast en / of mobiel)

IBAN (rekeningnummer)
Vult u het complete IBAN in, dit 

voorkomt vertraging bij de  

verwerking van uw aanvraag

Tijdelijk verblijvend /  
verzorgd / verpleegd in

E-mailadres

2. Sinds wanneer heeft u een inkomen op de inkomensgrens voor de individuele inkomenstoeslag? 
(Kijk op www.laborijn.nl voor meer informatie)

Kruis aan om wat voor inkomen het gaat          ANW       IOAW          Wajong             WAO/IVA/WGA             WAZ             
                                
                                         bijstandsuitkering            ZW                WW                   Anders, te weten

Postcode

--

      Handtekening ontvangst              Uw handtekening                                                         Handtekening partner


