Inkomstenformulier
Participatiewet/IOAW/IOAZ
Stuur het formulier terug naar:
Gemeente Twenterand
t.a.v. Werk en Inkomen
Antwoordnummer 307
7670 VB Vriezenveen
Een postzegel is niet nodig
Of scan dit formulier en mail naar:
uitkeringen@twenterand.nl

Met dit formulier geeft u uw inkomsten door. Zorg dat het formulier op tijd bij het team Werk en
Inkomen is, met een bewijsstuk. Zo kunnen we de hoogte van uw aanvullende bijstandsuitkering goed
berekenen. Wij wijzen u er verder op dat we uw inkomen met uw bijstandsuitkering verrekenen over de
periode waarop ze betrekking hebben.
Uitkeringsgroep
Contactpersoon

:
:

Persoonsgegevens
Burgerservicenummer
Naam
Geboortedatum
Telefoonnummer
Inkomsten*

Periode inkomsten
Inleveren vóór
Uzelf

Ontvangen van:

:

Echtgeno(o)te/partner

Per maand/ week/
4 weken*

Inkomsten van:
Uzelf
Partner

Vakantiegeld:
Incl.
Excl.

€
€
€
* doorhalen wat niet van toepassing is
Heeft u nog geen salarisstrook of ander bewijsstuk ontvangen op het moment dat u het formulier moet inleveren?

Zorg dan dat het formulier toch op tijd bij het team Werk en Inkomen is.

Maak een zo goed mogelijke schatting van uw inkomen op de achterzijde van het formulier.

Stuur dan de salarisstrook zo snel mogelijk na.
Vergeet niet op de achterzijde uw gewerkte uren te noteren.

7. Uw handtekening en belangrijke informatie.
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren dat:

Dit formulier naar waarheid is ingevuld. Ik/wij heb(ben) niets verzwegen.

Ik/wij verklaren ermee bekend te zijn dat:
inkomsten samen met dit inkomstenformulier voor het einde van de maand ingeleverd moeten zijn en;
andere wijzigingen direct en waar mogelijk met bewijsstukken en een wijzigingsformulier (uiterlijk binnen 5
werkdagen) doorgegeven moeten worden aan de gemeente en;
dat de gemeente:
o
bij het onjuist of onvolledig invullen van dit formulier de uitkering geheel of gedeeltelijk weigert en;
o
ten onrechte verstrekte uitkeringen altijd terugvordert en;
o
bij het niet op tijd-, niet- of onjuist verstrekken van gegevens een boete oplegt of overgaat tot
strafvervolging en;
o
gegevens controleert bij andere instanties en personen en;
o
verstrekte gegevens opneemt in een persoonsregistratie.

Plaats :

Datum :

Handtekening uzelf :

Handtekening echtgeno(o)t(e)/partner :

Rooster gewerkte uren
Naam werkgever 1 :
…………………………….
Adres werkgever
:
……………………………. Telefoonnummer : ……………………
Naam werkgever 2 :
…………………………….
Adres werkgever
:
……………………………. Telefoonnummer : ……………………
(Alleen invullen wanneer er sprake is van werk.)
Datum

Begin aanwezigheid

Einde aanwezigheid

Aantal uren gewerkt

inkomen

