INKOMSTENFORMULIER

Periode:
Cliëntnummer
Cliëntnummer
partner
Dossiernummer
BSN cliënt
BSN partner
Soort uitkering

Naam:
Adres:
Postcode en Woonplaats:

:
:
:
:
:
:

RSD de Liemers bekijkt iedere maand of u recht heeft op uitkering. Dit gebeurt onder andere aan de hand van dit formulier.
Daarom is het belangrijk dat u dit formulier volledig en juist invult en dat u de toelichting op de laatste bladzijde goed doorleest.
Vul dit formulier in met een blauwe of zwarte pen. Vergeet het formulier niet te ondertekenen. Wanneer u een partner heeft,
dient ook uw partner het formulier te ondertekenen.

Formulieren die niet volledig of onjuist zijn ingevuld, niet zijn ondertekend, of waarbij de verplichte
bewijsstukken ontbreken, worden naar u teruggestuurd en kunnen niet verwerkt worden.
Wanneer u een maand- of weekinkomen ontvangt, dient u dit formulier in te leveren zodra u alle bewijsstukken, over deze
periode, bij kunt voegen. Wanneer u een 4-wekenloon ontvangt, dient u dit formulier in te leveren zodra u het bewijsstuk van
de afgelopen 4-wekelijkse periode bij kunt voegen.

1. AANVAARDING WERK van u en/of uw partner
 Stuur een kopie van het arbeidscontract mee.
Wie heeft werk aanvaard?

□ uzelf

□ partner

Soort werk

□ loondienst □ zelfstandige □ vrijwilligerswerk

Soort aanstelling

□ vast werk

□ tijdelijk werk □ korter dan 3 maanden

Soort contract

□ voltijd

□ deeltijd

Naam werkgever(s)

____________________________________________

Datum start werkzaamheden

____________________________________________

□ oproepwerk

2. BEEINDIGING WERK van u en/of uw partner
Van wie zijn de werkzaamheden beëindigd?

□ uzelf

□ partner

Datum beëindiging werk

____________________________________________

Reden beëindiging van werk

____________________________________________
____________________________________________

Heeft u WW aangevraagd?

□ ja

□ nee

Bij nee, waarom niet?

____________________________________________

3. ONTVANGEN INKOMSTEN UIT WERKZAAMHEDEN van u en/of uw partner
Wie heeft er gewerkt?
□ uzelf
□ partner
 Vul ook het urenverantwoordingsformulier in, zie toelichting.
Heeft u inkomen uit werk ontvangen?
□ ja
□ nee
Bij nee, waarom niet?

____________________________________________

3. VERVOLG ONTVANGEN INKOMSTEN UIT WERKZAAMHEDEN van u en/of uw partner
 Stuur kopieën van loonspecificaties mee waaruit de hoogte van de inkomsten blijken.
Ontvangt u een Participatiewet-uitkering dan dient u het netto bedrag van de inkomsten op te geven.
Ontvangt u een Ioaw/Ioaz-uitkering dan dient u het bruto bedrag van de inkomsten op te geven.

Ontvangen door

Naam werkgever

Bedrag per week / 4 weken / maand*

Uzelf / uw partner*

_______________________

Netto € ________ Bruto € ________

Uzelf / uw partner*

_______________________

Netto € ________ Bruto € ________

Uzelf / uw partner*

_______________________

Netto € ________ Bruto € ________

*Doorhalen wat niet van toepassing is

4. WIJZIGINGEN MET BETREKKING TOT ANDERE INKOMSTEN van u en/of uw partner
Voorbeelden hiervan zijn inkomsten uit WW, ZW, WAO, WIA, Wajong, AOW, ANW, Pensioen,
(Voorlopige) teruggave belastingdienst**, alimentatie**, WSF, zelfstandige werkzaamheden, enz.
 Stuur kopieën van uitkeringsspecificaties mee waaruit de hoogte van de inkomsten blijken.
Ontvangt u een Participatiewet-uitkering dan dient u het netto bedrag van de inkomsten op te geven.
Ontvangt u een Ioaw/Ioaz-uitkering dan dient u het bruto bedrag van de inkomsten op te geven.

□ De hoogte van de inkomsten is gewijzigd

□ Er zijn nieuwe andere inkomsten ontvangen

Ontvangen door

Soort inkomsten

Bedrag per week / 4 weken / maand*

Uzelf / uw partner*

_______________________

Netto € ________ Bruto € ________

Uzelf / uw partner*

_______________________

Netto € ________ Bruto € ________

*Doorhalen wat niet van toepassing is

** niet van toepassing bij een Ioaw/Ioaz-uitkering

5. OVERIGE OPMERKINGEN OVER UW INKOMSTEN
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ondergetekende(n) verklaart/verklaren:
1. Dat de vragen op dit formulier volledig en naar waarheid zijn beantwoord;
2. Te weten dat, wanneer de vragen niet volledig of onjuist zijn beantwoord, er een boete kan worden opgelegd
of dat ik bij de rechter moet komen en dat de teveel verstrekte bijstand altijd moet worden terugbetaald;
3. Te weten dat de RSD informatie kan vragen bij anderen om na te gaan of de door mij verstrekte informatie
juist is.

Plaats………………….
Handtekening van uzelf

Datum………………………..
Handtekening van uw partner

______________________

___________________________



Als er iets is veranderd in uw persoonlijke of gezinssituatie moet u ook het
wijzigingsformulier invullen en opsturen!

URENVERANTWOORDINGSFORMULIER

Periode:

* Alleen invullen als u en/of uw partner betaalde werkzaamheden heeft verricht. Vul naast de datum, het aantal gewerkte uren
per dag in en in derde kolom hoe laat u die dag bent gaan werken en tot hoe laat u heeft gewerkt.

Uw naam:

Naam van uw partner:

Gegevens van uzelf
De data waarop u gewerkt
heeft in deze maand

Gegevens van uw partner
Het aantal gewerkte
uren per dag

Begin en eindtijd van het
werk per dag

De data waarop u gewerkt
heeft in deze maand

Het aantal gewerkte
uren per dag

Begin en eindtijd van het
werk per dag

Ondergetekenden hebben dit formulier naar waarheid ingevuld en ondertekend.

Plaats………………….

Datum………………………..

Handtekening van uzelf

Handtekening van uw partner

______________________

___________________________

Toelichting
Wanneer u betaalde werkzaamheden heeft verricht, dient u op het urenverantwoordingsformulier te vermelden op
welke dagen u heeft gewerkt en het begin- en eindtijdstip van de werkzaamheden per dag.
Wanneer u een maand- of weekloon ontvangt, dient u dit formulier pas in te leveren zodra u alle bewijsstukken,
over deze maand, bij kunt voegen. Wanneer u een 4-wekenloon ontvangt, dient u dit formulier pas in te leveren
zodra u het bewijsstuk van de afgelopen 4-wekelijkse periode bij kunt voegen.
Voorbeeld weekloon
In de maand mei 2019 heeft u gewerkt en u ontvangt een weekloon van € 50,00 per week. Iedere week ontvangt u
hiervan een loonstrook.
Hoe dient u te handelen?
U dient na 31 mei 2019, zodra u de laatste loonstrook over mei heeft ontvangen, een inkomstenformulier in te
leveren. Ook levert u het urenverantwoordingsformulier en de loonstroken in.
Hoe handelt de RSD?
Zodra de RSD uw formulieren en bewijsstukken heeft ontvangen zullen zij zorgen voor de betaling. De RSD brengt
de inkomsten van € 50,00 / 5 werkdagen per week x 23 werkdagen in mei 2019 = € 230,00 in mindering op de
uitkering (werkdagen zijn maandag tot en met vrijdag van iedere week).
Voorbeeld maandloon
In de maand mei 2019 heeft u gewerkt en u ontvangt een maandloon van € 250,00.
Hoe dient u te handelen?
U dient, zodra u de loonstrook over mei 2019 heeft ontvangen, een inkomstenformulier in te leveren.
Ook levert u het urenverantwoordingsformulier en de loonstrook in.
Hoe handelt de RSD?
Zodra de RSD uw formulieren en bewijsstukken heeft ontvangen zullen zij zorgen voor de betaling. De RSD brengt
de inkomsten van € 250,00 in mindering op uw uitkering.
Voorbeeld 4-wekenloon
In de maanden april en mei 2019 (week 17 t/m 20) heeft u gewerkt en u ontvangt een 4-wekenloon van € 250,00.
Hoe dient u te handelen?
U dient, zodra u de loonstrook over periode 5- 2019 (week 17 t/m 20) heeft ontvangen, een inkomstenformulier in te
leveren. Ook levert u het urenverantwoordingsformulier en de loonstrook in.
Hoe handelt de RSD?
Zodra de RSD uw formulieren en bewijsstukken heeft ontvangen zullen zij zorgen voor de betaling. De RSD
verrekent het deel van april 2019 en brengt het deel van mei 2019 in mindering op uw uitkering. Totaal wordt er
€ 250,00 in mindering gebracht op uw uitkering.
Betaling
Wanneer alle benodigde gegevens tijdig voor het eind van de maand zijn ingeleverd, vindt de betaling van de
uitkering plaats aan het begin van de volgende maand.
Wanneer u de gegevens na afloop van de maand inlevert, worden deze binnen 3 werkdagen verwerkt. Uw uitkering
wordt dan bij de eerst volgende betaling uitbetaald. De RSD verricht twee maal per week betalingen.
Geen loonstrook
Wanneer u en/of uw partner heeft gewerkt maar u ontvangt geen loonstrook, dient u een bankafschrift of verklaring
van uw werkgever in te leveren samen met het inkomstenformulier. Ook levert u het urenverantwoordingsformulier
in.
Wanneer u werkzaamheden als zelfstandige heeft verricht, dient u een overzicht van de omzet en gemaakte kosten
over deze periode in te leveren.
Ondertekening
Door het ondertekenen van dit formulier verklaart u dat u het formulier naar waarheid heeft ingevuld, zodat de RSD
kan vaststellen of en hoeveel recht u heeft op uitkering.

