INKOMSTENFORMULIER
Periode
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 op de computer, of 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, kunnen niet verwerkt worden.
Wanneer u een maand- of weekinkomen ontvangt, moet u dit formulier in te leveren zodra u alle
bewijsstukken, over deze periode, bij kunt voegen. Wanneer u een 4-wekenloon ontvangt, moet u dit
formulier in te leveren zodra u het bewijsstuk van de afgelopen 4-wekelijkse periode bij kunt voegen.
Inkomstenformulier en loonstrook kunt u mailen naar: if@rsddeliemers.nl
Partner

Klant

Alleen invullen als u een partner heeft

BSN nummer
Voorletters
Achternaam
Adres
Postcode / Plaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Klantnummer
Dossiernummer
1. AANVAARDING WERK van u en/of uw partner
Klant
Wie heeft werk aanvaard?

Soort werk
 Loondienst
 Zelfstandige
 Vrijwilligerswerk
Soort aanstelling
 Vast werk
 Tijdelijk werk
 Korter dan 3 maanden
Soort contract





Voltijd
Deeltijd
Oproep

Naam werkgever(s)
Datum start werkzaamheden
Stuur een kopie van het arbeidscontract mee
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Partner

 Loondienst
 Zelfstandige
 Vrijwilligerswerk
 Vast werk
 Tijdelijk werk
 Korter dan 3
maanden
 Voltijd
 Deeltijd
 Oproep

2. BEËINDIGING WERK van u en/of uw partner
Klant
Van wie is het werk gestopt?

Datum beëindiging werk
Reden beëindiging werk
Heeft u WW aangevraagd?
 Ja
 Nee
Bij nee, waarom niet?

Partner





Ja
Nee

3. ONTVANGEN INKOMSTEN UIT WERKZAAMHEDEN van u en/of uw partner
Klant
Partner
Wie heeft er gewerkt


Heeft u inkomen uit werk
 Ja
 Ja
ontvangen?
 Nee
 Nee
Bij nee, waarom niet?

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.
Stuur kopieën van loonstroken mee waaruit de hoogte van de inkomsten blijken.
Klant
Partner
Naam werkgever 1
Bedrag per
 Week
 Week
 4-weken
 4-weken
 Maand
 Maand
Netto bedrag
Bruto bedrag
Klant
Naam werkgever 2
Bedrag per





Partner
Week
4-weken
Maand





Week
4-weken
Maand

Netto bedrag
Bruto bedrag
Klant
Naam werkgever 3
Bedrag per

Netto bedrag
Bruto bedrag
IF202210





Partner
Week
4-weken
Maand





Week
4-weken
Maand

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.
** niet van toepassing bij een Ioaw/Ioaz-uitkering
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.
Stuur kopieën van uitkeringsspecificaties of andere bewijsstukken mee waaruit de hoogte van
de inkomsten blijken.





De hoogte van de inkomsten is gewijzigd
Er zijn nieuwe inkomsten ontvangen

Klant
Soort inkomsten
Bedrag per





Partner
Week
4-weken
Maand

Netto bedrag
Bruto bedrag
5. OVERIGE OPMERKINGEN OVER UW INKOMSTEN
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Ja
Nee
Ja
Nee





Week
4-weken
Maand

Ondergetekende(n) verklaart/verklaren:
▪ Dat de vragen op dit formulier volledig en naar waarheid zijn beantwoord;
▪ 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;
▪ Te weten dat de RSD informatie kan vragen bij anderen om na te gaan of de door mij verstrekte
informatie juist is.
Plaats
Datum
Handtekening van uzelf

Handtekening van uw partner

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

Toelichting
Ga voor uitleg naar onze website:
▪ Meer uitleg over weekloon, 4-weken loon of maandloon
www.rsddeliemers.nl/inkomsten (U heeft werk)
▪ Welke week valt in welke periode?
www.rsddeliemers.nl/overzicht-betaaldata
▪ Betaaldata uitkering
www.rsddeliemers.nl/betaaldata-uitkering

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.
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