Belangrijk:

Inkomstenformulier PW

De vragen op dit formulier
hebben betrekking op de
hiernaast vermelde periode

■ de invulling en ondertekening dienen te geschieden door de uitkeringsgerechtigde en (indien van toepassing) de echtgeno(o)t(e)/partner
■ de vragen met pen (niet met potlood) invullen en niet door middel van strepen beantwoorden
■ is een vraag/zijn vragen u niet duidelijk, neem dan contact op met de gemeente
■ heeft u bij een vraag te weinig invulruimte gebruik dan voor het resterende gedeelte een bijlage

periode

datum van inlevering

_____________________________________________
_____________________________________________

cliëntnummer / dossiernummer

Gemeente Haaren

_____________________________________________
Postbus 10.000, 5280 DA Boxtel

1. INKOMEN VAN UZELF
(omcirkelen wat van toepassing is)
(Hier wordt ook een andere uitkering
bedoeld.)
Indien er sprake is van inkomsten uit arbeid of bij
wijzigingen van inkomsten uit uitkering altijd
bewijsstukken meesturen.
2. INKOMEN VAN UW PARTNER
(omcirkelen wat van toepassing is)
(Hier wordt ook een andere uitkering
bedoeld.)
Indien er sprake is van inkomsten uit arbeid of bij
wijzigingen van inkomsten uit uitkering altijd
bewijsstukken meesturen.

Heeft U deze maand inkomsten ontvangen of nog tegoed ?
(ook heffingskortingen van de belastingdienst en alimentatie)
Zo ja:
Uzelf:
Inkomstenbron:
Periode:
Gewerkte
uren:
…………………………….
…………………
..……….
…………………………….
…………………
…………
…………………………….
…………………
…………

ja / nee

Netto inkomsten over deze maand:
………………. p.mnd / p.wk / p. 4 wk
………………. p.mnd / p.wk / p. 4 wk
………………. p.mnd / p.wk / p. 4 wk

Heeft UW PARTNER deze maand inkomsten ontvangen of nog tegoed ?
ja / nee
(ook heffingskortingen van de belastingdienst)
Zo ja:
Uzelf:
Inkomstenbron:
Periode:
Gewerkte Netto inkomsten over deze maand:
uren:
…………………………….
…………………
..………. ………………. p.mnd / p.wk / p. 4 wk
…………………………….
…………………
………… ………………. p.mnd / p.wk / p. 4 wk
…………………………….
…………………
………… ………………. p.mnd / p.wk / p. 4 wk

TOELICHTING:
Heeft u in deze maand wel gewerkt, maar nog géén loonstrook ontvangen? Vul dan op dit formulier altijd uw gewerkte uren in, en lever het
formulier in ieder geval op tijd in! Zonder uw gewerkte uren kunnen wij uw inkomsten niet schatten en kunnen wij uw uitkering niet uitbetalen!
Vul ook in rond welke datum u de loonstrook naar ons op kunt sturen.
Lever het inkomstenformulier dus tijdig in. Indien nodig, ontvangt u van ons nog een brief om de loonstrook op te vragen.
Indien nog geen loonstrook:
Ik krijg de loonstrook op: …………………………. (lever hem daarna zo spoedig mogelijk in).
De afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling kan u nog om nadere informatie vragen naar aanleiding van de wijziging(en)
Verklaring
Ik heb dit formulier geheel naar waarheid ingevuld. Ik heb niets verzwegen. Ik weet dat:

het onjuist of onvolledig invullen van vragen en/of het niet meesturen van bewijsstukken, kan leiden tot beëindiging of vermindering van mijn uitkering;

opzettelijk onjuist of onvolledig invullen van dit formulier kan leiden tot een verlaging van mijn uitkering of strafrechtelijke vervolging;

niet of te laat inleveren van dit formulier kan leiden tot latere betaling, vermindering of stopzetting van mijn uitkering;

omstandigheden, die van invloed zijn op mijn uitkering direct gemeld moeten worden;

de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling bij andere instanties of personen inlichtingen vraagt, om het recht op uitkering vast te stellen en/of de
verstrekte gegevens te verifiëren.
Let op: denk aan het meesturen van kopieën van bewijsstukken.
 Bij dit formulier heb ik …… (vul s.v.p. aantal in) bewijsstukken meegestuurd.
Plaats en datum

Plaats en datum

Handtekening cliënt

Handtekening partner

