
Heeft u inkomsten? Dan is het belangrijk deze op tijd door te geven aan Werk & Inkomen. Werk & 
Inkomen kan dan elke maand het juiste bedrag van uw uitkering berekenen. Zo voorkomt u dat u 
bedragen terug moet betalen.  
Het gaat om inkomsten uit werk, een andere uitkering of alimentatie en veel van de voorlopige 
teruggaven van de Belastingdienst. 
 
Inkomsten kunt u aan ons doorgeven met het inkomstenformulier. 
 

Wanneer een inkomstenformulier? 

U moet het inkomstenformulier invullen als u inkomsten heeft. 

• Ontvangt u inkomsten uit werk, Ziektewet of WW, dan gebruikt u iedere maand het 
inkomstenformulier. 

• Ontvangt u inkomsten uit AOW, WIA, WAO of pensioen, dan ontvangt u tweemaal per jaar 
een inkomstenformulier. 

Heeft u normaal gesproken géén inkomsten, dan ontvangt u geen  Inkomstenformulier. 
 

Geen inkomstenformulier ontvangen? 

Hebt u geen inkomstenformulier ontvangen, maar hebt u toch inkomsten of wijzigingen in uw 
inkomen? Dan moet u een mutatieformulier gebruiken om uw inkomsten door te geven. Daarna 
ontvangt u een inkomstenformulier dat u volledig moet invullen. 
 

Bewijsstukken meesturen 

Voegt u a.u.b. een kopie van uw laatste loonstrookje (niet het origineel) bij het 
inkomstenformulier.  
Voegt u geen bewijsstuk bij, en heeft u wél inkomsten, dan kan Werk & Inkomen u vragen om 
alsnog de bewijsstukken in te leveren. Uw uitkering wordt dan geblokkeerd en pas uitbetaald 
nadat Werk & Inkomen de bewijsstukken heeft ontvangen 
 

Op tijd inleveren 

Op het inkomstenformulier staat de datum waarop het formulier moet zijn ingeleverd. U kunt het 
inkomstenformulier via de bijgevoegde retourenvelop per post versturen of inleveren in de 
brievenbus in de wachtruimte van Sociaal Domein in het Stadhuis. 

Betaling 

Als u uw inkomstenformulier volledig ingevuld, ondertekend en op tijd hebt ingeleverd, en u zich 
ook aan alle andere regels hebt gehouden, wordt uw uitkering voor het einde van de maand op 
uw rekening gestort. 
 



Herinnering 

Levert u het inkomstenformulier niet op tijd in, dan ontvangt u een herinneringsbrief waarin een 
nieuwe datum staat. Levert u het voor die datum in, dan heeft dit geen gevolgen voor de betaling 
van uw uitkering. Als u een herinneringsbrief hebt ontvangen, moet u het Inkomstenformulier 
inleveren bij de balie Sociaal Domein. U kunt dan vragen om een bewijs dat u het formulier hebt 
ingeleverd. 
 

Hersteltermijn 

Levert u het inkomstenformulier niet voor de herinneringsdatum in, dan ontvangt u een besluit 
dat uw uitkering wordt opgeschort. In dit besluit staat een datum waarvoor u het formulier alsnog 
kunt inleveren. Dit heet  de ‘hersteltermijn’. Levert u het inkomstenformulier niet binnen de 
hersteltermijn in, dan kan uw uitkering worden beëindigd. 
 

Betaaldata 

U kunt u op drie manieren te weten komen wanneer uw uitkering wordt overgemaakt: 

• De app 036 Werkt 

• De nieuwsbrief Werk en Inkomen die u elke drie maanden thuis ontvangt of in de 
Berichtenbox van Mijn Overheid. 

• De website: almere.nl/uitkering  
Wanneer u uw uitkering na de garantiedatum nog niet heeft ontvangen, kunt u bellen met Werk & 
Inkomen.  
 

Vragen? 

Hebt u vragen over het inkomsten-formulier? Dan kunt u op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur 
bellen naar telefoonnummer 14 036. 

 

http://www.almere.nl/

