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.
Geachte heer/mevrouw,
In deze nieuwsbrief staat belangrijke informatie voor u als cliënt van Sociale Zaken.
Nieuwsbrief
Nieuwe Inkomstenformulieren, nieuwe werkwijze per 1 juni 2013
Als u inkomsten heeft, stuurden wij u blanco inkomstenformulieren, die u maandelijks of periodiek
moet inleveren. Dit gaat vanaf 1 juni 2013 veranderen.
Vanaf 1 juni 2013 ontvangt u (als u inkomsten heeft) maandelijks of periodiek een
inkomstenformulier, waarop de periode vermeld staat waarop het inkomstenformulier betrekking
heeft. Ook staat er een uiterste inleverdatum op. U dient het formulier volledig ingevuld, ondertekend
en samen met de benodigde bewijsstukken voor deze inleverdatum te hebben ingeleverd. U kunt
ingevulde formulieren op de gebruikelijke wijze inleveren, maar u kunt ze vanaf 1 juni ook inscannen
en mailen naar het e-mailadres (zie rechtsboven), als u daarvoor de gelegenheid hebt. Op het
inkomstenformulier vindt u hierover meer informatie.
Als u het formulier niet tijdig, dus niet vóór de uiterste inleverdatum bij ons hebt ingediend, sturen wij
u een brief. Dit is een zogenoemde ‘termijn van orde’. Hierin staat dat u nogmaals de gelegenheid
krijgt het formulier en de stukken bij ons in te dienen voor de datum die in de brief vermeld staat.
Levert u het formulier en de stukken dan nog niet bij ons in, dan sturen wij u een beschikking met
een hersteltermijn. Dit betekent dat wij uw uitkering opschorten, dat wil zeggen dat uw uitkering
voorlopig niet wordt uitbetaald. U krijgt een termijn waarbinnen u alsnog het formulier en de stukken
bij ons kunt inleveren. Voldoet u binnen deze termijn aan de verplichting en levert u het formulier met
de juiste gegevens tijdig in, dan zullen wij uw uitkering weer uitbetalen. Ontvangen wij de stukken
niet, dan wordt uw uitkering beëindigd en mogelijk moet u (een deel van) de uitkering terugbetalen.
Ook zijn wij dan wettelijk verplicht om een boete-onderzoek te doen. Dit kan betekenen dat u een
boete krijgt, omdat u zich niet aan de inlichtingenverplichting hebt gehouden. U kunt ook een boete
krijgen als u het formulier en de gevraagde informatie na de hersteltermijn bij ons inlevert.
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Gewijzigde betaaldata
Vanaf 1 juni 2013 gaan wij de uitkering elke maand één (werk)dag later uitbetalen. De betaaldata
ingaande 1 juni 2013 zijn als volgt:
-

28 juni 2013
29 juli 2013
30 augustus 2013
1 oktober 2013
1 november 2013
3 december 2013
3 januari 2014

Pas uw (automatische) betalingen aan op de gewijzigde betaaldata!
Het is verstandig om de datum waarop uw (automatische) betalingen voor bijvoorbeeld huur, gas,
water, zorgverzekering en dergelijke worden verricht, aan te passen aan bovengenoemde data.
Dit kunnen wij uiteraard niet voor u doen. U bent zelf verantwoordelijk om tijdig uw rekeningen te
betalen.
Wel hebben wij, voor zover mogelijk, een aantal grote organisaties, bedrijven en instellingen op de
hoogte gesteld van de verschuiving van de betaaldata van de uitkering. Ook hebben wij hun verzocht
hiermee rekening te houden, omdat u waarschijnlijk zult moeten wennen aan de nieuwe betaaldata.
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