Periodieke Verklaring Inkomsten
Dit formulier heeft
betrekking op de hiernaast
vermelde periode

Periode

datum van inlevering

Cliëntnummer

Dossiernr
:
Toelichting Periodieke Verklaring Inkomsten: zie achterkant

Naam:
Adres:
Woonplaats:
Mededeling:

Naam werkgever of
andere inkomstenbron
(bijvoorbeeld alimentatie of
freelancer)

(Schatting)
gewerkte
uren

(Schatting) nettoinkomen**

Periode van
tot en met

Van wie zijn de
inkomsten
*(doorhalen wat niet van
toepassing is)
klant
partner*
klant
partner*
klant
partner*
klant
partner*

Gewerkt maar salaris wordt deze maand niet uitbetaald:
Vermoedelijke betaaldatum:
Aantal uren gewerkt:
Geschat netto-inkomen:

**

Als u een IOAW of IOAZ uitkering ontvangt dient u de bedragen bruto in te vullen

Als u niet heeft gewerkt deze maand, vult u dan bij ‘gewerkte uren’ nul in, geef dan hier op waarom u
niet gewerkt heeft:

Heeft u alle loonstroken/betaalspecificaties tot en met de voorgaande periode ingeleverd? Ja/Nee*
(*doorhalen wat niet van toepassing is)

Zo nee? Wat is hier de reden van?

LET OP: zolang wij de loonstroken/betaalspecificaties nog niet van u hebben
ontvangen, kunnen wij uw aanvullende uitkering niet uitbetalen.

Verklaring en ondertekening
Hierbij verklaar ik/verklaren wij alle gegevens over mijn/onze inkomsten waarover ik/wij tot op dit moment beschik/beschikken te
hebben opgegeven.
Ik weet/wij weten dat het onjuist of onvolledig verstrekken van informatie strafbaar is. Het kan leiden tot verlagen of intrekken
van het recht op uitkering. Ook kan het leiden tot aangifte bij justitie of tot strafrechtelijke vervolging.

Plaats en datum:

(uw handtekening)

(handtekening partner)

De gegevens die verzameld worden in verband met bovenvermeld onderwerp, zullen alleen voor dat doel door de gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest in een bestand
worden opgenomen en gebruikt.

V2020.06.25

………………………………, ………………………

Waarom moet ik elke maand een Periodieke Verklaring Inkomsten (PVI) invullen?
U heeft inkomsten en u ontvangt een uitkering. Wij beoordelen de hoogte van de uitkering elke maand op basis
van de gegevens over uw inkomsten die u invult op de PVI. Dit geldt ook voor uw eventuele partner en/of
kind(eren). Om te voorkomen dat u geld misloopt of later geld moet terugbetalen, is het belangrijk dat u deze
specificatie elke maand op tijd inlevert.

Wanneer krijg ik de nieuwe PVI?
In kolom 1 van de tabel hieronder kunt u zien wanneer u een nieuwe PVI ontvangt. U heeft vanaf die dag vijf
dagen de tijd om het formulier in te vullen en in te leveren bij Uitvoeringsorganisatie BBS.

Wanneer moet ik de PVI inleveren?
In kolom 2 van de tabel hieronder kunt u zien op welke dag u uw ingevulde PVI moet hebben ingeleverd bij
Uitvoeringsorganisatie BBS. U kunt hiervoor gebruik maken van bijgevoegde antwoordenveloppe. Als u het
formulier te laat inlevert, kan dat betekenen dat u geen uitkering krijgt. Zolang wij uw formulier nog niet hebben
ontvangen en verwerkt, wordt er namelijk geen geld overgemaakt. Dat kan er toe leiden dat u langere tijd geen
uitkering ontvangt. U ontvangt dan ook geen voorschot.

Wanneer wordt de uitkering betaald?

In kolom 3 van de tabel hieronder kunt u zien op welke dag wij uw uitkering overmaken. Het bedrag is binnen
enkele dagen op uw rekening bijgeschreven.

1
Verzenddatum
PVI
door BBS

2
Datum inlevering
PVI en bijlage(n)

3
Betaling door BBS
verstuurd naar
uw IBAN

Januari 2021

13 januari

woensdag 20 januari

woensdag 27 januari

Februari 2021

12 februari

vrijdag 19 februari

vrijdag 26 februari

Maart 2021

12 maart

vrijdag 19 maart

vrijdag 26 maart

April 2021

12 april

maandag 19 april

maandag 26 april

Mei 2021

12 mei

woensdag 19 mei

donderdag 27 mei

Uitkeringsmaand

Vakantiegeld

donderdag 10 juni

Juni 2021

11 juni

vrijdag 18 juni

vrijdag 25 juni

Juli 2021

13 juli

dinsdag 20 juli

dinsdag 27 juli

Augustus 2021

13 augustus

vrijdag 20 augustus

vrijdag 27 augustus

September 2021

13 september

maandag 20 september

maandag 27 september

13 oktober

woensdag 20 oktober

woensdag 27 oktober

November 2021

12 november

vrijdag 19 november

vrijdag 26 november

December 2021

7 december

dinsdag 14 december

dinsdag 21 december

Oktober 2021

Retouradres: Antwoordnummer 120, 3760 VB Soest

