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In deze nieuwsbrief
vindt u informatie
over de
inkomstenverklaring
over december 2021,
de verrekening van
fiscale inkomsten,
naamsverandering
en de nieuwe Wet
Inburgering.

Gemeentelijk
Contact
(073)
615 51 55
Centrum
Administratie
(073) 615 30 55

Uitkering
(073) 615 51 55

Kliklijn fraude
(073) 615 91 52

Eerste Hulp Bij
Geldzaken
(073) 615 51 55

Inkomstenverklaring
december 2021
Ontvangt u naast uw uitkering inkomsten die u aan ons
doorgeeft met een inkomstenverklaring? Dan vragen wij
hiervoor uw aandacht:
Inleveren uiterlijk 4 januari 2022
Wilt u er voor zorgen dat u de inkomstenverklaring
samen met alle bewijsstukken over december zo snel
mogelijk inlevert? Graag uiterlijk 4 januari 2022. Dan
kunnen wij uw uitkering op tijd uitbetalen. Lukt het u niet
om deze stukken uiterlijk 4 januari 2022 in te leveren?
Lever deze dan zo snel mogelijk in nadat u deze hebt
ontvangen. We hebben uw inkomstenverklaring ook
nodig om de juiste jaaropgave over 2021 te maken.
Jaaropgave
Op de jaaropgave staat hoeveel belasting u hebt betaald
in 2021. U hebt deze nodig bij het invullen van
de aangifte inkomstenbelasting bij de Belastingdienst. De
jaaropgave is ook belangrijk voor uw toeslagen, zoals
zorgtoeslag, huurtoeslag en kinderopvangtoeslag. U
ontvangt van ons vanaf half februari 2022 uw
jaaropgave over het jaar 2021.
Hebt u vragen?
Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.
U kunt bellen naar (073) 615 51 55.

Weener XL
wenst u
fijne
feestdagen
en een
succesvol,
maar
vooral
gezond
2022!

Verrekening fiscale inkomsten
Een bijstandsuitkering is een aanvulling op eigen
inkomsten tot aan het bestaansminimum. Denk hierbij aan
inkomsten uit werk, maar ook aan belastingteruggave als
gevolg van bijvoorbeeld heffingskortingen.
Vanaf 1 januari 2022 gaan wij anders om met de
verrekening van deze fiscale inkomsten. Als dit gevolgen
heeft voor uw uitkering, krijgt u hierover volgend jaar een
brief van ons. U hoeft hiervoor zelf nu nog niets te doen.

Volgt u ons al?
Hebt u nu toch al vragen hierover? Neem dan contact op
met uw consulent inkomen.
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Naamgebruik
Wist u dat het gekozen naamgebruik na een echtscheiding niet vanzelf
verandert? Wanneer u gaat trouwen of geregistreerd partner wordt, kunt
u ervoor kiezen om de naam van uw partner te gebruiken.
Het naamgebruik wordt geregistreerd in de Basisregistratie Personen
(BRP) van de gemeente waarin u woont. Overheidsinstellingen zoals de
gemeente, de Belastingdienst, pensioenfondsen en de Sociale
Verzekeringsbank maken gebruik van deze registratie. Wanneer u gaat
scheiden of u het geregistreerd partnerschap beëindigt, zal uw
naamgebruik niet vanzelf veranderen.
Wilt u het naamgebruik veranderen?
Dan moet u dit zelf aangeven bij de gemeente.
U kunt de QR code scannen voor meer informatie
hoe u dit kunt doen. Is dit lastig? Dan kunt u ook
bellen voor het maken van een afspraak:
073 – 615 51 55.

