
 

 

 

Inkomstenformulier en inleverschema voor 2022 
 
 
Inleverschema 2022 
Hierbij ontvangt u het inleverschema van het inkomstenformulier voor 2022. 
 
Niet iedereen krijgt automatisch een inkomstenformulier toegestuurd! Hieronder leest u of en wanneer u een 
inkomstenformulier krijgt toegestuurd.  
 
U ontvangt maandelijks een inkomstenformulier 
- U heeft maandelijks wisselende inkomsten.  
 
U ontvangt in juli en januari een inkomstenformulier 
- U heeft inkomsten die meestal in januari of juli wijzigen. U kunt hierbij denken aan inkomsten uit WIA, 
WAO, Wajong of de jaarlijkse indexering van alimentatie.   
 
U ontvangt geen inkomstenformulier 
- U ontvangt geen inkomstenformulier omdat u geen inkomsten heeft. 
 
Heeft u toch inkomsten of zijn uw inkomsten gewijzigd, neem dan contact op met uw klantmanager of 
inkomensconsulent.  
 
Inleveren van het inkomstenformulier 
Let er goed op dat alle vragen correct zijn ingevuld en lever het inkomstenformulier pas in als u alle 
salarisspecificaties kunt bijvoegen. Uw uitkering wordt pas uitbetaald als alle loonspecificaties van de 
betreffende maand in ons bezit zijn en het inkomstenformulier goed is ingevuld. 
 
Betaaldatum 
Als u het inkomstenformulier volledig ingevuld en voorzien van alle bewijsstukken op de inleverdatum (zie 
inleverschema) inlevert, zal uw uitkering voor levensonderhoud de vierde dag van iedere opvolgende maand 
worden uitbetaald. Valt de vierde in het weekeinde dan is de betaaldag op de werkdag vóór dit weekeinde. 
Mocht u op de 6e van de maand nog geen betaling hebben ontvangen dan kunt u contact opnemen met uw 
inkomensconsulent. 
 
Uiterste inleverdatum 
Als u het inkomstenformulier volledig ingevuld en voorzien van alle bewijsstukken na de inleverdatum inlevert 
dan ontvangt u uw uitkering later. Als u het inkomstenformulier niet hebt ingeleverd voor de uiterste 
inleverdatum wordt het recht op uitkering vanaf dat moment opgeschort. Dan kunnen wij geen uitkering 
uitbetalen. U ontvangt dan een brief van ons waarin staat wat u nog moet inleveren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Inleverschema 2022 
 
Betaalmaand Inleverdatum vanaf Uiterste inleverdatum 

   

januari 2022 dinsdag 25 januari 2022 dinsdag 15 februari 2022 

februari 2022 vrijdag 25 februari 2022 dinsdag 15 maart 2022 

maart 2022 vrijdag 25 maart 2022 vrijdag 15 april 2022 

april 2022 maandag 25 april 2022 maandag 16 mei 2022 

mei 2022 woensdag 25 mei 2022 woensdag 15 juni 2022 

juni 2022 vrijdag 24 juni 2022 vrijdag 15 juli 2022 

juli 2022 maandag 25 juli 2022 maandag 15 augustus 2022 

augustus 2022 donderdag 25 augustus 2022 donderdag 15 september 2022 

september 2022 Maandag 26 september 2022 vrijdag 14 oktober 2022 

oktober 2022 dinsdag 25 oktober 2022 dinsdag 15 november 2022 

november 2022 vrijdag 25 november 2022 donderdag 15 december 2022 

december 2022 maandag 19 december 2022 maandag 16 januari 2023 

Aan het inleverschema kunnen geen rechten worden ontleend.  
 
Beschikking voorlopige aanslag belastingdienst 2022 
 
Als u een beschikking voorlopige aanslag 2022 ontvangt van de belastingdienst moet u deze inleveren. 
 
Let op 
Zoals bekend moet u wijzigingen in uw persoonlijke situatie aan ons doorgeven. U kunt uw wijziging digitaal 
doorgeven via www.fijnder.nl/mijn-inkomen/ of met het mutatieformulier dat u heeft ontvangen bij de aanvang 
van uw uitkering. Met Mijn inkomen kunt u veranderingen (als die zich voordoen) in uw persoonlijke 
omstandigheden, gezinssamenstelling of financiële situatie direct aan ons doorgeven.  
Om welke wijzigingen gaat het? U moet hier denken aan zaken als: 

• samenwonen; 

• echtscheiding; 

• adreswijziging; 

• inwoning; 

• een kind dat de deur uit gaat; 

• wijzigingen van medebewoners; 

• aanvaarding of beëindiging van werk; 

• wijzigingen in uw inkomens- of vermogenssituatie; 

• het doen van vrijwilligerswerk; 

• het volgen van scholing en/of een opleiding. 
 
Het mutatieformulier kunt u ook downloaden op www.fijnder.nl of op de app mijn Inkomen. 
 

 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Attentie! 
Voor de maand december 2022 geldt een vroegere inleverdatum. Zie hiervoor het bovenstaande 
inleverschema. 

http://www.fijnder.nl/mijn-inkomen/
http://www.fijnder.nl/

