
 

 

Digitale opgave inkomsten en betaling uitkering 

 

 

Digitale opgave inkomsten 
Wanneer u een uitkering PW, Ioaw, Ioaz of Bbz ontvangt en de verplichting heeft om maandelijks uw 
inkomsten op te geven, dan kunt u dit doen in uw persoonlijke omgeving (MijnRijssen-Holten) op de website 
van de gemeente (www.rijssen-holten.nl). 

 
Inkomensspecificaties/bewijsstukken  
Heeft u op de aanleverdag nog geen specificaties/bewijsstukken van uw inkomsten, dan geeft u dit aan bij de 
digitale opgave van uw inkomsten. Vermeld dan bij de toelichting dat de specificaties volgen, zodra u deze 
heeft ontvangen. Hiermee voorkomt u dat we uw uitkering later of zelfs niet betalen of dat we u een boete 
moeten opleggen. 
 
Komen uw digitale inkomstenopgave en/of de bewijsstukken hiervan te laat bij ons binnen, dan verwerken we 
die later. Dit betekent dat we uw uitkering ook later betalen. 
 
Vakantietoeslag 
We betalen de vakantietoeslag na de betaling van uw uitkering over de maand mei. 
 
Schema 
In het schema hieronder kunt u lezen vanaf welke datums u in 2021 uw inkomsten digitaal op kunt geven en 
op welke datums we de uitkering betalen (behoudens onvoorziene omstandigheden). De datums van 
uitbetaling gelden voor alle uitkeringen, met of zonder verplichting om inkomsten op te geven. 
 
 

 

2021 

 u kunt opgeven vanaf 
tot uiterlijk 12.00 uur op de 

aanleverdag 
we betalen uw uitkering op 

januari maandag 25 januari maandag 1 februari woensdag 3 februari 

februari maandag 22 februari maandag 1 maart woensdag 3 maart 

maart donderdag 25 maart donderdag 1 april donderdag 1 april 

april vrijdag 23 april maandag 3 mei dinsdag 4 mei 

mei dinsdag 25 mei dinsdag 1 juni donderdag 3 juni 

juni donderdag 24 juni donderdag 1 juli vrijdag 2 juli 

juli maandag 26 juli maandag 2 augustus woensdag 4 augustus 

augustus woensdag 25 augustus woensdag 1 september vrijdag 3 september 

september maandag 27 september vrijdag 1 oktober maandag 4 oktober 

oktober maandag 25 oktober maandag 1 november woensdag 3 november 

november woensdag 24 november woensdag 1 december vrijdag 3 december 

december donderdag 23 december woensdag 29 december donderdag 30 december 


