
Overzicht  inlevering  periodieke  verklaring 

en  uitbetaling  uitkering  in  2020 

                         

 

     

Belangrijk 

 U moet iedere maand een periodieke verklaring inleveren. Doe dit bij de re-
ceptie van het stadhuis aan de Ganzenmarkt 1 in Oldenzaal.

 Lever de verklaring op tijd in en zorg ervoor dat deze juist en volledig is inge-
vuld. En dat alle noodzakelijke bewijsstukken erbij zitten. Dan kunnen wij de
uitkering correct berekenen en op tijd betalen.

Let op. Het is belangrijk dat u aan bovenstaande voorwaarden voldoet. Zo voorkomt 
u dat we de uitkering moeten verlagen of niet kunnen verwerken. 

Uitkeringsperiode: Inleveren op Uitbetaling: 

Januari 2020 do 30 jan of vr 31 jan 13 februari 2020 

Februari 2020 do 27 feb of vr 28 feb 13 maart 2020 

Maart 2020 ma 30 mrt of di 31 mrt 14 april 2020 

April 2020 wo 29 apr of do 30 apr 13 mei 2020 

Mei 2020 do 28 mei of vr 29 mei 12 juni 2020 

Juni 2020 di 30 juni of wo 01 juli 13 juli 2020 

Juli 2020 do 30 jul of vr 31 jul 13 augustus 2020 

Augustus 2020 ma 31 aug of di 01 sep 14 september 2020 

September 2020 wo 30 sep of do 01 okt 13 oktober 2020 

Oktober 2020 do 29 okt of vr 30 okt 13 november 2020 

November 2020 ma 30 nov of di 01 dec 14 december 2020 

December 2020 di 29 dec of wo 30 dec 13 januari 2021 

Bovenstaand overzicht kunt u ook vinden op de website van de gemeente Oldenzaal. 
Daar kunt u terecht met al uw vragen en/of diensten van de gemeente. Voor meer in-
formatie: https://www.oldenzaal.nl 
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