
Betreft: aanvraag COVID-19-toeslag 

Beste [voornaam] [naam] 

Je vraagt een COVID-19-toeslag aan. 

Om je recht te kunnen onderzoeken, moeten wij de inkomsten van jou (en je partner) kennen: 
 van januari of februari 2020 

en 
 van maart of april of mei of juni 2020. 

 
Je inkomsten van maart, april, mei of juni mogen maximum € 2.213,30 bedragen en moeten 
minstens 10 % lager liggen dan in januari of februari. 

 
Vul het formulier als bijlage in en stuur het terug met de nodige bewijsstukken.  

Algemene info over de voorwaarden en de berekening van de toeslag vind je op het infoblad. 

Heb je nog vragen? Contacteer ons gerust. Je vindt onze gegevens links bovenaan deze brief. 

Met vriendelijke groet 

Je consulent Groeipakket 

 



Welke bewijsstukken meesturen? 

Soort inkomsten Bewijsstuk 

Beroepsinkomsten als werknemer Loonfiches  
Het vakantiegeld hoef je niet in te vullen.  

(Netto) beroepsinkomsten als zelfstandige Verklaring van de boekhouder 

Vervangingsinkomen: 
ziekte, invaliditeit, arbeidsongeval, 
beroepsziekte, tijdskrediet, zorgkrediet,  
loopbaanonderbreking, (tijdelijke) 
werkloosheid, … 

Attest van de uitbetalingsinstelling 
Pensioenen: 
wettelijk pensioen, overlevingspensioen, 
overgangsuitkering, inkomensgarantie voor 
ouderen, … 

Andere uitkeringen: 
overbruggingsrecht, …  

Compensatiepremie, hinderpremie 

Inkomsten als internationale ambtenaar Attest van de werkgever 

Ontvangen/betaalde onderhoudsgelden 
voor ex-partner 
(dus geen alimentatie voor kinderen) 

Rekeninguittreksels 

Leefloon of equivalent leefloon Geen bewijsstukken nodig. Wij vragen deze 
gegevens zelf op bij de uitbetalingsinstelling Inkomensvervangende tegemoetkoming 

Kadastraal inkomen Deze bewijsstukken moet je niet meesturen. 
Je moet de documenten wel bijhouden voor 
een steekproefsgewijze controle. 

  



VERKLARING INKOMSTEN 

Naam: 
Rijksregisternummer: 
Dossiernummer: 

 

BEROEPSINKOMSTEN EN/OF UITKERINGEN 

1. Vul je EIGEN beroepsinkomsten en/of uitkeringen in binnen- en buitenland in.   
Vergeet niet voor iedere maand een bewijsstuk bij te voegen 
 

Welke inkomsten? 01/2020 02/2020  03/2020 04/2020 05/2020 06/2020 

Belastbare 
beroepsinkomsten  
als werknemer 

……………. ……………. 
 

……………….. ………………. ……………… …………….. 

Beroepsinkomsten als 
zelfstandige 

……………… ……………… 
 

……………… ……………… ……………… ……………… 

Vervangingsinkomen ………………. ………………  ……………… ……………… ……………… ……………… 

Pensioenen …………… ……………  …………… …………… …………… …………… 

Andere uitkeringen  ……………… ………………  ……………… ……………… ……………… ……………… 

Inkomsten als 
internationale 
ambtenaar 

 
………………. 

 
……………… 

 
 

……………… 
 

……………… 
 

……………… 
 

……………… 

Ontvangen 
onderhoudsgelden 

……………… ……………… 
 

……………… ……………… ……………… ……………… 

Leefloon of equivalent 
leefloon 

□ ja □ ja 
 

□ ja □ ja □ ja □ ja 

Inkomensvervangende 
tegemoetkoming of 
inkomensgarantie voor 
ouderen 

□ ja □ ja 

 

□ ja □ ja □ ja □ ja 

Compensatiepremie/ 
hinderpremie 

  
 

□ ja □ ja □ ja □ ja 

 

Kadastraal inkomen (niet-geïndexeerd bedrag) 

Als je sinds 31 december 2019 een onroerend goed hebt aangekocht: 

Kadastraal inkomen van dit goed: ……………… □ eigen woning □ beroepsdoeleinden 

Als je sinds 31 december 2019 een onroerend goed hebt verkocht: 

Kadastraal inkomen van dit goed: ……………… □ eigen woning □ beroepsdoeleinden 

 

Betaalde 
onderhoudsgelden 

01/2020 02/2020  03/2020 04/2020 05/2020 06/2020 

……………. …………….  ……………….. ………………. ……………… …………….. 

 
 
 
  



Heb je een partner met wie je samenwoont?  
 
o Ja ➔ vul hier de naam en geboortedatum van je partner in en ga daarna naar punt 2. 

 
▪ Naam partner:…………………………………………… 

 
▪ Geboortedatum:…………………………………………. 

 
o Nee ➔ teken dit formulier en bezorg het ons zo snel mogelijk terug. 

2. Vul de beroepsinkomsten en/of uitkeringen in binnen- en buitenland in van je PARTNER.  
Vergeet niet voor iedere maand een bewijsstuk bij te voegen. 

Welke inkomsten? 01/2020 02/2020  03/2020 04/2020 05/2020 06/2020 

Belastbare 
beroepsinkomsten  
als werknemer 

……………. ……………. 
 

……………….. ………………. ……………… …………….. 

Beroepsinkomsten als 
zelfstandige 

……………… ……………… 
 

……………… ……………… ……………… ……………… 

Vervangingsinkomen ………………. ………………  ……………… ……………… ……………… ……………… 

Pensioenen …………… ……………  …………… …………… …………… …………… 

Andere uitkeringen  ……………… ………………  ……………… ……………… ……………… ……………… 

Inkomsten als 
internationale 
ambtenaar 

 
………………. 

 
……………… 

 
 

……………… 
 

……………… 
 

……………… 
 

……………… 

Ontvangen 
onderhoudsgelden 

……………… ……………… 
 

……………… ……………… ……………… ……………… 

Leefloon of equivalent 
leefloon 

□ ja □ ja 
 

□ ja □ ja □ ja □ ja 

Inkomensvervangende 
tegemoetkoming of een 
inkomensgarantie voor 
ouderen 

□ ja □ ja 

 

□ ja □ ja □ ja □ ja 

Compensatiepremie/ 
hinderpremie 

  
 

□ ja □ ja □ ja □ ja 

 

Kadastraal inkomen (niet-geïndexeerd bedrag) 

Als je partner sinds 31 december 2019 een onroerend goed heeft aangekocht: 

Kadastraal inkomen van dit goed: ……………… □ eigen woning □ beroepsdoeleinden 

Als je partner sinds 31 december 2019 een onroerend goed heeft verkocht: 

Kadastraal inkomen van dit goed: ……………… □ eigen woning □ beroepsdoeleinden 

Betaalde 
onderhoudsgelden 

01/2020 02/2020  03/2020 04/2020 05/2020 06/2020 

……………. …………….  ……………….. ………………. ……………… …………….. 



 

VERGEET HET FORMULIER NIET TE ONDERTEKENEN VOORDAT JE HET ONS TERUGSTUURT 

Ik stuur als bijlage de bewijsstukken voor de gevraagde maanden mee. 

 
Datum: ……/………/……………. 
Telefoon/gsm: …………………….. 
E-mail: …………………………………….. 
Naam en handtekening: ………………………………………………….. 


