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HET INKOMENSREGISTRATIEFORMULIER

Meer dan 225 woningcorporaties gebruiken het IRF

Inmiddels ook vastgoedmanagers en intermediair verhuurders
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WONINGEN IN NEDERLAND
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HUISHOUDENS IN NEDERLAND
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WERKEN IN NEDERLAND
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ZELFSTANDIGEN
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UITKERINGEN ARBEIDSONGESCHIKTHEID
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WERK EN UITKERING PER INKOMENSGROEP
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ARMOEDE IN CIJFERS
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BELASTINGDIENST VERNIEUWT ONLINE INKOMENSVERKLARING
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(ONDERNEMERS)INKOMEN REGISTREREN
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INDIVIDUEEL KEUZEBUDGET
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INDIVIDUEEL KEUZEBUDGET

Bevat: 

− Vakantietoeslag

− Procentuele eindejaarsuitkering

− Werkgeversbijdrage levensloop

− Bovenwettelijk verlof
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INKOMENSVERKLARING

− Kix Code / Kix Alfabet

− Kenmerk op inkomensverklaring / VE, 

ONB en D-G

− Tekst op inkomensverklaring

− Overig



KIX ALFABET



KIX CODE

− Kix code bestaat uit de postcode + huisnummer en 

evt toevoeging

− Elk getal of letter bestaat uit 4 verticale streepjes

− Meest herkenbaar zijn de getallen 0, 5 en 7

− Herken of er dubbele getallen of letters voorkomen 

in de Kix code



VOORBEELD 1 / KIX CODE



VOORBEELD 2 / KIX CODE

True or False?



KENMERK OP INKOMENSVERKLARING

− Op de inkomensverklaring staat een kenmerk 
vermeld

− Voorbeelden zijn: kenmerk VE, ONB of D-G

− Kijk of de tekst van de inkomensverklaring 
overeenkomt met het kenmerk

− Sommige combinaties zijn onmogelijk!



VOORBEELD 1 / KENMERK OP INKOMENSVERKLARING



INKOMENSVERKLARING / OVERIG

− Code in getal op pagina linksonder op -en doorlopend naar 

achterkant pagina

− Vermelde datums / data die door elkaar lopen en niet kloppen

− Gebruikte lettertype / lettertype van het getal - inkomen wijkt af 

van de rest

− Blokje rechtsonder, ook op de achterzijde

− Streepjes en pijltje aan de linkerzijde van de pagina





HERKENNEN VAN PATRONEN

− Mensen frauderen om verschillende redenen. 

− De belangrijkste redenen:

• Vergroten van de inschrijfduur

• Verhogen van het bestaande inkomen

• Verlagen van het bestaande inkomen



VERGROTEN VAN DE INSCHRIJFDUUR

− Woningzoekende is ingeschreven als doorstromer

− Woningzoekende komt (veelal) van buiten de regio

− Woningzoekende heeft vaak een inschrijfduur tussen 
de 5 en 6 jaar

− Woningzoekende is in bezit van (vervalste) 
verhuurdersverklaring

− Woningzoekende is in bezit van (vervalst) uittreksel 

GBA 



OPVOEREN MEEVERHUIZENDE(N)

− Om aan het aantal personen te komen 

− Om aan het minimale benodigde inkomen te komen 

− Controleer of de meeverhuizende(n) eigen 
inschrijving in WBS heft

− Wijs de meeverhuizende(n) erop dat de eigen 
inschrijving komt te vervallen

− Schrijf meeverhuizende(n) uit in WBS



BIJ TWIJFEL?

− Twijfel je over de verhuurdersverklaring, bel dan de 
verhuurder die op de verhuurdersverklaring staat

− Twijfel je over het getoonde inkomen vraag dan om recente 
salarisstroken en / of bel de werkgever

− Uittreksel GBA alleen accepteren als deze op origineel papier 
met watermerk is gedrukt

− Inkomensverklaring alleen accepteren als deze origineel is

− Voorkom confrontatie in de woning. Twijfel je ergens aan of 
constateer je fraude, neem dan het dossier mee naar kantoor
en bespreek intern wat/hoe verder



CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN

− Keep it simple!

− Breng structuur aan

− Je gevoel heeft het vaak bij het juiste eind

− Door het toepassen van de geboden handvatten ben je in 

staat om snel en efficient tot een aanbieding of afwijzing 

te komen

Met dank aan Staedion / SVH
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