Wijzigingsformulier

Participatiewet/IOAW/IOAZ/BBZ
Met dit formulier geeft u wijzigingen door die van invloed kunnen zijn op de hoogte van uw uitkering.
Het gaat om veranderingen in de persoonsgegevens, gezinssamenstelling, woonsituatie, inkomen en
vermogen.
Indien een wijziging zich voordoet levert u dit formulier in vóór de 15e van de maand. De wijziging kan
dan voordat de uitkering wordt uitbetaald worden verwerkt. Het niet tijdig doorgegeven van een
wijziging kan ertoe leiden dat u bijstand aan ons moet terugbetalen.
Wanneer u een wijzigingsformulier heeft ingeleverd, dan zorgen wij ervoor dat u binnen
5 werkdagen een ontvangstbevestiging en een nieuw wijzigingsformulier ontvangt.
Heeft u binnen 5 werkdagen geen ontvangstbevestiging gekregen dan dient u contact op te nemen
met de Administratie van bureau Werk, inkomen en zorg. Indien u het wijzigingsformulier bent
kwijtgeraakt, of bij twijfel over een wijziging kunt u contact opnemen met de Administratie van bureau
Werk, inkomen en zorg, telefoon: 0251-256777 of 14 0251.
Persoonsgegevens
Hoofdaanvrager
BSN/Burgerservicenummer
Achternaam
Voorletter(s)
Geboortedatum
Telefoonnummer
*aankruisen /aangeven wat van toepassing is.

Echtgeno(o)te/partner

1. Burgerlijke staat of gezinssituatie gewijzigd?

 gehuwd / samenwonen
 geboorte /overlijden
 gescheiden / verlaten
 wijziging verblijfsvergunning / nationaliteit

 inwonend kind is uit huis gegaan
 kind woont weer thuis
 iemand inkomen wonen / vertrokken
 bereikt de pensioengerechtigde leeftijd

Wie betreft het? Naam……………………………………. BSN…………………………..
Ingangsdatum wijziging…………………………………….
2. Woonsituatie gewijzigd?

 verhuisd binnen Heemskerk naar…………………………………………………………...(nieuw adres)
 verhuisd buiten Heemskerk naar……………………………………………………………(nieuw adres)
3. Financiële (gezins)situatie veranderd? (bewijsstuk toevoegen)

 toename van vermogen, schenking, erfenis, boedelscheiding
 wijziging inkomsten (bijv. alimentatie, WAO/WIA, WW etc.)
 wijziging inkomsten meerderjarig studerend kind (Studiefinanciering/loon)
 betaling over een eerdere periode in de vorm van salaris, uitkering, alimentatie
 voorlopige teruggaaf Belastingdienst (heffingskortingen)
 definitieve aanslag Belastingdienst over voorgaande jaren
Wie betreft het? Naam………………………………………BSN………………………
Ingangsdatum wijziging…………………………………….
Waar moet het formulier naartoe / hoe kan ik het inleveren en bij wie?

(code voor zaakgericht werken).
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4. Werk gekregen? (arbeidsovereenkomst/loonstrook toevoegen)

 werk in loondienst
Wie betreft het? Naam……………………………………….. BSN…………………………………………..
Naam werkgever…………………………………………… Ingangsdatum werkzaamheden………………
Aantal uren per week……………………………
Inkomsten € ………………netto per  dag
 week
 4 weken  maand
5. Tijdelijk verblijf op een ander adres? * (bijv. i.v.m. detentie, opname in inrichting)

 partner
 beiden
Het verblijf op een ander adres betreft:  mijzelf
Periode van : …………………………….tot en met…………………………………………………………….
Reden:………………………………………………………………………………………………………………
Tijdelijk adres………………………………………………………………………………………………………
* verblijf in het buitenland dient u te melden bij de balie van bureau Werk, inkomen en zorg!
6. Overige wijzigingen (bijv. verzoek tot beëindiging uitkering, melding aanvang
vrijwilligerswerk, wijziging in een doorbetaling aan een instantie) evt. bewijsstukken
bijvoegen)
De wijziging betreft:………………………………………………………………………………………………..
Ingangsdatum………………………………………………………………………
Ondertekening
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld zodat de gemeente
kan vaststellen dat ik/wij recht heb(ben) op een uitkering.
Ik/wij heb(ben) niets verzwegen. Ik/wij weet/weten dat het onjuist invullen van dit formulier strafbaar is.
Het onjuist of onvolledig invullen van dit formulier kan leiden tot het geheel of gedeeltelijk weigeren
van de uitkering. Ten onrechte verstrekte uitkering wordt teruggevorderd. Het niet op tijd, niet of
onjuist verstrekken van gegevens kan daarnaast leiden tot een boete of strafvervolging.
Ik/wij verklaar/verklaren ermee bekend te zijn dat mijn/onze gegevens op juistheid en volledigheid
door de gemeente worden gecontroleerd bij andere instanties en personen op grond van de
Participatiewet en dat de verstrekte gegevens worden opgenomen in een persoonsregistratie.
Ik/wij weet/weten dat wijzigingen, die het recht op uitkering kunnen beïnvloeden onmiddellijk
doorgegeven moeten worden aan de gemeente, onder overlegging van bewijsstukken.
plaats :

handtekening uzelf :

datum :

handtekening echtgeno(o)t(e)/partner :

