WIJZINGSFORMULIER bijstandsuitkering (Participatiewet)
Naam:

BSN:

Naam partner:

BSN:

U ontvangt een uitkering van de afdeling Werk Inkomen en Zorgverlening (WIZ). Gebruik dit formulier voor het
doorgeven van wijzigingen.
Dit formulier invullen met pen s.v.p.
1. Adres (zie toelichting)
Het adres is gewijzigd, met ingang van

:

Straat en huisnummer

:

Postcode en woonplaats

:

-

-

-

-

2. Leefsituatie (zie toelichting)
De leefsituatie is gewijzigd, met ingang van

:

Ik ben alleenstaande zonder kinderen
Ik ben alleenstaande met kind(eren)
Ik ben gehuwd / samenwonend
Naam partner

:

Burgerservicenummer partner

Geboortedatum

:

3a. Woonsituatie (zie toelichting)
De woonsituatie is gewijzigd, met ingang van
Ik ben huurder (woning)
Ik ben kamerhuurder1
Ik ben woningeigenaar1
Ik ben inwonend bij mijn ouders
Ik heb iemand bij mij inwonen
Ik ben gehuwd / samenwonend
Ik verhuur een kamer1
Detentie1
Opname ziekenhuis / kliniek
Anders
1

:

stuur bewijsstuk(ken) mee

:

:

-

-

3b. Medebewoners (zie toelichting)
-

De medebewoner is met ingang van

-

De medebewoner is met ingang van
De medebewoner is met ingang van
De medebewoner is met ingang van

vertrokken
21 jaar geworden
- gestart met een studie
- gestopt met zijn/haar studie

-

4. Kinderen (zie toelichting)
De woonsituatie m.b.t. de kinderen die op uw adres wonen is gewijzigd, met ingang van
Het betreft

:

-

-

:

-

-

t/m

-

-

:

Naam kind
:
Wijziging betreft

Geboortedatum
:
:

Kind is geboren
Kind is verhuisd

:
:
:

Kind verblijft tijdelijk elders van
Kind woont tijdelijk weer bij ouders / verzorgers
Anders:

-

5. Werk en inkomsten (zie toelichting)
Hiermee worden alle inkomsten behalve de bijstandsuitkering bedoeld. Inkomsten die u niet onder onderstaande
categorieën kwijt kunt, dient u bij “andere inkomsten” te noteren.
Werk
Ik heb werk vanaf

-

:

-

(stuur het contract mee en vul ook het inkomstenformulier in!)

Werkgever

:

mijn partner heeft werk vanaf

-

:

-

(stuur het contract mee en vul ook het inkomstenformulier in!)

Werkgever

:

Alimentatie
Alimentatie die u of uw partner ontvangt voor kind(eren) 1
Alimentatie die u of uw partner ontvangt voor u of uw partner zelf1
Ontvangen vanaf
Bedrag is gewijzigd vanaf

-

:
:

-

Hoogte ontvangen alimentatie1
Nieuw bedrag

alimentatie1

:
:

€
€

Heffingskortingen (de heffingkorting waar u recht op heeft, wordt in mindering gebracht op uw uitkering).

:

-

-

Ontvangen vanaf

:

-

-

Hoogte bedrag

:

Ontvangen vanaf

:

Bedrag is gewijzigd vanaf

:

Beëindigd vanaf

Hoogte bedrag1

:

Hoogte nieuw bedrag1

:

Andere inkomsten

1

€

stuur bewijsstuk(ken) mee

6. Vrijwilligerswerk
Ik heb vrijwilligerswerk vanaf
(stuur het contract mee)
Ik ben gestopt vanaf

Bij

:

-

-

:

Mijn partner heeft vrijwilligerswerk vanaf

-

:

-

(stuur het contract mee)

Mijn partner is gestopt met vrijwilligerswerk vanaf :

Bij

:

-

-

€
€

1

Scholing
Ik volg scholing vanaf
Ik ben gestopt met scholing van af
Bij

:

-

:

Mijn partner volgt scholing vanaf
Mijn partner is gestopt met scholing vanaf
Bij

-

:

-

-

:

7. Bezittingen en vermogen (zie toelichting)
Mijn bezittingen zijn gewijzigd met ingang van
Het betreft (auto, boot, caravan, etc.)
(evt) kenteken
:
Ik heb vermogen ontvangen op

:
:
De waarde is
:
-

Het betreft (erfenis, schenking, loterij, etc.)

:

:

€
De waarde is

:

€

8. Bankrekeningen (zie toelichting)
Mijn bankrekening / spaarrekening, is gewijzigd, met ingang van
Wijziging betreft

:

1

stuur bewijsstuk(ken) mee

2

aankruisen wat van toepassing is

Nieuwe bankrekening / spaarrekening met nummer
Wilt u op deze rekening uw uitkering ontvangen
Bankrekening / spaarrekening met nummer

:

-

:
:

Ja

-

1

Nee 2
is opgezegd.

Afdeling WIZ kan u nog om nadere informatie vragen naar aanleiding van de wijziging(en)
VERKLARING
Ik heb dit formulier geheel naar waarheid ingevuld. Ik heb niets verzwegen. Ik weet dat:
a) het onjuist of onvolledig invullen van vragen en/of het niet meesturen van bewijsstukken, kan leiden tot beëindiging of
vermindering van mijn uitkering;
b) opzettelijk onjuist of onvolledig invullen van dit formulier kan leiden tot een verlaging van mijn uitkering of strafrechtelijke
vervolging;
c) omstandigheden, die van invloed zijn op mijn uitkering direct gemeld moeten worden;
d) het niet of te laat inleveren van dit formulier gevolgen kan hebben voor mijn uitkering;
e) afdeling WIZ bij andere instanties of personen inlichtingen vraagt om het recht op uitkering vast te stellen en/of de
verstrekte gegevens te verifiëren.
f)
ik weet dat de afdeling WIZ mijn gegevens registreert, waarbij wordt gehandeld in overeenstemming met de Wet
bescherming persoonsgegevens.

Let op: VERGEET NIET UW BEWIJSSTUKKEN MEE TE STUREN!
Plaats en Datum

Handtekening cliënt

:

Handtekening partner

Toelichting Wijzigingsformulier:
U hebt een wijzigingsformulier ontvangen van de afdeling Werk Inkomen en Zorgverlening (WIZ). Dit formulier
gebruikt u om uw gegevens op het moment dat deze wijzigen, door te geven aan WIZ. U moet dit zorgvuldig
bewaren. Als er dan iets wijzigt in uw situatie, geeft u met dit wijzigingsformulier de gewijzigde of nieuwe
gegevens door aan WIZ. Als cliënt van WIZ bent u verplicht om veranderingen in uw situatie tijdig aan ons door
te geven.

Er is een wijziging in mijn situatie. Wat moet ik doen?




U hoeft alleen de vraag in te vullen waarop de wijziging betrekking heeft.
Vergeet het formulier niet te ondertekenen. Als u een partner heeft, moet die het formulier ook
ondertekenen.
Stuur het formulier onmiddellijk terug naar WIZ. Let op: het niet of te laat inleveren kan invloed hebben op
de uitbetaling van uw uitkering.

Vraag 1:
Adres: Woon- en verblijfplaats zoals geregistreerd bij de afdeling Burgerzaken. Is uw adres gewijzigd, vul dan uw
nieuwe adres in en de datum per wanneer u op dit adres woonachtig en ingeschreven bent.
Vraag 2:
Uw leefsituatie wijzigt bijvoorbeeld wanneer u gaat trouwen of samenwonen. Geef in deze gevallen naam,
geboortedatum en burgerservicenummer van uw partner aan ons door.
Vraag 3a:
Uw woonsituatie: toelichting mogelijkheden:
 huurder van een woning = u bent een zelfstandige woning gaan huren;
 kamerhuurder
= u huurt een kamer in de woning van een ander, of bij een kamerverhuurbedrijf en
betaalt daarvoor huur;
 woningeigenaar
= u hebt een woning gekocht;
 inwonend bij ouders
= u woont in bij uw ouder(s);
 kostganger
= u woont bij iemand in, al dan niet tegen betaling van zoiets als huur, kostgeld;
 ik heb een kostganger
= iemand woont bij u in, al dan niet tegen betaling van zoiets als huur, kostgeld;
 ik verhuur een kamer
= ik verhuur een kamer aan iemand anders die daar huur voor betaalt;
Let op: Stuur bij wijzigingen altijd een kopie van de huurovereenkomst, kostgangerovereenkomst of andere schriftelijke
overeenkomsten mee.

Vraag 3b:
Het hebben van een medebewoner kan invloed hebben op de hoogte van uw uitkering. De zogenaamde
kostendelersnorm is dan van toepassing.
Wie tellen niet mee voor de kostendelersnorm:
 Personen tot 21 jaar
 Inwonende studenten
 Personen die in huis wonen en een commerciële relatie hebben zoals een (ver)huurder of kostganger
Vraag 4:
Woonsituatie van uw kinderen. Geef wijzigingen door, bijv. als er een kind geboren wordt, een eigen, stief- of pleegkind
bij u komt wonen, of als een kind niet meer bij u woont.
Belangrijk is aan te geven per wanneer de situatie gewijzigd is en welk kind het betreft.
Vraag 5:
Inkomstengegevens. Het gaat om alle inkomsten behalve de bijstandsuitkering, Bbz, Ioaw of Ioaz.
Toelichting mogelijkheden:

Werk: u of uw partner (of beiden) gaat werken en ontvangt daaruit inkomsten of u ontvangt inkomsten uit een
andere uitkering dan de bijstandsuitkering. (Stuur als bijlage een contract of toekenningsbeschikking mee.)

Alimentatie: Alimentatie die u voor uzelf ontvangt en/of die voor uw kinderen.
Heffingskortingen: Heffingskortingen die u van de Belastingdienst ontvangt. U moet hierbij de hoogte van het
bedrag en de ingangsdatum doorgeven of als de heffingskortingen beëindigd worden alleen de einddatum.
Let op: Wanneer u alleen inkomsten uit kindgebonden budget ontvangt, hoeft u deze niet door te geven.
Andere inkomsten: Bedragen die u niet kwijt kunt onder de eerder genoemde kopjes bijvoorbeeld een inkomen
uit onderhuur etc.
Vraag 6:
Geef hier door wanneer u of uw partner gestart of gestopt zijn met vrijwilligerswerk of scholing.
Vraag 7:
Indien uw vermogen is toegenomen, bijvoorbeeld door het vrijkomen van een lijfrentepolis, het ontvangen van een
erfenis of schenking of op een andere wijze, is dit van invloed op uw vrij te laten vermogen en moet u WIZ daarover
informeren. Ook kan het zijn dat uw bezittingen toenemen, bijvoorbeeld door de aankoop van een nieuwe of andere
auto, caravan, boot, motor en dergelijke. Ook dit kan van invloed zijn op uw uitkering en is dus van belang om aan
Sociale Zaken mee te delen.
Let op: Stuur kopieën van bewijsstukken mee in de vorm van een kentekenbewijs deel I en II, aankoopnota’s, bankafschriften
waaruit een schenking of andere nieuwe bezittingen blijken.

Vraag 8:
Geef hier wijzigingen door in bank- of spaarrekeningen. Het gaat om betaal- en spaarrekeningen van uzelf, uw
kinderen, jonger dan 18 jaar, en uw partner. Ook bankrekeningen, die u niet meer actief gebruikt, maar nog niet door
u zijn opgeheven, zijn hier van belang. Het gaat dus om alle bankrekeningen, die op naam staan van u, uw partner en
overige gezinsleden.
Let op: Als een rekening is opgeheven, stuur dan een kopie van een bewijsstuk daarvan mee. Indien u een rekening heeft
geopend, stuurt u dan een kopie van de overeenkomst of bankpas mee.

