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WIJZIGINGSFORMULIER  

Participatiewet/ IOAW/ bijzondere bijstand periodiek 

 

 

Naam: 

Adres: 

Postcode/ woonplaats 

  - Vul alles met pen in 

  - Laat leeg wat niet van toepassing is 

Cliëntnummer :    - Voor vakantiemelding ander formulier gebruiken 

    

  Niet invullen ! 

Dit formulier binnen één week na ontstaan 

van de wijziging inleveren 

 Ontvangen op :  

 Ontvangstbevestiging 

gestuurd op 

:  

 Verwerkt op :  

 

    

1. Adreswijziging ingangsdatum ……………………………………………………. 

  nieuw adres ……………………………………………………. 

  postcode en woonplaats ……………………………………………………. 

  woonvorm (huur/kostganger/kamerhuur/partner) * 

   (huur)contract bijvoegen ! 

2. Leef/woonsituatie datum wijziging ……………………………………………………. 

 (huwelijk/kinderen/ 

samenwoning/ 

andere inwonenden)  

soort wijziging                                                                                                              

Betreft :                                                        

Naam + geboortedatum 

 

vertrokken/komen wonen/ 

geboorte/overlijden * 

 

……………………………………………………. 

3. Tijdelijk verblijf elders ingangsdatum en verwachte duur ……………………………………………………. 

 (ook van gezinsleden) betreft (naam en geboortedatum) ……………………………………………………. 

  Waar ziekenhuis/inrichting/detentie/  

anders, nl.  …………………………………..* 

4. Situatie van andere  Datum wijziging    

………………………………... 

 

 

 

Inwonenden Soort wijziging bv werkaanvaarding,  

verhuizing, uitkering, beginnen of stoppen 

met studie, 21 jaar geworden 

toelichting 

  

5. Inwonend kind - 18 jaar geworden 

(naam en geboortedatum) 

……………………………………………………. 

  - eigen inkomsten 

(naam en geboortedatum) 

loon/uitkering/studiefinanciering/ 

anders, nl. …………………………………..* 

   

wijzigingsdatum en bedrag 

 

……………………………………………………. 

   Inkomstenbewijs bijvoegen ! 

*  doorhalen wat niet van toepassing is 
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6. Opleiding/cursus soort opleiding/cursus ……………………………………………………. 

  aard en datum van wijziging ……………………………………………………. 

    

7. Werkaanvaarding wie (naam + geboortedatum) ……………………………………………………. 

  ingangsdatum ……………………………………………………. 

  soort werk loondienst/zelfstandige/stagiair/ 

vrijwilliger * 

  werkgever ……………………………………………………. 

   Arbeidsovereenkomst bijvoegen ! 

8. Andere inkomsten (loon, 

alimentatie, uitkering, 

inkomsten als zelfstandige, 

pensioen, rente, 

stagevergoeding, 

studiefinanciering, giften, 

onderhuur/ kostgeld en 

voorlopige teruggave 

belastingen), vermogen 

(erfenis, schenking, loterij) 

of schuld 

datum 

 

 

 

soort en bedrag 

……………………………………………………. 

  

……………………………………………………. 

Bewijsstuk bijvoegen ! 

 

 

9. Andere wijzigingen IBAN bankrekeningnummer ……………………………………………………. 

  overige ……………………………………………………. 

   Bewijsstuk bijvoegen ! 

10. Toelichtingen/ 

opmerkingen 

…………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………… 

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

 *  doorhalen wat niet van toepassing is. 

 Ik verklaar/wij verklaren dat dit formulier volledig en naar waarheid is ingevuld. 

Ik weet/wij weten dat het niet volledig, niet tijdig of onjuist invullen van dit formulier kan leiden tot een tijdelijke weigering 

van (een deel van) de uitkering en/of strafvervolging. Ten onrechte verstrekte uitkering wordt teruggevorderd. 

Ik weet/wij weten dat mijn/onze gegevens worden opgenomen in een persoonsregistratie en dat de gemeente de juistheid 

van de verstrekte gegevens controleert bij andere instanties en personen. 

    

 Uden,  …………………………………………………………... (datum)  

 Handtekening:  Handtekening partner:  

Na inlevering van dit wijzigingsformulier ontvangt u van de gemeente een ontvangstbevestiging. 

Deze ontvangstbevestiging is het bewijs dat u de wijziging(en) – tijdig – heeft doorgegeven. 

 

DE ONTVANGSTBEVESTIGING DUS GOED BEWAREN ! 

 

Tegelijkertijd ontvangt u een nieuw wijzigingsformulier. 


