Wijzigingsformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ / Bbz
27 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd: Alleen inleveren wanneer u een wijziging wilt doorgeven. U begint in dat
geval vanaf vraag 1. Geen wijzigingen? Dan hoeft u niets in te leveren.
Jonger dan 27 jaar: U dient dit formulier maandelijks in te leveren, ook wanneer er niets in uw situatie is
gewijzigd. Geen wijzigingen? Vul dan alleen de eerste vraag (0) in.
Naam + voorletter(s)

BSN
m/v

Naam + voorletter(s) partner

Adres
m/v

Postcode + woonplaats

0.

1.
O
O
O
O
O

Telefoon

Deze vraag alleen beantwoorden als u jonger bent dan 27 jaar.
IS ER IETS GEWIJZIGD? (Ja? Vul het formulier verder in).

JA / NEE

GEZINS- EN WOONSITUATIE GEWIJZIGD

gehuwd/gaan samenwonen
geboorte
gescheiden/verlaten
overleden
nieuwe medebewoner

O
O
O
O
O

medebewoner is verhuisd
inwonend kind(eren) uit huis gegaan
kind(eren) woont weer thuis
inwonend kind is 18 jaar geworden
inwonend kind is 21 jaar geworden
Ontvangt dit 21-jarige kind studiefinanciering? ja/nee

De wijziging betreft: Naam: ……………………………Datum ingang wijziging: ………………
2.

TIJDELIJK VERBLIJF OP ANDER ADRES (I.V.M. ZIEKTE, VAKANTIE, DETENTIE)

Het verblijf op het andere adres betreft: O mijzelf O partner O beiden O kind(eren)
Periode van …………………………………. tot en met ……………………………………….
Reden: ………………………………………………………………………………………………..
Tijdelijk adres: ……………………………………………………………………………………..
Indien mogelijk bewijsstukken toevoegen.
3.

VERHUIZING

Het betreft een verhuizing van: O mijzelf O partner O beiden O kind(eren)
Datum verhuizing:………………………………………………………………………………
Nieuw adres: ……………………………………………………………………………………..
Indien mogelijk bewijsstukken (bijv. huurcontract) toevoegen.
4.

AAN HET WERK / VAN WERK VERANDERD / EINDE WERK / VRIJWILLIGER

De nieuwe werkzaamheden worden verricht door O mijzelf O partner
Datum aanvang werk: …………………………………….
Naam werkgever: ………………………………………. Aantal uren per week: …………………
Kopie van uw arbeidscontract toevoegen + (indien mogelijk) eerste loonstrook.
Het werk is beëindigd van O mijzelf O partner
Datum beëindiging: ………………………………Naam werkgever: ……………………………………….
Kopie laatste loonstrook toevoegen.

5.

UITKERING (ANDERS DAN VAN ISD) / EINDE UITKERING (ANDERS DAN VAN ISD)

De nieuwe uitkering wordt ontvangen door O mijzelf O partner
Datum aanvang uitkering: ………………………………………
Naam uitkeringsinstantie: ……………………………………….
Kopie van de toekenningsbrief toevoegen + (indien mogelijk) eerste specificatie.
De uitkering is beëindigd van O mijzelf O partner
Datum beëindiging: ……………………………………………….
Naam uitkeringsinstantie: ……………………………………….
Kopie brief beëindiging toevoegen + laatste specificatie.
6.

OPLEIDING BEGONNEN / GEWIJZIGD/BEEINDIGD

De opleiding is begonnen door
O mijzelf
De opleiding is gewijzigd bij
O mijzelf
De opleiding is beëindigd bij
O mijzelf
Naam opleiding: ………………………………………. Met

O partner O medebewoner/inwonend kind 21+
O partner O medebewoner/inwonend kind 21+
O partner O medebewoner/inwonend kind 21+
ingang van: …………………………..

7.

INKOMSTEN UIT WERK / UITKERING / HEFFINGSKORTINGEN / ALIMENTATIE / ETC

WIE
Uzelf,
partner
of kind

PERIODE

BEDRAG
Participatiewet / Bbz
netto. IOAW/ IOAZ
bruto.

PER
Week, vier
maand

weken,

INCLUSIEF
VAKANTIEGELD?
Ja/nee

WAAR
Naam
werkgever,
etc.

Kopie loonstrook / specificatie toevoegen. Hebt u deze nog niet? Vul dan in hoeveel uren u hebt gewerkt .
8.

VERMOGEN (N.V.T. VOOR IOAW/IOAZ)

Wijziging in het vermogen, bijvoorbeeld:
Schenking, erfenis, loterij, auto, koopwoning of boedelscheiding;
Afkoop pensioen;
Contant geld, spaargeld, waardepapieren zoals aandelen en obligaties;
Een (na)betaling over een eerder tijdvak in de vorm van salaris, uitkering, alimentatie, belastingteruggaaf.
De wijziging betreft: ……………………………………………………………………………………
Ten behoeve van O mijzelf O partner O kind(eren)
Bewijsstukken toevoegen.
9.

OVERIG

Overige mededelingen die van belang kunnen zijn voor mijn / onze uitkering:
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
Ik / wij verkla(a)r(en) dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. Ik weet dat het niet goed invullen van het
formulier strafbaar is. Dat kan bovendien leiden tot het helemaal of gedeeltelijk weigeren van mijn uitkering. Het
niet op tijd, niet of onjuist verstrekken van gegevens kan leiden tot een maatregel, boete of strafvervolging. Ik weet
dat mijn gegevens door de ISD Noordenkwartier op juistheid en volledigheid kunnen worden gecontroleerd op
grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en het Bbz en dat de verstrekte gegevens wor den opgenomen in een
administratie.
Datum:

Handtekening klant:

Handtekening partner:

