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 Dit formulier moet u invullen bij iedere wijziging in uw situatie, die gevolgen kan hebben voor uw recht op bij-
stand; 

 U kunt bijvoorbeeld denken aan wijzigingen in het aantal bewoners op het adres, inkomsten, verblijf in het 
buitenland, erfenis, aanschaf auto en samenwoning/huwelijk; 

 Dit formulier moet binnen 5 werkdagen nadat de wijziging plaatsvindt binnen zijn bij de uitkeringsadministra-

tie; 
 Denk aan het bijvoegen van bewijsstukken, zoals bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst, huurcontract, bewijs 

einde/start opleiding, aankoopbon auto of andere waardepapieren. 

 

Naam:  …………………………………………………………………… 

 

BSN:  …………………………………………………………………… 

 

Wat is er veranderd? 

Kruis aan en noteer wat veranderd is 

 

 WOON-/LEEFSITUATIE  
1. Er is iemand    bij u in komen wonen of    bij u uit huis gegaan 

 verhuizing         geboorte kind      kostgangers/onderhuurders  

 overlijden          samenwonen/gehuwd   echtscheiding/verlating                    

 tijdelijk verblijf elders 

Zo ja, wie: ………………………………………………….m.i.v. ……..……………….….…………… 

 

Bent u verhuisd? Wat is het nieuwe adres: 

 

Straat/huisnummer:…………………………………….…postcode/woonplaats: ………………...... 

 

2. Verblijf in buitenland  

Zo ja, wie: ………….….……… periode van ……..……………….….……… t/m ……..……………….. 

 

Reden waarom: ……..……………….….……………..……………….….……………..……………….….……… 

 

Waar: ……………….….…………….……………….….…………….……………….….…………….………………... 

 

 OPLEIDING 

3. Ik ben, mijn partner, of overige inwonende(n) is (zijn) begonnen of gestopt met een op-

leiding en /of studie:  

Zo ja, wie: …………………………………………………………… m.i.v. ……………………………………………………….. 

 
 begonnen bij: …………………………………………………… gestopt bij: .…………………………..…………... 

(naam school / opleiding) 

 

 

 

WIJZIGINGSFORMULIER 
PW/IOAW/IOAZ/Bbz 



 

          
 

 INKOMEN 

4. Ik ontvang / mijn partner ontvangt voor het eerst inkomsten uit arbeid 

Zo ja, wie: ………………………………………….………    m.i.v.: …………………………………………… 

 

Gewerkt bij: …………………………………………………………………………………………………………….. 

 
     Geschat netto inkomen: €  ……………………….… per …..…………  maand 

                                                                                      periode van 4 weken 

                                                                                      uur 

5. Ik ontvang / mijn partner ontvangt voor het eerst ander inkomen 

(uw bijstandsuitkering hoeft u niet op te geven) 

      per maand    per 4 weken    anders, n.l. ………………. 

 alimentatie 

 kostgeld 

 uitkering ZW, WIA, WW, AOW, Wajong,                        bedrag € ……………….. 

 voorlopige teruggave of heffingskorting belastingdienst, bedrag € ………………… 

 (onder)verhuur van onroerende zaken,                         bedrag € ……………….. 

 afkoop pensioen/levensverzekering,                             bedrag € ……………….. 

 overig, namelijk ………………………………………………………….…  bedrag € ……………….. 

 VERMOGEN 

6. Het vermogen van mezelf/ mijn partner/of inwonend(e) kind(eren) tot 18 jaar is toege-

nomen  
 schenking                     boedelverdeling                       erfenis  

 prijs loterij                    bezit onroerend goed               autobezit 

           overig 

 

Zo ja, van wie:                                              Bedrag €  ……………..……… 

 OVERIGE WIJZIGINGEN  

7. Andere wijzigingen die gevolgen kunnen hebben voor uw uitkering: 

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

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

Door het opsturen van dit formulier, verklaar ik het volgende: 

 Ik heb u volledig geïnformeerd over de wijzigingen. 
 Ik begrijp hoe ik dit formulier moet invullen. 
 Ik weet dat het opsturen van onjuiste en / of onvolledige informatie gevolgen heeft 

voor mijn uitkering. 
 Ik weet dat ik de informatie op tijd moet opsturen. 

 

Lees de vragen en de toelichting zorgvuldig. Beantwoord alle vragen volledig en nauwkeu-
rig. Is iets niet duidelijk, bel uw contactpersoon! 

 
 
Datum:                            uw handtekening                           handtekening partner     
 
 
…………………………               …………………………………………               ………………………………………………… 


