*Z***
Wijzigingsformulier Participatiewet
Dit formulier is bedoeld om wijzigingen in uw persoonlijke situatie door te geven. Zoals u weet bent u verplicht
om wijzigingen door te geven en hiervan bewijsstukken bij te voegen. Een wijziging kan mogelijk invloed
hebben op het recht op of de hoogte van de bijstand. Let op: ook vakanties in het binnen- en buitenland dient
u door te geven.
De wijziging in uw situatie moet u zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 week na het ontstaan van de
wijziging doorgeven. Indien u twijfelt of de wijziging wel of niet moet worden doorgegeven neem dan contact
op met uw contactpersoon van de gemeente. Als u maandelijks wisselende inkomsten hebt, dient u het
e
wijzigingsformulier maandelijks, vóór de 1 van de maand, in te leveren. Denkt u hierbij aan het meesturen van
de loonstro(o)k(en)!
Datum wijziging: …… - …… - …………

1.

Persoonsgegevens
Uzelf

Uw partner

Naam
Geboortedatum
Burgerservicenummer (BSN)
Telefoonnummer

2.

Werk en inkomen

□ Een wijziging met betrekking tot werk
(Overleg altijd de arbeidsovereenkomst en de
betreffende loonstrook/loonstroken).

□ ik □ partner □ kind, namelijk
(voornaam)
□ een nieuwe baan gevonden voor … uur per week
Soort dienstverband:
□ bepaalde ,jd □ onbepaalde ,jd
□ loondienst □ vrijwilligerswerk
Naam werkgever:
□ Ingangsdatum arbeidsovereenkomst:
____-____-________

□ gestopt met werk, reden:
□ Een wijziging met betrekking tot inkomen uit
werk

□ Een wijziging met betrekking tot overig
inkomen

□ ik □ partner □ kind, namelijk
□ aantal uur werk meer per week:
□ aantal uur werk minder per week:
Heeft €
inkomen ontvangen.
□ per week □ per maand □ per 4 weken
□ ne2o □ bruto □ geschat inkomen
□ ik □ partner □ kind, namelijk
Heeft €
inkomen ontvangen.

(voornaam)

(voornaam)

Het betreft:
□ voorlopige teruggave Belas,ngdienst
□ alimenta,e
□ studieﬁnanciering
□ pensioen
□ anders, namelijk:

Specificatie verrichte werkzaamheden:
Datum
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Naam werkgever:

Gewerkte uren:

Netto verdiensten:

3.

Gezinssamenstelling / woonsituatie

De wijziging heeft betrekking op:

4.

□ Ik ga trouwen
□ Ik ga samenwonen
□ Ik ga een geregistreerd partnerschap aan
□ Er is iemand bij me komen wonen
□ Er is iemand vertrokken
Gegevens
Achternaam:
Geboortedatum:
Burgerservicenummer:
□ Wij gaan scheiden
□ Onze samenwoning wordt beëindigd
□ Ons geregistreerd partnerschap wordt ontbonden
□ Ik ga verhuizen
□ Mijn kind
(voornaam) gaat verhuizen
□ Ik verblijf 3jdelijk ergens anders
□ Mijn partner verblijft tijdelijk ergens anders
□ Mijn kind
(voornaam) verblijft tijdelijk ergens anders
Nieuw adres (van kind):
Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Ik word:
□ huurder □ kamerhuurder □ kostganger
□ inwonend bij, naam:

Vermogen

□ Het vermogen is gewijzigd
(bv. erfenis, schenking, afkoop
levensverzekering, afkoop pensioen, auto
gekregen en/of gekocht)

□ ik □ partner □ kind, namelijk

(voornaam)

Betreft:
Waarde: €

5.

Vakantie

□ Gegevens vakantie

□ ik □ partner □ kind, namelijk

(voornaam)

Vakantieland- en plaats:
Datum heen- en terugreis:

6.

Opleiding

□ Een wijziging met betrekking tot een opleiding

□ ik □ partner □ medebewoner/kind namelijk
(voornaam)
□ gaat met een opleiding beginnen
□ ben/is met een opleiding gestopt, omdat:

Naam opleiding:

7.

Overige wijzigingen

□ Mijn IBAN rekeningnummer wijzigt

Gegevens IBAN:
□ ik □ partner
Nieuw rekeningnummer:
Saldo: €

□ Overig

Toelichting:

Verklaring en Ondertekening
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en ermee bekend te zijn dat
het onjuist invullen van dit formulier gevolgen kan hebben voor de hoogte of het recht op bijstand.
Ik verklaar / wij verklaren ermee bekend te zijn dat mijn / onze gegevens door de gemeente op juistheid en
volledigheid worden gecontroleerd bij andere instanties en personen op grond van de Participatiewet en dat
de verstrekte gegevens worden opgenomen in een persoonsregistratie. Ondergetekende(n) verklaart/verklaren
ermee bekend te zijn dat het te laat inleveren van het wijzigingsformulier kan leiden tot vertraging in de
uitbetaling van de bijstand.
Uzelf
Plaats en datum
Naam
Handtekening

Het formulier kunt u sturen naar:
Gemeente Maasgouw
t.a.v team Participatie
Postbus 7000
6050 AA Maasbracht
Of mailen naar:
info@gemeentemaasgouw.nl

Uw partner

