
ISC/JW/5 februari 2019 

 

 

 

Naam  

Adres  

Woonplaats  

Burgerservicenummer (BSN)   

Cliëntnummer    

 

Wijzigingsformulier over maand         : …………………………………………………  20.. 

                                                                                                                                                                             Ja        

Heeft u of uw partner inkomsten gehad?     □ 

Zijn de inkomsten van u of uw partner beëindigd en/of gewijzigd?     □ 

Zo ja, met ingang van:          

Hieronder verder invullen:  

 

 

* kopie van bewijsstukken bijvoegen (bijvoorbeeld loonstrook, uitkeringsoverzicht, bankafschrift e.d.) 

 

 

 

 

                                                                Uzelf                                Partner 

 

Soort inkomsten* 

Naam werkgever /    

uitkeringsinstantie 

Bedrag Periode  

(week,  

4 weken, 

maand,) 

 Naam werkgever /    

uitkeringsinstantie      

 

Bedrag Periode  

(week,  

4 weken, 

maand,) 

Loon uit arbeid        

Zelfstandig bedrijf        

WW        

ZW        

WAJONG/ WAZ        

WAO/IVA/WGA        

ANW        

Alimentatie        

Heffingskortingen        

Pensioen/ VUT        

Studiefinanciering        

Vrijwilligerswerk        

Overig        

        



ISC/JW/5 februari 2019 

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                   Ja

                                             

2. Is uw adres / telefoonnummer / e-mailadres / IBAN gewijzigd?  □ 
Zo ja, wat is uw nieuwe adres / telefoonnummer / e-mailadres / IBAN: 

…………………………………………………………………………….……..…met ingang van:……………………… 

 

 

3. Is uw gezinssituatie gewijzigd? 

Denk bijvoorbeeld aan huwelijk, samenwonen, echtscheiding, geboorte, overlijden, detentie of kamerhuurder 
 □ 

 

Reden wijziging:………………………………………..…………………………met ingang van:……………………… 

 

4. Is bij u iemand komen wonen en / of vertrokken? 

    Denk bijvoorbeeld aan ouder, kind, kamerhuurder, kostganger of vriend(in) 
 □ 

Zo ja: naam en voorletters:…………………………………………………………………………………..  

          geboortedatum:……………………………….met ingang van…………………………………….. 

          komen wonen / vertrokken*.  

* Doorhalen wat niet van toepassing is 

 

 

5. Is er iets veranderd in uw vermogen?  

    Denk bijvoorbeeld aan een erfenis ontvangen, een loterij gewonnen e.d. binnen het hele gezin 
 □ 

Toelichting:  ………………….………………………………………………………………………………. 

(wie heeft wat wanneer ontvangen ?) 

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

 

6. Heeft u een inwonend kind tot 18 jaar  dat inkomsten uit arbeid of uitkering heeft ontvangen?  

    Denk bijvoorbeeld aan studiefinanciering, uitkering, loon of andere inkomsten 

    Zo ja: naam en voorletters:…………………………………………………………………………………. 

         geboortedatum:…………………………………met ingang van…………………………………..    

         werkgever/uitkering/instantie:…………………………………bedrag: €  …….. per maand/4 weken/kwartaal 

 □ 

7. Heeft u een inwonend kind of medebewoner dat 18 of 21 jaar is geworden?  

    Zo ja: naam en voorletters:…………………………………………………………………………………. 

              geboortedatum:………………………………… 

 

7a. Heeft u een inwonend kind of medebewoner dat ouder is dan 21 jaar en haar of zijn studie heeft beëindigd?      □   

      Zo ja: naam en voorletters:………………………………………………………………………………….                   

              geboortedatum:…………………………………met ingang van……………………………………                   

8. Gaat u en/of uw partner naar het buitenland? 

Zo ja: naam en voorletters:…………………………………………………………………………………. 

         geboortedatum:………………………………… 

Welke periode: vanaf………………………….…………. tot en met ……………………………….. 

 □ 

voor meer informatie zie: 

www.oosterhout.nl/inwoners/werk en inkomen/bijstandsuitkering/wijzigingsformulier 

 

Dit formulier is geheel naar waarheid ingevuld; er is niets verzwegen. Ik weet dat het onjuist invullen van de vragen 

strafbaar is. Het kan leiden tot aangifte en tot strafrechtelijke vervolging; het kan ook leiden tot verminderen of 

intrekken van de uitkering. 

 

Datum                                                       : ____________________________________________________ 

 

 

Handtekening van uzelf                            : ____________________________________________________ 

 

 

Handtekening van uw partner                  : ____________________________________________________ 

 

Het wijzigingsformulier inleveren op uiterlijk de laatste werkdag van de maand waarop de wijziging(en) 

betrekking heeft / hebben !! Te laat of onvolledig inleveren heeft tot gevolg dat uw uitkering niet tijdig kan 

worden betaald. 


