
Inleveren van dit formulier kan op de volgende manieren: 

1. Persoonlijk in het gemeentehuis: Stationsstraat 18 9285 NH Buitenpost 

2. Via e-mailadres sd@achtkarspelen.nl of beveiligd via www.achtkarspelen.nl/veilig-mailen 

3. Per post: Antwoordnummer 2313, 9250 VZ Buitenpost (geen postzegel nodig) 

 

Naam  

Adres  

Postcode en woonplaats  

 

BSN  

BSN Partner  

 
Dit formulier stuurt u alleen ingevuld en ondertekend aan ons terug als er iets in uw situatie is veranderd of als 

u voor het eerst inkomsten heeft gehad. U doet dit binnen 7 dagen. De vragen die niet van toepassing zijn 
slaat u over. We gaan er dan vanuit dat die gegevens nog steeds hetzelfde zijn.  
 

1. Persoonsgegevens 

 

Relatie  

Burgerlijke staat  

Huisvesting  
 

Naam kind  

Geboortedatum  

Geslacht kind  

BSN  

Ten laste komend  
 

Er is iets veranderd in de persoonsgegevens van mijzelf, van mijn partner of van de inwonenden (bijvoorbeeld 
burgerlijke staat, huisvesting, inwonenden, telefoonnummer, banknummer)  
 
Het volgende is veranderd:  ............................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

Vanaf welke datum?  ...................................................................................................................................... 

Het betreft het volgende gezinslid:  .................................................................................................................  
 

2. Vakantie 

 
Ik ga met vakantie in  O Nederland  O buitenland 

Vertrekdatum                   .............................................................................................................................. 

Datum terugkomst            .............................................................................................................................. 
 

3. Inkomensgegevens 

 
Er is iets veranderd in de inkomensgegevens van mijzelf of mijn gezinsleden of mijn inwonende minderjarige 
kinderen (bijvoorbeeld inkomsten uit arbeid (loondienst en zelfstandige), uitkering, vrijwilligersvergoeding, 
alimentatie, studiefinanciering, heffingskortingen belastingdienst). Pas op: alléén invullen als het bedrag anders 
is dan de vorige betaling. Stuurt u ook een bewijsstuk (bijvoorbeeld loonstrook of een bankafschrift) mee? 
 
Het volgende is veranderd: 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 
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 4. Vermogensgegevens (niet van toepassing bij IOAW) 

 
Er is iets veranderd in de vermogensgegevens van mijzelf of mijn gezinsleden of mijn inwonende minderjarige 
kinderen (bijvoorbeeld aankoop of verkoop vervoermiddel of caravan, het krijgen van een erfenis, een schenking, 
een prijs in de loterij, een verzekeringsuitkering, een belastingteruggaaf n.a.v. aangifte uit voorgaande jaren). 
Stuurt u ook een bewijsstuk mee? 
 
Het volgende is veranderd:  ............................................................................................................................ 

 .................................................................................................................................................................... 

Wanneer is het gebeurd?  ............................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 

5. Arbeidsgegevens 

 
Er is iets veranderd in de arbeidsgegevens van mijzelf of mijn gezinsleden of inwonende minderjarige kinderen 
(bijvoorbeeld aan het werk gaan in loondienst, als zelfstandige of als vrijwilliger). 
  
Let op: alléén invullen als de situatie anders is dan de voorgaande periode. Het gaat er niet om of hier al iets 
mee is verdiend. Stuurt u wel een bewijsstuk (bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst) mee?  
 
Het volgende is veranderd:  ............................................................................................................................ 

 .................................................................................................................................................................... 

Vanaf welke datum?  ...................................................................................................................................... 
 

6. Beëindiging uitkering op eigen verzoek 

 
Ik/Wij wil(len) graag mijn uitkering laten beëindigen vanaf  ................................  omdat  .................................. 

 .................................................................................................................................................................... 

 

7. Eventuele andere meldingen en/of opmerkingen 

 
Ik/Wij wil(len) graag nog wat anders melden, het gaat om het volgende:  .......................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 

8. Verklaring en ondertekening 

 
Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld zodat de gemeente kan vaststellen of ik recht heb op de uitkering. Ik 
heb niets verzwegen. Ik weet dat:  
• het met opzet onjuist invullen van dit formulier strafbaar is en dat de gemeente de uitkering dan niet of niet 

helemaal uitbetaalt. 
• de gemeente de uitkering van mij terugvordert als ik hier geen recht op heb. 
• de gemeente mijn gegevens controleert bij andere instanties en personen en dat mijn gegevens worden 

opgeslagen in een persoonsregistratie. 
• ik veranderingen in mijn situatie onmiddellijk moet doorgeven aan de gemeente en als de gemeente daarbij 

dan om bewijsstukken vraagt moet ik die inleveren. Als ik gezinsleden heb, dan geldt alles dat op dit formulier 
is ingevuld en verklaard ook voor hem/haar. 

 
Plaats  ................................................................. datum ...............................................................................  

Handtekening hoofduitkeringsgerechtigde  ....................................................................................................... 

Handtekeningen eventuele gezinsleden  ........................................................................................................... 

 


