Welke wijzigingen moet u direct doorgeven:
1. Inkomen/werk van uzelf, uw partner of andere inwonende(n)
• U gaat inkomsten ontvangen, de inkomsten zijn gewijzigd of gestopt.
• Het bedrag van uw AOW- of Anw-uitkering of alimentatie is gewijzigd.
• U ontvangt of gaat een (andere) uitkering ontvangen, bijvoorbeeld Ziektewet, WAO/WIA, WW,
Wajong of een toeslag van het UWV.
• U ontvangt (alsnog) een inkomen over een periode waarover u een uitkering ontving.
• U heeft gewerkt of gaat werken (ook doorgeven wanneer u hiervoor geen vergoeding ontvangt).
• U ontvangt bepaalde heffingskortingen van de Belastingdienst niet meer of juist wel.
Inwonende kinderen van 21 jaar of ouder
• Uw kind(eren) is/zijn gestopt of gestart met een studie.
Studie of vrijwilligerswerk
• U meldt de ingangsdatum van de studie of het vrijwilligerswerk, aantal uren per week en op welke dagen.
• Naam van de school/opleiding / recht op studiefinanciering (WSF of WTOS).
• Naam en adres werkgever/instelling en aard van de werkzaamheden.
2. Persoonsgegevens
• Uw verblijfsvergunning is gewijzigd of verlengd.
• U beschikt niet meer over een geldige verblijfsvergunning.
• Uw nationaliteit is gewijzigd.
• U gaat trouwen of gaat een geregistreerd partnerschap aan.
• U bent gaan samenwonen of u gaat scheiden.
• U heeft een nieuw IBAN-nummer.
3. Woonsituatie
• U bent verhuisd of gaat verhuizen.
• Er is iemand bij u komen wonen of er is iemand vertrokken.
• Uw kinderen zijn bij u komen inwonen of zijn vertrokken.
• U verblijft regelmatig niet meer op het bij ons bekend zijnde adres.
• U verblijft in detentie of gaat in detentie verblijven.
4. Vermogen
• Er heeft een uitbetaling van een verzekering en/of pensioen plaatsgevonden.
• Er heeft een boedelverdeling plaatsgevonden en u hebt goederen ontvangen of gekocht die een bepaalde
waarde hebben.
• U hebt een grote aanschaf gedaan, bijvoorbeeld een auto of caravan gekocht.
• U dient aan te geven wat er is veranderd en/of op wie het betrekking heeft.
Voorbeeld: U, uw partner of uw kind(eren) onder de 18 jaar, ontvangt een erfenis, wint een prijs in een
loterij of heeft een bedrag gekregen (schenking).
Andere wijzigingen in uw situatie
• Als u op vakantie gaat moet u dit ruim voor uw vertrek doorgeven.
• U dient alle andere wijzigingen, die van belang kunnen zijn voor uw recht op uitkering, te melden.

