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WIJZIGINGSFORMULIER 
 
 
Wanneer een wijzigingsformulier? 
Bij wijzigingen in uw situatie of in die van uw gezinsleden en huisgenoten/medebewoners geeft u deze 
binnen één week na de wijziging aan ons door via het wijzigingsformulier. In de toelichting bij het 
formulier staan de wijzigingen die u in ieder geval verplicht bent aan ons door te geven. Als u twijfelt of 
u een wijziging wel of niet moet doorgeven, neemt u dan contact op met uw klantmanager. 
 
Uitzondering: inkomsten uit arbeid 
Als u inkomsten uit arbeid heeft, levert u niet alleen bij wijzigingen, maar elke maand een 
wijzigingsformulier in. U zorgt er voor dat uiterlijk op de 3e van elke maand het formulier met een kopie 
van uw inkomensspecificatie door de uitkeringsadministratie is ontvangen. 
 
Als u op de 3e van de maand nog geen specificatie heeft van de maand ervóór (dit is de maand 
waarover de uitkering nog uitbetaald moet worden), ontvangt u de uitkering als wij de specificatie 
hebben ontvangen. 
Let op: uw uitkering betalen wij in geen geval eerder dan nadat het wijzigingsformulier bij ons binnen 
is! 
 
Gang van zaken 
Wij verzoeken u het wijzigingsformulier, tot u het nodig hebt, zorgvuldig te bewaren in uw 
informatiemap. 
Als u een wijzigingsformulier bij ons heeft ingeleverd, krijgt u binnen één maand een nieuw 
wijzigingsformulier. Als u binnen één maand geen nieuw formulier heeft ontvangen, neemt u dan 
contact op met uw klantmanager.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U kunt aan dit informatieblad geen rechten ontlenen   
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         Maand: 

WIJZIGINGSFORMULIER 
Geachte mevrouw, heer, 
 
Op dit wijzigingsformulier geeft u de wijzigingen door in de omstandigheden van u en uw gezin. Na 
ontvangst van dit formulier zendt de gemeente u een nieuw formulier toe. 
 
Naam: _________________________________________ 
Adres: _________________________________________ 
Postcode en woonplaats: __________________________ 
 
 
I Persoonsgegevens van uzelf, uw partner en/of uw inwonende kind(eren) 

 Zijn uw persoonsgegevens gewijzigd? 
Zo ja, welke en per wanneer? 
 

Antwoord: 

   
II Woonsituatie 

 Zijn er personen in huis gekomen of uit huis 
gegaan?  
Zo ja, wie en per wanneer? 
 

Antwoord: 

 Gaat u binnenkort verhuizen? 
Zo ja, per wanneer en naar welk adres? 
 

Antwoord: 

 Bent u of gaat u binnenkort in detentie? 
Zo ja, wie, per wanneer en tot wanneer? 
 

Antwoord: 

 Bent u of wordt u binnenkort opgenomen in een 
inrichting (zoals een ziekenhuis of kliniek)?  
Zo ja, wie, per wanneer en tot wanneer? 
 

Antwoord: 

   

III Inkomen van u, uw partner, uw inwonende kind(eren) en huisgenoten/medebewoners 

 Heeft u inkomen ontvangen? 
Zo ja, vul hier het bedrag en de periode in. 
(let op! Hieronder valt ook inkomen uit crypto, 
waaronder bitcoins) 
 

Antwoord: 

 Is uw inkomen gewijzigd of heeft u een ander 
(nieuw) inkomen ontvangen? Of heeft u bericht 
ontvangen dat uw inkomen wijzigt? 
Zo ja, in welk opzicht en per wanneer? 
 

Antwoord: 

 Heeft u gewerkt (bijvoorbeeld hobbymatig, als 
vriendendienst, vrijwilligerswerk, etc.) zonder 
daarvoor inkomsten te hebben ontvangen? 
Zo ja, waar / bij wie en wanneer? 
 

Antwoord: 

 Ontvangt uw kind of huisgenoot/medebewoner nog 
studiefinanciering? Zo nee, per wanneer is dit 
gestopt? 
 

Antwoord: 
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IV Vermogen van u, uw partner en uw inwonende minderjarige kind(eren) 

 
 
 

Zijn er wijzigingen opgetreden in uw vermogen? 
Zo ja, welke wijzigingen zijn dit? 
(Onder vermogen valt ook crypto, zoals bitcoins) 
 

Antwoord: 

 Heeft u, uw partner of uw kind een auto gekocht of 
verkocht met een waarde van meer dan € 2.500,00 
of een nieuwe bankrekening geopend? 
 

Antwoord: 

   

V Nakomen verplichtingen 

 
 
 

Zijn er wijzigingen in uw situatie waardoor u uw 
verplichtingen niet meer kunt nakomen? 
Zo ja, welke wijzigingen en verplichtingen? 
 

Antwoord: 

   

VI Overige mededelingen 

 Zijn er overige mededelingen die van belang 
kunnen zijn voor het recht op de uitkering of de 
hoogte hiervan? 
 

Antwoord: 

 
VERKLARING EN ONDERTEKENING 
Hierbij verklaart ondergetekende dat dit formulier volledig en naar waarheid is ingevuld zodat het 
college het recht op uitkering kan vaststellen. Ook verklaren ondergetekenden bekend te zijn met het 
feit dat wij op grond van de Participatiewet/ IOAW/IOAZ/Bbz de door u verstrekte gegevens op 
juistheid en volledigheid controleren in databases en bij andere personen en instanties, zo nodig ook 
in het buitenland, en dat deze gegevens kunnen worden opgenomen in een persoonsregistratie. 
 
Plaats:   

Datum:   

Handtekeningen: 

(klant) (partner)    
 
NB: VAN DE OPGEGEVEN WIJZIGINGEN MOETEN BEWIJSSTUKKEN WORDEN MEEGESTUURD! 
 

 
 
TERMIJN VAN DOORGEVEN 
Als er iets in uw situatie verandert, bent u verplicht dit binnen één week via het wijzigingsformulier bij ons te 
melden. U dient voor een tijdige betaling van uw uitkering, het wijzigingsformulier inclusief inkomensspecificatie(s) 
uiterlijk op de 3e van iedere maand in te leveren. 
 
Zenden aan:  of Mailen naar:  of Deponeren in: 

Gemeente Nijkerk  
ter attentie van BSD 
Postbus 1000 
3860 BA  NIJKERK 

ua@nijkerk.eu de brievenbus inkomstenbriefjes  
bij het team Maatschappelijke 
Ondersteuning 

Als u binnen één maand geen nieuw wijzigingsformulier hebt ontvangen of als u vragen heeft, neemt u dan 
contact op met uw klantmanager Inkomen. Deze is bereikbaar tussen 9.00 en 12.30 uur via het u bekende 
telefoonnummer. 
 
TE LAAT OF ONJUISTE GEGEVENS 
Het onjuist, onvolledig of niet tijdig invullen van het wijzigingsformulier/verstrekken van gegevens, kan leiden tot 
beëindiging van de uitkering of een boete en/of strafrechtelijke vervolging. 

mailto:ua@nijkerk.eu


  Versie september 2022 
  
 

 

Toelichting bij het wijzigingsformulier 

 
WIJZIGINGEN DIE U IN IEDER GEVAL VERPLICHT BENT DOOR TE GEVEN 

 
I.    PERSOONSGEGEVENS VAN UZELF, UW PARTNER EN UW INWONENDE    
      MINDERJARIGE KINDEREN 
▪ uw verblijfsvergunning is gewijzigd, verlengd of ingetrokken  
▪ uw nationaliteit is gewijzigd 
▪ u gaat trouwen, u gaat een geregistreerd partnerschap aan of u gaat scheiden 
▪ u bent gaan samenwonen en een gezamenlijke huishouding gaan voeren (d.w.z. u hebt beiden 

hoofdverblijf in dezelfde woning en u levert beiden een (financiële) bijdrage in de kosten van de 
huishouding en u verzorgt elkaar) 

 
II.    WOONSITUATIE VAN UZELF, UW PARTNER EN INWONENDE MINDERJARIGE KIND(EREN) 
▪ er is iemand (bijvoorbeeld kind of vriend) bij u komen (in)wonen of is vertrokken 
▪ u niet meer op het bij ons bekende adres verblijft 
▪ u in detentie gaat verblijven of in een inrichting wordt opgenomen 
 
III.  INKOMEN VAN UZELF, UW PARTNER, UW MINDERJARIGE KIND(EREN) EN OVERIGE  
      HUISGENOTEN/MEDEBEWONERS 
▪ u inkomsten uit arbeid heeft, u alimentatie of een ander inkomen ontvangt 
▪ uw maandelijkse inkomen is gewijzigd sinds de laatste opgave 
▪ u bent gaan werken, u een uitkering (ZW, WAO, WIA, AOW, WW, Wajong enz.) gaat ontvangen 
▪ u gaat studeren en recht heeft op studiefinanciering of tegemoetkoming studiekosten 
▪ u geen studiefinanciering of tegemoetkoming studiekosten meer ontvangt 
▪ u een inkomen ontvangt over een periode waarover u een (bijstands)uitkering ontving 
▪ er in uw fiscale situatie zich wijzigingen hebben voorgedaan waardoor er wel of niet meer recht 

bestaat op bepaalde heffingskortingen 
▪ u inkomsten uit crypto, waaronder bitcoins heeft 
 
IV.  VERMOGEN VAN UZELF, UW PARTNER EN INWONENDE MINDERJARIGE KIND(EREN) 
▪ de boedelscheiding/verdeling tot stand is gekomen 
▪ u heeft gelden of goederen ontvangen, bijvoorbeeld erfenis, schenking of loterij 
▪ u bent erfgenaam geworden, ongeacht of u al over de erfenis kunt beschikken 
▪ u heeft een boot of caravan gekocht of verkocht, of u heeft een auto of motor met een waarde van 

meer dan € 2.500,00 gekocht of verkocht 
▪ u heeft een nieuwe betaal-, spaar- en/of internetrekening geopend 
▪ er wijzigingen zijn in uw vermogen in de vorm van crypto, waaronder bitcoins 
 
V. VERPLICHTINGEN VAN UZELF OF UW PARTNER   
▪ u niet meer of juist wel weer kunt werken door een wijziging in uw situatie  
▪ u niet meer of juist wel weer kunt deelnemen aan een re-integratietraject 
▪ u niet meer of juist wel kunt solliciteren 
 
VI.  OVERIGE MEDEDELINGEN  
▪ elke wijziging die van invloed is (of kan zijn) op uw recht op uitkering, de hoogte ervan of voor de 

verplichtingen die u heeft; neem in geval van twijfel ALTIJD contact op met uw klantmanager 
 
 

Ondertekening 
Het formulier moet worden ondertekend door u en uw eventuele partner. 
 

Vergeet u ook niet om eventuele bewijsstukken mee te sturen? 


