Wijzigingsformulier Participatiewet, IOAW, IOAZ, BBZ
Met dit formulier geeft u wijzigingen door aan Gemeente Zutphen, Toegang Sociaal Domein.
U bent verplicht binnen 7 wer kdagen wijzigingen aan ons door te geven.
Voor toelichting: zie achterzijde. U dient bewijsstukken bij te voegen.
1. Persoonsgegevens (namens het gezin)
BS-nummer
Naam en Adres
Postcode/plaats
Telefoonnummer

2. Woonsituatie
Er is een wijziging gekomen in mijn/onze l e e f / woonsituatie en/of gezinssamenstelling
Namelijk:
Er is een wijziging gekomen van het aantal personen wonend op bovenstaand adres
Namelijk:

3. Vakantie of verblijf buitenland
Ik/ een van de gezinsleden wil op vakantie gaan of verblijven in het buitenland.
Periode

t/m

Nederland

Buitenland

4. Inkomenswijziging, bijv. aanvaarding of beëeindiging werk / heffingskortingen of kindgebonden budget van de belastingdienst
Het inkomen van mij of van één van de gezinsleden is gewijzigd (kopie van salarisstrook, specificatie, beschikking belastingdienst toevoegen).
Van wie

Met ingang van

Nieuw bedrag
€
€

5. Vermogen
Het vermogen van mij of van één van de gezinsleden is gewijzigd (bewijsstukken toevoegen)
Toelichting

6. Studie en/of leeftijd
Per datum

ben ik of één van de medebewoners een studie begonnen/ gestopt bij:

Bewijsstuk meesturen! (bijvoorbeeld gegevens studiefinanciering, Wtos, BBL)
Per datum

ben ik of één van de medebewoners 18 of 21 jaar oud geworden, nl:

7. Verzoek tot beëindiging
Ik/het gezin verzoek(t) de uitkering te beëindigen per datum:
Reden

8. Overige mutaties / wijziging bankrekeningnummer / opmerkingen

9. Verklaring en ondertekening
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld zodat gemeente Zutphen kan vaststellen of ik/wij recht heb(ben) op uitkering/
inkomensvoorziening. Ik/wij heb(ben) niets verzwegen. Ik/wij weet/weten dat het onjuist invullen van dit formulier strafbaar is. Het onjuist of onvolledig invullen van dit
formulier kan leiden tot het (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk weigeren van de uitkering/inkomensvoorziening. Ten onrechte verstrekte uitkering/inkomensvoorziening kan worden
teruggevorderd. Het niet, niet op tijd of onjuist verstrekken van gegevens kan daarnaast leiden tot een boete of strafvervolging! Ik/wij verklaar/verklaren ermee
bekend te zijn dat mijn/onze gegevens door de gemeente op juistheid en volledigheid worden gecontroleerd bij andere instanties en dat de verstrekte gegevens worden
opgenomen in een persoonsregistratie. Uw gegevens worden daarbij zorgvuldig verwerkt op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens. Ik/wij weet/weten dat
wijzigingen, die het recht op uitkering/inkomensvoorziening kunnen beïnvloeden, onmiddellijk moeten worden doorgegeven aan gemeente Zutphen, onder overlegging van
bewijsstukken.

Handtekening(en) van u /meerderjarige gezinsleden
Datum

Plaats

Hoe geef ik de wijzigingen door?
U kunt wijzigingen doorgeven met dit Wijzigingsformulier.
U kunt het formulier inleveren of opsturen naar Gemeente Zutphen
Gemeente Zutphen, antwoordnummer 31,7200 VB ZUTPHEN.
Bezoekadres: Henri Dunantweg 1, 7201 EV Zutphen.
Als u...
· ...twijfelt of een wijziging in uw omstandigheden invloed heeft op uw uitkering
· ...het formulier kwijt bent
· ...niet weet of u dit formulier moet invullen of niet weet hoe u dit moet doen
· ...andere vragen hebt,
neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0575.
Hieronder staan een aantal zaken waarvan het belangrijk is dat u die snel aan ons meedeelt:
2. Woon/leefsituatie
Hieronder vallen alle wijzigingen over de leefsituatie van u, uw gezin en medebewoners bijvoorbeeld:
- Er is iemand bij u komen wonen of vertrokken (kamerhuur, kostganger, familie, vriend(in))
- U of een lid van het gezin gaat trouwen, gaat een geregistreerd partnerschap aan of gaat samenwonen
- U of een lid van het gezin gaat scheiden.
- Een gezinslid of medebewoner gaat op een ander adres wonen of komt bij u in huis wonen.
- U gaat verhuizen (vermeld uw nieuwe adres en per welke datum u verhuist).
- Er is een kind geboren.
- Een gezinslid of medebewoner wordt 18 of 21 jaar.
- Een gezinslid wordt AOW-gerechtigd.
- Iemand op uw adres is overleden.
- U, een gezinslid of een medebewoner gaat in, of komt uit detentie.
3. Vakantie en verblijf in het buitenland
U mag per kalenderjaar maximaal 28 dagen in het buitenland verblijven met behoud van uitkering.
Vermeld duidelijk de periode waarin u naar het buitenland wilt. Vakantie mag het re-integratietraject niet in
de weg staan!
4. Inkomen of heffingskortingen/kindgebondenbudget van de belastingdienst
Hieronder vallen alle wijzigingen in uw inkomsten, inkomsten van uw partner of kinderen, bijvoorbeeld:
- Eén van u gaat, is begonnen of is gestopt met werken of ontvangt een uitkering van bijvoorbeeld UWV of SVB.
- (Als u aan het werk gaat (of bent) dan moet u voortaan maandelijks het "Inkomstenformulier" inleveren)
- Eén van u ontvangt pensioen, alimentatie, stage-, vrijwilligers-, of pleegvergoeding
- Eén van u heeft een (gewijzigde) beschikking van de Belastingdienst ontvangen.
5. Vermogen
Hieronder vallen alle wijzigingen in uw vermogen, bijvoorbeeld:
- U heeft een (geld) prijs gewonnen.
- U heeft een gift/erfenis gekregen.
- U heeft een extra bedrag ontvangen naast de reeds bekende gegevens bij de gemeente.
- U heeft ontvangsten uit boedelscheiding of huisverkoop.
- Alle overige mutaties in uw vermogen.
6. Werk/studie
Hieronder vallen alle wijzigingen in verband met studie, bijvoorbeeld:
- U, uw partner, is een studie, opleiding/studie gaan volgen of gestopt.
- Eén van uw kinderen of een andere medebewoner is begonnen met een studie/opleiding of is daarmee gestopt.
7. Verzoek tot beëindiging van uw uitkering/inkomensvoorziening.
Vermeld duidelijk de datum en de reden waarop de uitkering moet worden beëindigd.
8. Overige mutaties / opmerkingen
Heeft u een relevante wijziging die u niet onder de andere vragen kwijt kunt, dan kunt u die hier kwijt.

