
Wijzigingsformulier Werk Inkomen en Zorg 

Dit wijzigingsformulier moet uiterlijk binnen 5 werkdagen, nadat een wijziging heeft plaatsgevonden, 
bij de afdeling Werk Inkomen en Zorg (WIZ) worden ingeleverd (artikel 17 PW, 13 IOAW en 13 
IOAZ1). Hiermee voorkomt u dat uw uitkering niet wordt betaald. U bent verplicht dit formulier, met alle 
bewijsstukken, binnen vijf werkdagen persoonlijk aan de balie van Werk Inkomen en Zorg in het 
Stadhuis in te leveren. Als u niet in staat bent het formulier persoonlijk in te leveren, verzoeken wij u 
om telefonisch contact op te nemen met cluster Mutaties van Werk Inkomen en Zorg, telefoonnummer 
14 0320. 

Persoonlijke gegevens Uzelf    Uw partner 
Naam en voorletter(s) 
Straat, huisnummer, 
Postcode en woonplaats 
Telefoonnummer 
Mobiel nummer 
Geboortedatum 
Als uw inschrijving als werkzoekende is verlopen, dient u deze te verlengen op de website van www.werk.nl. 
Hierdoor voorkomt u dat uw uitkering niet wordt betaald en dat u een maatregel wordt opgelegd. 

1 Woonsituatie - leefvorm zie invulwijzer 1 

Er zijn veranderingen in mijn/onze persoonlijke situatie 
Als u gaat verhuizen, getrouwd bent of gaat samenwonen of u bent gescheiden, dan hoeft u dat niet via dit formulier door te 
geven. U moet dat binnen vijf werkdagen melden bij Burgerzaken. 
Andere veranderingen moet u op dit formulier doorgeven. Bijvoorbeeld: geboorte van een kind, verhuizing of inwoning van uw 
(minderjarig/meerderjarig) kind of medebewoner, uw kind is 18 jaar geworden of uw verblijfsvergunning is gewijzigd. 
Zo ja, want 

Er zijn (tijdelijke) veranderingen in mijn / onze woonsituatie 
Bijvoorbeeld verblijf in een inrichting, verpleeghuis of detentie 
Zo ja, wat is er gewijzigd? 

Waar verblijft u (tijdelijk)? 

Sinds wanneer verblijft u op het bovengenoemde adres? 

Wat is de reden van deze wijziging? 

Is dit bij burgerzaken doorgegeven? 

Vertrek / komst medebewoner(s) / kind(eren) 
Er zijn medebewoners/kinderen vertrokken of bij mij/ons in komen wonen of kind(eren) is/zijn 18 jaar geworden 
Met ingang van: 

Vertrokken of inwonend: 

Naam: 

Geboortedatum: 

BSN: 

Is dit (bij verhuizing) bij burgerzaken doorgegeven? 

Is/zijn uw inwonend(e) kind(eren) van 21 jaar of ouder, begonnen met een studie?   Vanaf: 

Is/zijn uw inwonend(e) kind(eren) van 21 jaar of ouder, gestopt met een studie?    Vanaf:  

1 PW = Participatiewet, IOAW = Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en 
IOAZ = Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen 
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2 Inkomsten zie invulwijzer 2 
Nieuwe inkomsten uit of in verband met arbeid, alle andere nieuwe uitkeringen bijvoorbeeld ZW, WW, WAO,WIA, WAJONG, 
WSW, inkomsten uit vermogen, studiefinanciering, inkomsten uit verhuur, kostgangers, PGB, (partner-)alimentatie, voorlopige 
teruggave of teruggave van inkomstenbelasting, loonbelasting, premies volksverzekeringen en inkomensafhankelijke 
bijdragen van de Zorgverzekeringswet en overige inkomsten. 

Ik en/of mijn partner)  ontvang(en)t inkomsten die nog niet bij de gemeente bekend zijn 
Wie ontvangt deze inkomsten? 
Per wanneer?  
Van wie ontvangt u deze inkomsten? 
Voeg bewijsstukken / specificaties bij 

Ik ontvang heffingskortingen van de belastingdienst       Ja/Nee 
Zo ja, voeg een kopie van de voor- en achterzijde van de (voorlopige)aanslag bij 

3 Vermogen van u, uw partner en/of kind(eren) zie invulwijzer 3 
De waarde van de bezittingen waarover u beschikt of redelijkerwijs kunt beschikken, bijvoorbeeld schenkingen, giften, een 
afkoop pensioen, ontvangst erfenis, prijs uit een loterij, geld gewonnen, bezittingen in het buitenland en overig vermogen. 

Alleen invullen als u een bijstandsuitkering Participatiewet ontvangt. 

Zo ja, wat is het soort vermogen? 
Zo ja, wat is het bedrag of de waarde? € 

4 Verblijf buitenland zie invulwijzer 4 
Let op: U moet 4 weken voorafgaand aan de vertrekdatum het verblijf in het buitenland melden. 

Over welke periode verblijft u in het buitenland? 
Indien u een partner heeft, gaat u samen of alleen? 

Let op: als u een Werkcoach of een Participatiecoach heeft, dient u voorafgaand aan uw verblijf in het 
buitenland, toestemming te vragen bij uw werk- of participatiecoach.  

Bewaar uw reisbescheiden, zoals vliegtickets, betaalbewijzen, en dergelijke. Na afloop van uw verblijf in 
het buitenland moet u gegevens overleggen. U ontvangt hierover van ons een brief. 

5 Overige wijzigingen         zie invulwijzer 5 
Ik heb / wij hebben een bankrekeningnummer geopend of opgeheven   Ja/Nee 
Let op: Dit geldt ook voor rekeningen van uw inwonende (minderjarige) kinderen. Denk hierbij aan alle bank- en 
of spaarrekeningen, ook PayPal, Tikkie, Facebook, Twitter, Whatsapp, Walliecard en MiniTix én buitenlandse 
rekeningen. 
Zo ja, voeg een kopie van de voor- en achterkant van uw nieuwe bankpas bij of een opheffingsbewijs 

Ik heb / wij hebben andere wijzigingen, namelijk: 

Reden: 

Met ingang van: 

6 Verklaring en ondertekening 
Ik verklaar dat alle voorgedrukte en ingevulde gegevens juist zijn. Ik weet dat het niet of onjuist vermelden van gegevens 
kan leiden tot een lagere uitkering, stopzetting van de uitkering en/of strafvervolging.

Datum 
Handtekening Handtekening partner 


