
 

 

 
WIJZIGINGSFORMULIER 

 
 

Als er veranderingen zijn in uw persoonlijke en/of financiële situatie kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering.  

Geef een wijziging daarom binnen 1 week door met dit formulier. 

Vul de vraag in die hoort bij de wijziging, voeg bewijsstukken bij en onderteken het formulier. 

Stuur het formulier terug naar de gemeente met de bijgevoegde antwoordenvelop.  

 

Komt u er niet uit? Neem dan contact op met uw Consulent Sociaal Team. 

 
 
 

1. MIJN GEGEVENS. 

Burgerservicenummer  

Voorletters en achternaam  

Straat en huisnummer  

Postcode en plaats  

 

2. GEGEVENS PARTNER 

Burgerservicenummer  

Voorletters en achternaam  

 

3. SOORT WIJZIGING  

Wat is er gewijzigd 

 Adres & Contact (vul in bij 4)  Vermogen (vul in bij 8) 

 Werkzaamheden (vul in bij 5)  Tijdelijk verblijf elders / vakantie / verblijf buiten Nederland (vul in bij 9) 

 Inkomsten / ontvangsten 
(vul in bij 6)  Rekeningnummer (vul in bij 10) 

 Woonsituatie (vul in bij 7)  Overige / opmerkingen (vul in bij 11) 

 Kind gestopt / gestart met 
studie (vul in bij 7)  

 
  



 

 

 

4. ADRES & CONTACT 

Datum van de wijziging  

Deze wijziging geldt voor   mijzelf     partner    kind(eren) …… 

Nieuw straat en huisnummer  

Postcode en plaats  

E-mail  

Telefoonnummer  

 

5. WERKZAAMHEDEN 

Datum van de wijziging   

Periode  

Deze wijziging geldt voor   mijzelf   partner      kind(eren) …… 

Reden wijziging   start      aanpassing     stopzetting 

Het betreft werkzaamheden   in loondienst bij ……… 

  als zelfstandige   

  als vrijwilliger bij……… 

  onbetaald (bijv. stage) bij………  

Stuur kopieën van een contract of overeenkomst mee 

 

6. INKOMSTEN & ONTVANGSTEN 

Datum van de wijziging  

Periode  

Deze wijziging geldt voor   mijzelf     partner             kind(eren) …… 

Wat is er gewijzigd   start        aanpassing     stopzetting 

Het betreft inkomen   uitkering, namelijk …… 

  in loondienst bij ……   

  als zelfstandige   

  als vrijwilliger bij …… 

  alimentatie 

  studiefinanciering   

  teruggave belastingen 

  betaling over eerder tijdvak 

  Erfenis 

  Loterij 

  Ontvangsten contant / bank 

  Gift 

  Lening 

  Stagevergoeding 

  (On-)kostenvergoeding 

  anders, namelijk …… 

Hoogte bedrag   variabel , namelijk ...... 

  eenmalig, namelijk ...... 

  vast, namelijk ...... 

Stuur kopieën van bewijsstukken mee 

 



 

 

 

7. WOONSITUATIE 

Datum van de wijziging  

Wat is er gewijzigd   huwelijk / aangaan geregistreerd partnerschap Vul de gegevens hieronder in 

  samenwoning Vul de gegevens hieronder in 

  scheiding / einde samenwoning Vul de gegevens hieronder in 

  overlijden Vul de gegevens hieronder in 

  geboorte kind Vul de gegevens hieronder in 

  jongste kind is 18 jaar geworden Vul de gegevens hieronder in   

  kind is bij mij komen wonen Vul de gegevens hieronder in   

  kind is elders gaan wonen Vul de gegevens hieronder in 

  er is iemand anders bij mij komen wonen (ook logeren als langer dan 
5 dagen) Stuur kopieën mee van het contract en betaalbewijzen (bankafschriften)  

  kostganger / huurder is elders gaan wonen 

Naam  Voorletters   

Geboortedatum  BSN   

 

8. Vermogen 

Datum van de wijziging  

Reden wijziging   boedelscheiding  

  erfenis 

  schenking / gift 

  uitbetaling levensverzekering / pensioen 

  aanschaf auto 

  lening 

  anders, namelijk: … … … … … …  

Stuur kopieën van bewijsstukken mee 

Hoogte nieuwe vermogen:  

 

9. Tijdelijk verblijf ergens anders / verzoek vakantie / verzoek verblijf buiten Nederland  

Datum van de wijziging  

Deze wijziging geldt voor   mijzelf     partner    kind(eren) …… 

Reden wijziging   verzoek om verblijf buitenland Vul de gegevens hieronder in 

  medische reden Vul de gegevens hieronder in 

  detentie Vul de gegevens hieronder in 

  opname in inrichting Vul de gegevens hieronder in 

  anders, namelijk … … … … … …             Vul de gegevens hieronder in  

Periode van wijziging    t/m 



 

 

Tijdelijk adres 

 

 

10. Rekeningnummer 

Datum van de wijziging  

Deze wijziging geldt voor   mijzelf     partner  Stuur een kopie van het nieuwe rekeningnummer mee 

Rekeningnummer  

Op naam van  

 

11. Overige / opmerkingen 

Wijzigingen die niet genoemd zijn, opmerkingen bij een bepaalde vraag, of vragen. 

 

 

 

 
 
Verklaring en ondertekening 
Ondergetekende(n) verklaart / verklaren het volgende: 

 Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld, zodat de gemeente het recht op uitkering kan vaststellen. 
 Ik weet dat het onjuist of onvolledig invullen van dit formulier strafbaar is. Ten onrechte verstrekte uitkering wordt teruggevorderd  en het kan leiden 

tot aangifte bij justitie of tot strafrechtelijke vervolging. Het kan ook leiden tot verlagen of intrekken van de uitkering. 
 Ik verklaar ermee bekend te zijn en stem er mee in dat de gegevens door de gemeente Bergen op juistheid en volledigheid worden 

gecontroleerd bij andere instanties en personen en dat de verstrekte gegevens worden opgenomen in een persoonsregistratie. Een 
huisbezoek kan onderdeel zijn van de controle. 

  
 

Ondertekening   

datum  

 

 

handtekening van uzelf 

 

 

 

 

handtekening van uw partner 

Bewijsstukken Aantal:  

 
 
Meer informatie 
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met uw consulent van het sociaal team, bereikbaar op 
telefoonnummer 14 0251 of stuur een e-mail naar: info@castricum.nl. 


