Wijzigingsformulier uitkeringen
Heeft u een bijstandsuitkering en verandert er iets in uw situatie of in die van uw
partner, kind(eren) of huisgenoten? Dan moet u dit doorgeven aan de gemeente. Uw
uitkering kan veranderen als uw situatie verandert.


Bewijsstukken. Bij wijzigingen horen bewijsstukken. Bijvoorbeeld een kopie van
een salarisstrook, bankafschrift of huurovereenkomst. Let op, stuur altijd een
kopie van de bewijsstukken op. Het origineel houdt u zelf.



Binnen 7 dagen. U moet de wijzigingen binnen 7 dagen aan ons doorgeven. Als
u weet dat er iets gaat veranderen, geef het dan al van te voren aan ons door.



Bij twijfel. Twijfelt u of u iets wel of niet moet doorgeven? Voorkom problemen
en neem bij twijfel contact op met uw contactpersoon bij de gemeente. Deze is
bereikbaar via telefoonnummer 088-4327000.



Inleveren. U kunt dit formulier met uw DigiD invullen op
www.druten.nl/wijzigingdoorgeven. Of lever het formulier en de kopieën van de
bewijsstukken in aan de balie in het gemeentehuis. Per post opsturen (Gemeente
Druten, Antwoordnummer 9316, 6650 ZX, Druten) of inscannen en e-mailen naar
inkomen@druten.nl.

1. Persoonlijke gegevens
Voorletters en achternaam
Burgerservicenummer
Geboortedatum
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Mobielnummer
E-mailadres

:
:
:
:
:
:
:
:

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

2. Persoonlijke gegevens partner
Voorletters en achternaam :
Burgerservicenummer
:
Geboortedatum
:
Mobielnummer
:
E-mailadres
:

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

3. Wat is er gewijzigd?
Er zijn verschillende soorten wijzigingen, kijk goed wat voor u geldt.
O

Woon- of leefsituatie. Er is iemand bij u komen wonen of bij u uit huis gegaan.
Bijvoorbeeld de geboorte van een kind, komst kostganger, onderhuurder,
tijdelijke verblijf ergens anders, huwelijk of verhuizing.

O

Werk of opleiding. Bijvoorbeeld gestart of gestopt met betaald werk, opleiding
of vrijwilligerswerk, eigen bedrijf.
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O

Verblijf in buitenland. U moet altijd vooraf melden dat u (voor vakantie) naar
het buitenland gaat. U mag maximaal 28 dagen per jaar in het buitenland zijn.
Wie gaat naar het buitenland?
Datum vertrek en terugkomst

O

:
:

OU
O Uw partner
…………………………………………………………………

Inkomsten. Zoals: salaris, vakantiegeld, alimentatie, kostgeld, uitkering van
UWV of SVB, kinderbijslag, studiefinanciering, inkomsten uit verhuur of
onderverhuur.
Soort inkomen
Werkgever
Netto bedrag
Per
Periode

:
:
:
:
:

………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………
O Maand
O Periode
O Uur
………………………………………………………………………………………

O

Vermogen. Zoals: ontvangen schenking, erfenis, geldprijs, boedelscheiding,
verkoop van waardevolle bezittingen, aankoop van een auto.

O

Andere wijzigingen die gevolgen kunnen hebben voor uw uitkering. Neem bij
twijfel contact op met uw contactpersoon.

Beschrijf de wijziging(en)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ingangsdatum wijziging(en)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Ondertekening
Wanneer u dit formulier ondertekent, bevestigt u dat u uw gegevens en de wijzigingen
volledig en naar waarheid heeft ingevuld.
Datum en plaats

:

……………………………………………………………………………………

Uw handtekening

Handtekening partner

…………………………………………

…………………………………………

5. Bijgevoegde bewijsstukken van de wijziging
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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