
Wijzigingsformulier    

   
Inleveren binnen één week na ontstaan van de wijziging 

Naam:          Klantnummer:  

Adres: 

Woonplaats:            
 

Voor een toelichting op iedere vraag zie bijgevoegd formulier  

1. Persoonsgegevens  

Zijn er persoonsgegevens gewijzigd?  

 

Antwoord: 

 

 

 

 

2. Woonsituatie  

Zijn er veranderingen in uw woonsituatie? 

 

Antwoord: 

 

 

 

 

3. Werkaanvaarding 

Is er sprake van werkaanvaarding? 

 

 

Antwoord: 

4. Inkomen  

Is het inkomen gewijzigd of is er een ander 

(nieuw) inkomen ontvangen?  

Antwoord: 

 

 

 

5. Vermogen  

Zijn er wijzigingen opgetreden in uw vermogen? 

Antwoord: 

 

 

 

6. Studie of vrijwilligerswerk 

Is er begonnen met een dagopleiding of met 

vrijwilligerswerk? 

Antwoord: 

 

 

 

7. Vakantie  

Binnenkort op vakantie? Zo ja, periode 

vermelden 

Naar het buitenland? Zo ja, bestemming en 

periode vermelden 

Antwoord: 

 

 

 

Verklaring en ondertekening Verplicht ondertekenen door u en uw eventuele gezinsleden 

Ik heb dit formulier geheel naar waarheid ingevuld; ik heb niets verzwegen. Ik weet dat onjuist invullen strafbaar is en kan leiden tot aangifte 

bij justitie en tot strafrechtelijke vervolging, het kan ook leiden tot een boete, sanctie en/of beëindiging van de uitkering. Bij niet of niet tijdig 

inleveren kan ook een boete worden opgelegd. De boete bedraagt minimaal € 150,00. Op grond van de wet moet de Sociale Dienst de 

gegevens controleren. Ik stem ermee in dat de Sociale Dienst inlichtingen uitwisselt die voor de uitkering van belang zijn. Veranderingen in 

mijn situatie meld ik direct aan de Sociale Dienst. 

 

 

 

Plaats, ............................. 

 

 

 

Datum .............................. 

Handtekening van uzelf: 

 

 

 

 

Handtekening van uw partner: 

Nadat u dit formulier volledig heeft ingevuld en ondertekend, kunt u het opsturen naar Sociale Dienst Drechtsteden, Antwoordnummer 110, 

3300 AP Dordrecht. Of u kunt dit formulier afgeven bij of in de brievenbus doen van ons kantoor aan de Spuiboulevard 298 in Dordrecht. 
 

Aantal bijlage(n): .. .. Schrijf uw klantnummer op de bijlage(n)!  



 

    

Toelichting vragen Wijzigingsformulier 
 

 

LET OP: u bent wettelijk verplicht om deze wijzigingen (veranderingen) door te geven 

aan de Sociale Dienst! Let er ook op dat u alle wijzigingen tijdig doorgeeft. Het niet 

(tijdig) doorgeven van wijzigingen en/of het niet (tijdig) inleveren van stukken die wij 

vragen kan leiden tot een boete van minimaal € 150,00. 

 

1. Persoonsgegevens 

Wijzigingen in de persoonsgegevens die u moet doorgeven:  

 U ontvangt geen kinderbijslag meer voor één of meer van u kinderen 

 U gaat trouwen of u gaat een geregistreerd partnerschap aan 

 U gaat scheiden of u en uw partner wonen niet meer in één woning 

 U gaat samenwonen of gaat een gezamenlijke huishouding voeren 

 Het Burger Service Nummer (BSN) (voorheen Sofi-nummer) van u en/of 

uw partner verandert 

 U heeft een nieuw bank- of girorekeningnummer. (Stuur bewijsstuk mee!) 

Uw verblijfsvergunning is gewijzigd of verlengd 

 U heeft geen geldige verblijfsvergunning meer 

 Uw nationaliteit is veranderd. 

 

2. Woonsituatie 

Wijzigingen in de woonsituatie die u moet doorgeven: 

 U bent verhuisd of u gaat verhuizen 

 Er is iemand bij u komen wonen of er is iemand bij u weggegaan 

 Uw kinderen zijn bij u komen wonen of uw kinderen zijn weggegaan 

 Er is een kind geboren 

 U woont niet meer op het adres dat de Sociale Dienst van u heeft 

 U bent in een inrichting opgenomen of u wordt opgenomen 

 U gaat in detentie of u bent gedetineerd 

 

3. Werkaanvaarding 

Wijzigingen op het gebied van werk die u moet doorgeven: 

 U en/of uw partner bent gaan werken 

 U en/of uw partner bent meer uren gaan werken 

 

4. Inkomen van u en uw partner 

Wijzigingen in het inkomen die u moet doorgeven:  

 Het maandelijks inkomen van u en/of uw partner is gewijzigd (veranderd). 

 U bent gaan werken (betaalde arbeid). Uw partner is gaan werken 

 U en/of uw partner krijgt een uitkering. Bijvoorbeeld ZW, WAO, AOW, 

WW, Wajong), alimentatie of andere inkomsten. (Stuur een bewijsstuk 

mee met daarop de periode) 

 U en/of uw partner krijgt geld over een periode waarin u al een uitkering 

van de Sociale Dienst kreeg.  

 De Belastingdienst geeft u geen heffingskorting meer. De Belastingdienst 

geeft u wel een heffingskorting.  

 De Belastingdienst geeft uw partner geen heffingskorting meer. De 

Belastingdienst geeft uw partner wel heffingskorting. 



 

Toelichting vragen Wijzigingsformulier  

(vervolg) 
 

 

5. Vermogen 

Wijzigingen in het vermogen die u moet doorgeven: 

 U en/of uw partner krijgt pensioen.  

 U en/of uw partner krijgt geld van een verzekering.  

 Uw kind (of kinderen) krijgt (krijgen) geld van een verzekering. 

 Er was een boedelverdeling. 

 U en/of uw partner heeft iets van grote waarde gekregen, heeft geld 

gekregen of gekocht dat veel waard is. 

 Uw kind(eren) heeft (hebben) iets van grote waarde gekregen, geld 

gekregen of gekocht dat veel waard is.  

(Denk hierbij bijvoorbeeld aan een erfenis of het winnen van een prijs.) 

 

6. Studie of vrijwilligerswerk 

Doet u en/of uw partner of uw kind vrijwilligerswerk? Studeert u en/of uw 

partner of uw kind? Bij ‘Ja’, deze vragen beantwoorden:  

 Wie doet het vrijwilligerswerk? Wat is de ingangsdatum? Hoeveel uur per 

week wordt er gewerkt? Op welke dagen wordt er gewerkt? Waar wordt 

er gewerkt en wat is het voor soort werk? 

 Wie doet de studie? Wat is de ingangsdatum? Hoeveel uur per week 

wordt er gestudeerd? Op welke  dagen wordt er gestudeerd op school? 

Welke studie wordt er gevolgd? Recht op studiefinanciering? 

 

7. Verblijf in het buitenland (bijvoorbeeld vakantie) 

Gaat u en/of uw partner of uw kind naar het buitenland? Bij ‘Ja’ deze vragen 

beantwoorden: 

 Wanneer vertrekt u? Wanneer bent u terug? Vergeet niet om u bij 

terugkomst persoonlijk bij de Sociale Dienst te melden, zodat wij weten 

dat u weer terug bent. 
 

 

 

 
 


