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P A R T I C I P A T I E W E T  
I O A W  I O A Z  
 
I N K O M E N S -  E N  
W I J Z I G I N G S F O R M U L I E R  

 

 

Periode:   Cliëntnummer:  

Datum van inlevering  Dossiernummer:  

 

 

 
Met dit formulier geeft u een wijziging door waarvan u weet, of kunt vermoeden dat deze wijziging van invloed is op de hoogte 
of voortzetting van de uitkering. U zorgt er bij een wijziging voor dat dit formulier ingevuld en ondertekend ingeleverd wordt bij 
Gemeente Westland, Team Inkomen / STUA, Antwoordnummer 25, 2670 VB Naaldwijk. 
 
LET OP: als u inkomsten hebt uit arbeid, WW of Ziektewetuitkering dan dient u dit formulier, samen met een loon-
strook of andere specificatie, maandelijks in te leveren. Uw inkomsten geeft u aan bij vraag 1b. 

 

 

1. Werk en inkomen (van het inkomen stuur ik de bewijsstukken mee) 

Voorbeelden van inkomen zijn o.a. loon, alimentatie, kostgeld, uitkering, ZW, WIA, WW, AOW, WAJONG, inkomsten als zelfstan-
dige, belastingteruggave, (onder)verhuur van onroerende zaken, giften, studiefinanciering, heffingskortingen, onkostenvergoe-
ding vrijwilligerswerk, enzovoort. 

a. Gegevens werk:  

  ik    mijn echtgeno(o)t(e)/partner    kind is/heeft: 

   een nieuwe baan gevonden voor     uur per week met ingang van:   

       (kopie van arbeidsovereenkomst bijvoegen) 

       soort dienstverband:     bepaalde tijd    onbepaalde tijd    loondienst    vrijwilligerswerk 

   gestopt met werken: reden:  

       met ingang van:  

       (bewijsstuk einde arbeidsovereenkomst bijvoegen) 

   wijziging in arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld aantal uren) 

       (kopie arbeidsovereenkomst bijvoegen) 

b. Gegevens inkomen uit werk (inkomsten uit arbeid, WW of Ziektewetuitkering moet u hier maandelijks opgeven) 

 Het betreft inkomen van:  mijzelf    mijn echtgeno(o)t(e)/partner    kind: 

 1. werkgever/uitkeringsinstantie:  

   periode:     loon/uitkering:  €   

 per:   week    maand   4 weken    netto   bruto    geschat   incl. vakantiegeld   excl. vakantiegeld 

 2. werkgever/uitkeringsinstantie:  

   periode:     loon/uitkering:  €   

 per:   week   maand   4 weken    netto   bruto    geschat    incl. vakantiegeld   excl. vakantiegeld 

 (kopie van loonspecificatie bijvoegen) 

c . Wijziging in overige inkomsten, bv. alimentatie, pensioen, WAO, WIA, belastingteruggave, heffingskortingen e.d. 

 Wijziging:   m.i.v.:  

 (bewijsstukken hiervan bijvoegen)   

 

2. Vermogen (van het gewijzigde vermogen stuur ik de bewijsstukken mee) 

Onder vermogen valt o.a.: de waarde van bezittingen zoals contant geld, spaargeld, motor, auto, caravan, boot, aandelen, 
obligaties, onverdeelde boedel, schenking, erfenis, prijs in de loterij, verzekeringsuitkering, enzovoort. 

Het vermogen van   mijzelf    mijn echtgeno(o)t(e)/partner    kind is gewijzigd: 



 

2. Het volgende is gewijzigd:  

 
Wijzigingsdatum:  

 

3. Gezinssamenstelling 

Reden van de wijziging: 

 ik ga trouwen    ik ga samenwonen   ik word geregistreerd partner 

 ik ga scheiden  onze samenwoning is wordt/beëindigd  ons geregistreerd partnerschap is/wordt ontbonden 

 geboorte kind, geboortedatum:      medebewoner/kind wordt 21 jaar komende maand 

 er is iemand bij komen wonen/vertrokken1, naam:   

 relatie met gekomen/vertrokken1 persoon:   mijn echtgeno(o)t(e)/partner   kind    medebewoner* 

Datum wijziging:  

* Bewijsstukken van commerciële relatie / huurovereenkomst bijvoegen 

4. Woonsituatie 

De woonsituatie van         mijzelf       mijn echtgeno(o)t(e)/partner       kind        medebewoner is gewijzigd. 

Reden van de wijziging: 

  verhuizing, nieuw adres:      met ingang van:  

  wijziging telefoonnummer, nieuw nummer:  

  tijdelijk verblijf ergens anders in de periode:  t/m  

 reden:    verblijf buitenland   medische redenen            detentie       

    anders, namelijk:  

 

5. Overige wijzigingen (van de wijzigingen stuur ik de bewijsstukken mee) 

  wijziging IBANrekeningnummer van:   mijzelf         mijn echtgeno(o)t(e)/partner       kind jonger dan 18 

 het nieuwe IBANrekeningnummer is:  

  wijziging van zorgverzekeraar van:   mijzelf               mijn echtgeno(o)t(e)/partner 

 nieuwe zorgverzekeraar is:  

 polisnummer  

  inschrijving als werkzoekende bij UWV van:   mijzelf         mijn echtgeno(o)t(e)/partner 

 is gewijzigd, reden wijziging:   verlenging inschrijving tot  

    anders, namelijk:  

  begonnen met opleiding/studie door:  mijzelf   mijn echtgeno(o)t(e)/partner  kind ouder dan 20  medebewoner    

 soort opleiding:  

 met ingang van  

  gestopt met opleiding/studie door:  mijzelf   mijn echtgeno(o)t(e)/partner  kind ouder dan 20  medebewoner    

 met ingang van  

 

6. Verklaring en ondertekening  

 

Ondergetekende(n) verklaart/verklaren dat bovenstaande gegevens in overeenstemming met de waarheid zijn en dat er geen 
inkomsten of omstandigheden verzwegen zijn. Tevens verklaart/verklaren ondergetekende(n) de bovenstaande voorwaarden te 
hebben gelezen. 

 plaats    plaats     

 datum   datum     

 
handtekening  
aanvrager 

 handtekening  
echtgeno(o)t(e)/partner 

  

_________ 
1  Doorhalen wat niet van toepassing is. 


