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WIJZIGINGSFORMULIER /
INKOMSTENFORMULIER

Voor toelichting op de vragen zie achterzijde van dit formulier
1 Zijn er wijzigingen in de persoonsgegevens van uzelf,

Ingangsdatum

van uw partner,

Ingangsdatum

2 Zijn er wijzigingen in de woonsituatie van uzelf,

Ingangsdatum

van uw partner,

Ingangsdatum

3 Hoogte van inkomsten van uzelf, 		

van uw partner,

Welke inkomsten		

Welke inkomsten

Periode: van

Periode: van 			

tot

Netto inkomsten N 		

tot

Netto inkomsten N

Bruto inkomsten N

Bruto inkomsten N

(IOAW / IOAZ)

(IOAW / IOAZ)

		
		

STUUR ALTIJD EEN KOPIE VAN DE SPECIFICATIE MEE!!!!!! (zie punt 3. van de toelichting op de achterzijde)
4 Verwervingskosten van uzelf,

van uw partner,

Soort verwervingskosten

Soort verwervingskosten

Hoogte N

Hoogte N

5 Wijziging in het vermogen van uzelf,

van uw partner,

(niet van toepassing op IOAW / IOAZ)

(niet van toepassing op IOAW / IOAZ)

ja namelijk

ja namelijk

6 Vakantiemelding van uzelf, 		
Vakantieperiode van
in Nederland

tot
in het buitenland

7 Overige wijzigingen van uzelf,
Ingangsdatum

van uw partner,
Vakantieperiode van 		
in Nederland

tot		

in het buitenland

van uw partner,
Ingangsdatum

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

l

Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld, zodat Halte Werk het recht op uitkering kan vaststellen.
Ik weet dat het onjuist of onvolledig invullen van dit formulier strafbaar is. Bij ten ontrechte verstrekte uitkering wordt het bedrag
teruggevorderd en ontvangt u een boete. Het kan ook leiden tot aangifte bij justitie of tot strafrechtelijke vervolging.
Ik verklaar ermee bekend te zijn en stem er mee in dat de gegevens door Halte Werk op juistheid en voledigheid 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.

Datum:

Handtekening van uzelf:

Handtekening van uw partner:

zie ommezijde

WIJZIGINGEN DIE U VERPLICHT BENT OM DOOR TE GEVEN
U moet ons altijd inlichten als er wijzigingen zijn die betrekking op het recht op uitkering hebben. Hieronder vallen o.a.:
1 Persoonsgegevens
Hieronder vallen alle wijzigingen over uw persoonsgegevens van u en / of uw partner die u dient door te geven, zoals:
• uw verblijfsvergunning is niet meer geldig, gewijzigd of verlengd;
• u ontvangt geen kinderbijslag meer voor een van uw kinderen;
• uw nationaliteit is gewijzigd;
• u gaat trouwen of gaat een geregistreerd partnerschap aan;
• u gaat scheiden;
• u bent gaan samenwonen;
• u heeft een nieuw IBAN nummer;
2 Woonsituatie
Hieronder vallen alle wijzigingen van u en / of uw partner die u dient door te geven, zoals:
• u bent verhuisd binnen uw eigen gemeente of naar een andere gemeente;
• er iemand bij u is komen wonen of is vertrokken of een kamer gaat huren;
• uw kinderen bij u zijn komen inwonen of zijn vertrokken;
• u niet meer op het bij ons bekend zijnde adres verblijft;
• u in detentie gaat verblijven.
3 Inkomen van uzelf en / of uw partner
Hieronder vallen alle wijzigingen van u en / of uw partner die u dient door te geven, zoals:
• u heeft niet de beschikking over een vast inkomen en /of uw maandelijkse inkomen is gewijzigd sinds de laatste opgave;
• u bent gaan werken, u een uitkering (ZW, WAO, WIA, AOW, WW, Wajong enz.) gaat ontvangen of ontvangt,
u (kind) alimentatie of andersoortig inkomen ontvangt;
• u gaat studeren en recht heeft op studiefinanciering of een tegemoetkoming van DUO;
• er in uw fiscale situatie zich wijzigingen hebben voorgedaan waardoor u bepaalde heffingskortingen (niet meer of juist
wel) ontvangt. Indien u de vorige maand wél inkomsten had en deze maand niét, betekent dit een wijziging in uw
situatie. Hiervoor dient u het mutatieformulier in te leveren.
• inkomsten van inwonend kind vanaf 21 jaar (kan van invloed zijn op de hoogte van uw uitkering).
Stuur altijd kopieën van specificaties mee!!! Indien u geen specificatie(s) meestuurt, vermeld dan
altijd de reden daarvan!
4 Verwervingskosten
Hieronder vallen kosten die u en / of uw partner moet maken om uw werk te kunnen uitvoeren, zoals reiskosten
en / of kinderopvang, mits deze niet of niet volledig door de werkgever worden vergoed.
Stuur de bewijsstukken mee!
5 Vermogen (Niet van toepassing op IOAW / IOAZ)
Hieronder vallen alle wijzigingen van u, uw partner en / of uw kinderen (inwonend vanaf 21 jaar) die u dient door te
geven, zoals:
• voorbeelden hiervan zijn als u, uw partner of uw kind een erfenis ontvangt, een bedrag wordt geschonken (schenking),
er een uitbetaling is van een verzekering of pensioen, de boedelverdeling tot stand is gekomen, u gelden of goederen
heeft ontvangen of heeft gekocht die een bepaalde waarde hebben (bv. een auto), een prijs in een loterij.
6 Vakantiemelding
U dient uw vakantieperiode van uzelf en / of uw partner door te geven en of u de vakantie in Nederland of het buitenland doorbrengt.
7 Overige wijzigingen
Uw en / of de beschikbaarheid van uw partner voor werk is gewijzigd. U heeft niet langer kinderopvang nodig via de
gesubsidieerde kinderopvang. U wilt de uitkering beëindigen.
STUUR BEWIJSSTUKKEN VAN UW WIJZIGING(EN) MEE!!

Dit exemplaar dient u getekend retour te zenden.

