
Wijzigingsformulier bijstand

Meerinzicht
Postbus 1201, 3840 BE Harderwijk Gemeente Ermelo T (0341) 567321
E contact@meerinzicht.nl Gemeente Harderwijk T (0341) 411911
I www.meerinzicht.nl Gemeente Zeewolde T (036) 5229522

Meerinzicht is de
samenwerking van de

gemeenten Ermelo,
Harderwijk en Zeewolde

Wanneer moet u dit wijzigingsformulier invullen?
Als u een bijstandsuitkering ontvangt, moet u zich aan bepaalde regels houden. Dit noemen wij 
plichten. Geef daarom op tijd veranderingen door. Zo voorkomt u problemen. Veranderingen in 
uw financiële, persoonlijke of leefsituatie moet u binnen 1 week doorgeven. Als u een verandering 
niet, te laat of met onjuiste informatie doorgeeft dan kunt u een boete krijgen en kan de gemeente 
uw uitkering stopzetten. Onder de vraag 2 van dit formulier staat beschreven in welke situaties u 
in ieder geval een verandering aan ons moet doorgeven. Als u twijfelt of een verandering van 
belang is neem dan contact met ons op.

Inleveren
Stuur dit formulier, volledig ingevuld en voorzien van uw handtekening met de gevraagde bewijs- 
stukken naar: Meerinzicht, T.a.v. Domein Sociaal, Antwoordnummer 430, 3840 VB Harderwijk 
(postzegel niet nodig).

1.  Persoonsgegevens Aanvrager Partner

 Voorletter(s)  en achternaam  ................................................................  ..................................................................

 Geslacht o Man o Vrouw o Man o Vrouw                              

 Geboortedatum  ................................................................  ..................................................................

 Burgerservicenummer  ................................................................  ..................................................................

 Legitimatiebewijs  ................................................................  ..................................................................

 Adres  ................................................................  ..................................................................

 Postcode/Woonplaats  ................................................................  .................................................................. 

 Bankrekeningnummer  ................................................................  ..................................................................

 Telefoonnummer  ................................................................  ..................................................................

 E-mailadres  ................................................................  ..................................................................

 
2. Welke wijziging(en) wilt u doorgeven?
 Kruis aan welke wijziging van toepassing is. Bij vraag 4 dient u duidelijk te omschrijven wat de wijziging inhoudt.

 Uw gegevens wijzigen
	 Voeg	afhankelijk	van	uw	wijziging	de	volgende	documenten	toe:
 •       Bewijsstuk van het (gewijzigde) bankrekeningnummer

 o U heeft een nieuw telefoonnummer of e-mailadres

 o U heeft een ander of nieuw bankrekeningnummer (IBAN)

 o Uw naam is gewijzigd

 



 Verandering in werk
	 Voeg	afhankelijk	van	uw	wijziging	de	volgende	documenten	toe:
 •       Getekende arbeids- of uitzendovereenkomst
	 •							Loonspecificaties
 •       Vrijwilligersovereenkomst
 •       Ontslagbrief

 o U of uw partner gaat werken of stopt met werken

 o U of uw partner gaat meer of minder uren werken

 o U of uw partner gaat vrijwilligerswerk doen

 o Uw inwonend kind vanaf 21 jaar of ouder heeft inkomsten 

 Verandering in opleiding 
	 Voeg	afhankelijk	van	uw	wijziging	de	volgende	documenten	toe:
 •       Beschikking van DUO
 •       Inschrijvings- of uitschrijvingsbewijs opleiding

 o U of uw partner gaat een opleiding volgen of stopt met een opleiding

 o Uw meerderjarige kind gaat een opleiding volgen of stopt met een opleiding of studie

 o De studiefinanciering van uw kind of andere medebewoners van 21 jaar of ouder begint of eindigt

 Verandering in inkomen of vermogen
 Voeg	afhankelijk	van	uw	wijziging	de	volgende	documenten	toe:

• Toekenningsbeschikking	UWV	inzake	WW/ZW/WIA	en	bijbehorende	specificaties
• Toekenningsbeschikking SVB inzake AOW
• Toekenningsbeschikking overige inkomen

 

 o U heeft andere inkomsten (denk hierbij ook aan inkomsten vanuit (sociale)verzekeringen zoals WW/ZW/WIA)

 o U ontvangt binnenkort AOW of pensioen

 o U heeft een erfenis of schenking/gift gekregen of een loterij gewonnen

 Verandering wonen of samenstelling van uw huishouden

 o U en uw partner gaan samenwonen of gescheiden wonen

 o U gaat trouwen

 o Er komt iemand bij u in huis wonen

 o U krijgt een kind

 o U of uw partner gaat bij iemand anders wonen

 o U of uw partner gaat verhuizen (eventueel naar het buitenland)

 o U of uw partner wordt opgenomen in een ziekenhuis/inrichting

 o U of uw partner gaat in detentie

 o Uw jongste kind wordt 18 jaar

 o Uw partner, gezinslid of huisgenoot is overleden

 o Uw inwonend kind gaat verhuizen

 



012/miz

	 Vakantie	of	verblijf	in	het	buitenland

 o U gaat op vakantie of verblijft in het        o binnenland van ............................. tot ........................

   o buitenland van ............................. tot ........................

    In welk land verblijft u?...................................................

 o Uw partner gaat op vakantie of verblijft in het  o binnenland  van ............................. tot ........................

   o buitenland van.............................. tot ........................

    In welk land verblijft u?...................................................

3. Datum wijziging
 Met ingang van welke datum gaat de wijziging in?            

4.	 Toelichting	wijziging
 Omschrijf zo duidelijk mogelijk wat de wijziging inhoudt

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

5.  Bijlagen
 Let	op:	alle	bewijsstukken	als	bijlage	met	dit	formulier	meesturen

 Aantal bijlagen:  

 



6.  Ondertekening
 Hierbij verklaar ik/verklaren wij ermee bekend te zijn dat Meerinzicht de verstrekte gegevens op grond van de 
 wet moet controleren op juistheid en volledigheid en daarvoor inlichtingen vraagt bij personen en instanties die 
 op grond van de wetgeving verplicht zijn deze te verstrekken. Het is mij/ons bekend dat de gegevens worden 
 opgenomen in een persoonsregistratie en dat onjuiste en onvolledige opgaven kan leiden tot intrekking van de 

bijstand en tot strafvervolging.

 Plaats: ..................................................... 

 Datum: .....................................................

 Handtekening aanvrager:   Handtekening partner:

 .............................................................................  ............................................................................. 

Door	vermelding	van	uw	persoonsgegevens	op	dit	formulier	geeft	u	toestemming	deze	gegevens	te	gebruiken	voor	het	doel	
vermeld op dit formulier. De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en niet langer bewaard dan het doel 
waarvoor	zij	zijn	verstrekt.	Na	afhandeling	van	uw	aanvraag	worden	uw	persoonsgegevens	opgeslagen	in	het	archief	van		
Meerinzicht.


