
 

Wijzigingsformulier Participatiewet, Bbz en IOAW/IOAZ                                  
Wijzigingen in uw inkomen, vermogen en leefsituatie zijn van invloed op uw uitkering. U bent verplicht deze 

gegevens aan BWRI door te geven. Dit kunt u doen door middel van dit formulier. Twijfelt u of u iets wel of niet 

moet doorgeven? In de folder uitkering en doorgeven van wijzigingen staat wat belangrijk is voor de uitkering 

(zie www.bwri.nl) of informeer bij uw casemanager beheer.  

Wij respecteren uw privacy. Hoe we dit doen staat op www.bwri.nl onderaan op de home pagina. Of vraag naar 

de folder BWRI & privacy waarborgen.  

INKOMEN  

Voorbeelden van inkomen zijn: loon, alimentatie, kostgeld, (andere) uitkering, inkomen uit 

(parttime) ondernemen of freelance werk, belastingteruggaaf, (onder)verhuur, giften, 

studiefinanciering, heffingskortingen van de belastingdienst, inkomsten uit handel of klussen, 

dividend, lijfrente, betaalde activiteiten, inkomsten uit gokken, uitbetaalde reserveringen voor 

vakantiedagen, vakantietoeslag, kort verzuim etc.  

Ontving u, uw partner of uw minderjarig kind inkomsten? Vul dan onderstaande tabel in.  

soort 
inkomen 

bijv. salaris 

van u van uw 
partner 

periode 
waarover 
nabetaling 

 (bijv. 
nabetaling 

mei) 

per maand, 
4 weken, 
week of 
anders 

 

bedrag met of 
zonder 

vakantiegeld 

       

       

       
SVP BEWIJSSTUKKEN TOEVOEGEN (bijv. salarisstrook) 

 

Bent u, uw partner of uw minderjarig kind gaan werken, klussen, ondernemen etc. maar heeft u 

nog geen vergoeding ontvangen? Vul dan onderstaande tabel in. 

waar ben u gaan 
werken? 

startdatum vermoedelijke 
einddatum 

geschat inkomen per 
maand 

    

    
SVP BEWIJSSTUKKEN TOEVOEGEN (bijvoorbeeld arbeidscontract) 

BEZITTINGEN    

De waarde van uw bezittingen kan van invloed zijn op uw recht op bijstand. Heeft u een IOAW of 

IOAZ uitkering dan hoeft u dit niet in te vullen. Ontvangt u bijstand dan bent u verplicht om elke 

wijziging van uw vermogen door te geven. Voorbeelden van vermogen zijn: schenking, erfenis, 

boedelscheiding, contant geld, antiek, sierraden, (waardevermeerdering van) aandelen, obligaties, 

opties, bitcoins etc. of eigen woning, een ontvangen prijs.                         

Kocht of kreeg u, uw partner of uw minderjarig kind een auto, motor, trike, boot of caravan? Vul 

dan onderstaande tabel in.  

soort bijv. 
auto 

kenteken merk type bouwjaar (geschatte) 
waarde 

      

      
SVP BEWIJSSTUKKEN TOEVOEGEN (bijv. kentekenbewijs) 

Ontving u, uw partner of uw minderjarig kind een prijs, erfenis, schenking, contant geld, antiek, 

sierraden, aandelen obligaties opties of bitcoins (of zijn deze meer waard geworden), baten uit de 

http://www.bwri.nl/


boedelscheiding, waardevermeerdering eigen woning of is sprake van andere wijzigingen in de 

bezittingen? 

welke bezitting kreeg u of vermeerderde in 
waarde? 

(schatting van de) waarde 

  

  
SVP BEWIJSSTUKKEN TOEVOEGEN (bijvoorbeeld akte van de notaris, overzicht van de bank) 

LEEFSITUATIE    

Is er iemand bij u in komen wonen? Hieronder wordt ook begrepen uw kind. Of is er iemand 

vertrokken? Vul dan onderstaande tabel in. Heeft u dit al gemeld bij het BRP (basisregistratie 

personen) van de gemeente? Dan hoeft u niets in te vullen.  

betreft in komen wonen vertrokken 

   

   

 

Is een medebewoner (inclusief uw kind) vanaf 21 jaar gestart of gestopt met een studie, BOL of 

BBL? Zo ja vul onderstaande tabel in. 

betreft studie/BOL/BBL gestart op studie/BOL/BBL gestopt op 

   

   

   
SVP BEWIJSSTUKKEN BIJVOEGEN (bijv. bericht DUO)  

WIJZIGINGEN BANK/MAILADRES/TELEFOONNUMMER                                                      

Wilt u de uitkering op een andere rekening gestort hebben? Of is uw mailadres of telefoonnummer 

gewijzigd? Vul dan onderstaande tabel in.  

wie u of uw partner? bankrekening* 
(IBAN) 

mailadres telefoonnummer 

    

    
*SVP BANKPAS TOEVOEGEN 

U  verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld, zodat de gemeente kan vaststellen of u  recht heeft op 

een uitkering. U heeft niets verzwegen. U weet dat het onjuist invullen van dit formulier strafbaar is. Het onjuist 

of onvolledig invullen van dit formulier kan leiden tot een boete of strafrechtelijke vervolging. Ten onrechte 

verstrekte uitkering wordt bruto teruggevorderd. U verklaart ermee bekend te zijn dat de gemeente de 

gegevens op juistheid en volledigheid controleert bij andere instanties en personen op grond van de 

Participatiewet/IOAW/IOAZ en dat de verstrekte gegevens worden opgenomen in een persoonsregistratie. U 

weet dat wijzigingen, die het recht op uitkering kunnen beïnvloeden, onmiddellijk moeten worden doorgegeven 

aan de gemeente, onder overlegging van bewijsstukken.  

ONDERTEKENING 

plaats:                                                                                      datum: 
 
handtekening:                                                                          naam:  
                                                                                                  bsn: 
 
 

 

handtekening (partner):                                                          naam: 
                                                                                                  bsn: 
 
 
 
 
U kunt het wijzigingsformulier per post versturen naar of in de brievenbus deponeren bij:   
BWRI Inkomen en Voorzieningen 
Haydnlaan 2, 9603 AS Hoogezand 

 


