U bent verplicht wijzigingen in uw situatie binnen 10 werkdagen door te geven
aan de gemeente Gouda, afdeling Inkomen. Het niet, onjuist, onvolledig of te laat
vermelden van noodzakelijke gegevens kan leiden tot een lagere uitkering, intrekking, boete of strafrechtelijke vervolging (artikel 17 en 18a PW en artikel 13 en 20a
Ioaw/z). Ten onrechte verstrekte uitkering wordt teruggevorderd.

invullen op de computer of met
zwarte pen en in blokletters

Hieronder kunt u de wijziging aangeven.
Velden met een * dient u in ieder geval in te vullen.

1.

Wijzigingsformulier

gewijzigd per

Persoonsgegevens van uzelf, uw partner of kind
cliëntnummer:
achternaam en voorletters*:
geboortedatum:
straat en huisnummer:
postcode / woonplaats:
e-mail:
telefoonnummer (mobiel):		
burgerservicenummer:
burgerlijke staat:
nationaliteit:
soort legitimatiebewijs:

paspoort

Europese identiteitskaart

verblijfsvergunning

nummer legitimatiebewijs/
verblijfsvergunning:
geldig tot:
ziektekostenverzekering:
bankrekeningnummer:

Persoonsgegevens van uw medebewoner
cliëntnummer:

gewijzigd per

achternaam en voorletters*:
geboortedatum:
straat en huisnummer:
postcode / woonplaats:
e-mail:
telefoonnummer (mobiel):		
burgerservicenummer:
burgerlijke staat:

afdeling Inkomen
Burgemeester Jamesplein 1
Postbus 1086, 2800 BB Gouda
telefoon 14 0182
e-mail gemeente@gouda.nl
www.gouda.nl
276483.01

1.

(vervolg Persoonsgegevens medebewoner)

gewijzigd per

nationaliteit:
soort legitimatiebewijs:

paspoort

Europese identiteitskaart

verblijfsvergunning

nummer legitimatiebewijs/
verblijfsvergunning:
geldig tot:
ziektekostenverzekering:
bankrekeningnummer:

2.

gewijzigd per

Woonsituatie
van uzelf, uw partner,
kind of medebewoner:

3.

4.

5.

Inkomen
van uzelf:

€

uw partner:

€

Vermogen
van uzelf:

€

uw partner:

€

uw minderjarig kind:

€

Overige wijzigingen
van uzelf

van uw partner

gewijzigd per

van uw kind

van uw medebewoner

gewijzigd per

Stuur altijd kopieën van specificaties mee! Stuur altijd bewijsstukken van uw wijzigingen mee!
Wij controleren uw gegevens bij de Basisregistratie personen, de Belastingdienst, woningbouwverenigingen, Rijksdienst voor
het Wegverkeer, zorgverzekeraars, werkgevers en andere relevante instellingen.
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6.

Verklaring en ondertekening
Bij (echt)paren dienen beiden het formulier te ondertekenen. Dit formulier is geheel naar waarheid ingevuld; er is niets
verzwegen. Ik weet dat het onjuist invullen van de vragen strafbaar is. Het kan leiden tot aangifte en tot strafrechtelijke
vervolging; het kan ook leiden tot het verminderen of intrekken van de uitkering.

uzelf:		

uw partner:

datum:		datum:
plaats:		plaats:
handtekening:		handtekening:

Printen

Formulier volledig ingevuld en ondertekend inscannen en uploaden via:
www.gouda.nl/vragenformulier. Of per post in een ongefrankeerde enveloppe sturen naar:
Gemeente Gouda, afdeling Inkomen
Antwoordnummer 10005
2800 VB Gouda
Denkt u aan bewijsstukken / kopieën!
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Herstel

Toelichting op het wijzigingsformulier
Onder wijzigingen, zoals hieronder genoemd, vallen alle wijzigingen van uzelf, uw partner en uw inwonende minderjarige en meerderjarige kinderen en al uw medebewoners. Het aantal bewoners op uw adres bepaalt de kosten
delersnorm.

1.

Persoonsgegevens (stuur altijd bewijsstukken van uw wijzigingen mee!)
•
•
•
•
•
•

uw verblijfsvergunning is niet meer geldig, gewijzigd of verlengd;
u ontvangt geen kinderbijslag meer voor één van uw kinderen;
uw nationaliteit is gewijzigd;
u gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aan of samenwonen;
u gaat scheiden;
u verandert van zorgverzekeraar.

Wanneer u gaat trouwen voor de Nederlandse wet of u gaat een geregistreerd partnerschap aan of u beëindigd deze,
krijgen wij dit automatisch door. Wij zullen deze wijziging verwerken en nagaan of dit gevolgen heeft voor uw uitkering.

2.

Woonsituatie (stuur altijd bewijsstukken van uw wijzigingen mee!)
Wanneer u verhuist binnen de gemeente Gouda of naar een andere gemeente, of er komt iemand bij u inwonen of er
vertrekt iemand, krijgt de afdeling Inkomen dit automatisch door. Wij zullen deze wijziging verwerken en nagaan of dit
gevolgen heeft voor uw uitkering. Wel ontvangen wij graag een kopie van uw huurovereenkomst indien u zelf naar een
ander adres binnen de gemeente Gouda verhuist.

3.

Inkomen van uzelf, uw partner of inwonend(e) minder- en/of meerderjarig(e) kind(eren)
•	u hebt niet meer de beschikking over een vast inkomen en/of uw maandelijkse inkomen is gewijzigd sinds de laatste opgave;
• u bent gaan werken;
• u gaat een uitkering ontvangen (of ontvangt) (bijvoorbeeld ZW, WIA, AOW, ANW, WW, Wajong of pensioen);
• u gaat alimentatie ontvangen (of ontvangt);
• u gaat een andersoortig inkomen ontvangen (of ontvangt);
• u gaat studeren en hebt recht op studiefinanciering (WTOS of WSF);
• u ontvangt een inkomen over een periode waarover u bijstand ontving;
•	in uw fiscale situatie hebben zich wijzigingen voorgedaan waardoor u bepaalde heffingskortingen (niet meer of juist
wel) ontvangt;
• uw inwonend(e) kind(eren) gaat(n) een inkomen ontvangen anders dan WTOS of WSF;
• uw inwonende kind(eren) gaat(n) studeren of een opleiding volgen of stopt hiermee.
Stuur altijd kopieën van specificaties mee!

4.

Vermogen
Uw vermogen verandert bijvoorbeeld door het ontvangen van een schenking, een erfenis of het winnen van een prijs.
Onder vermogen valt contact geld, tegoed op bank- en spaarrekening, waardepapieren (zoals aandelen, obligaties,
levensverzekering), voertuigen (zoals auto, motor, brommer, scooter), grond of een (vakantie)huis in Nederland of buitenland, overig vermogen (zoals boot, caravan, antiek). Ook aantoonbare schulden worden meegenomen in de berekening van het vermogen.

5.

Overige wijzigingen (stuur altijd bewijsstukken van uw wijzigingen mee!)
Voorbeelden hiervan zijn:
• u hebt een nieuwe bankrekening;
• uw beschikbaarheid of die van uw partner ten aanzien van arbeid is gewijzigd;
• u hebt niet langer kinderopvang nodig;
• u gaat in detentie;
• u wilt de uitkering beëindigen;
•	u gaat op vakantie in binnen- of buitenland. Geef dit aan ons door voor dat u weg gaat via het digitale vakantie
meldingsformulier. Ga hiervoor naar www.gouda.nl/vakantiemelding;
• u verricht vrijwilligerswerk of u bent gestopt met het verrichten van vrijwilligerswerk.
Stuur altijd bewijsstukken van uw wijzigingen mee!
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