
 
 

 
 

Wijzigingsformulier Tonk 

 

 

 
 Retour: Postbus 20.000, 7900 PA Hoogeveen 

   

BSN cliënt :  

 BSN partner : 

 

 

   
Met dit formulier geeft u alle wijzigingen door die van invloed (kunnen) zijn op het recht en/of hoogte van uw 

uitkering.  Hieronder vult u in wat van toepassing is, u ondertekent het formulier en u stuurt het, samen met 
eventuele bewijsstukken, terug. Eventuele wijzigingen bent u verplicht binnen 7 dagen aan ons door te 
geven. Kunt u wel dit wijzigingsformulier inleveren, maar nog geen bewijsstuk? Levert u dan alvast wel dit 
wijzigingsformulier in en stuur het bewijsstuk dan zo snel mogelijk na. 
 
Persoonsgegevens van uzelf of uw partner 
Bijv. samenwoning, echtscheiding, overlijden, wijziging 
verblijfsvergunning, wijziging bankrekeningnummer. 
 

Wat is gewijzigd en per wanneer? 
 
 
 

Woonsituatie van uzelf of uw partner 
Bijv. verhuizing (ook van kinderen), geboorte kind(eren), kostganger, 
detentie, tijdelijk verblijf ziekenhuis/GGZ/elders etc. 
 
Hoeveel personen wonen vanaf de opgegeven datum  in  
uw woning? 

Wat is gewijzigd en per wanneer? 
 
 
 
 
Aantal personen: 

Heeft u of uw partner deze maand gewerkt?        U: 
             Partner: 

Nee/Ja, bij wie? 
Nee/Ja, bij wie? 

Netto inkomsten van uzelf of uw partner 
Bijv.  inkomsten uit arbeid, nieuw werk, andere uitkering of 
beëindiging daarvan, wijziging heffingskortingen, alimentatie, 
nabetaling uitkering of inkomen uit arbeid, schenking ontvangen, 
bedrag geleend, goederen verkocht etc. 
 

Wat zijn uw netto inkomsten over deze 
periode? 

Inkomsten van inwonende kinderen  
Bijv. inkomsten uit arbeid, een andere uitkering, studiefinanciering,  
beëindiging daarvan, etc. 

Wat is gewijzigd en per wanneer / welke 
periode? 
 
 

Vermogen van uzelf, uw partner/kind(eren) 
Bijv. andere auto, loterij gewonnen, erfenis ontvangen,  
boedel verdeeld na echtscheiding, schenking ontvangen, bedrag 
geleend, goederen verkocht etc. 
 

Wat is er gewijzigd en per wanneer / bij wie? 
 
 

Andere wijzigingen 
Hier kunt u aangeven wat u in een ander vakje niet kwijt kunt. Bijv.  
of u vrijwilligerswerk bent gaan doen of daar juist mee gestopt bent, 
of u een opleiding bent gaan volgen of daar juist mee gestopt bent. 
N.B.  Vakantie vraagt u apart aan via het aanvraagformulier vakantie. 

Wat is gewijzigd en per wanneer / welke 
periode? 
 
 
 
 

 

Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. Ik weet ook dat het niet goed invullen van het 
formulier strafbaar is. Dat kan bovendien leiden tot het helemaal of gedeeltelijk weigeren van mijn uitkering. 
Het niet op tijd, niet of onjuist verstrekken van gegevens kan ook leiden tot een boete of strafvervolging. Ik 

weet dat mijn gegevens, op grond van de Participatiewet, door de afdeling Inkomensvoorzieningen op 
juistheid en volledigheid kunnen worden gecontroleerd bij andere instanties en personen en dat de 
verstrekte gegevens worden opgenomen in hun administratie. 
 

Datum:          Handtekening klant:          Handtekening partner: 
 
  



 
 

 

Toelichting wijzigingsformulier Participatiewet: 
 
Op grond van de Participatiewet bent u verplicht ons altijd in te lichten wanneer er wijzigingen zijn die gevolgen 
hebben voor uw recht op een uitkering, de hoogte daarvan of de duur daarvan. U moet aangeven wat er 
verandert, per wanneer en op wie het betrekking heeft.  
 

Als u twijfelt of u iets aan ons door moet geven, neem dan voor de zekerheid contact met ons op. 
 
Denkt u er om dat u iedere wijziging uiterlijk binnen 7 dagen nadat de wijziging heeft  
plaatsgevonden via het wijzigingsformulier bij ons inlevert? Indien het om inkomsten gaat, dient deze informatie 
uiterlijk de 24e van de maand bij ons binnen te zijn.  Anders kan het zijn dat wij uw uitkering niet meer op tijd 
kunnen aanpassen, waardoor u misschien achteraf een bedrag aan ons terug moet betalen. 
 

U moet een wijziging altijd via een wijzigingsformulier aan ons doorgeven. Heeft u een bewijsstuk niet tijdig 

voorhanden, dan dient u dit wijzigingsformulier wel alvast in te leveren. Bewijstukken kunt u dan zo spoedig 
mogelijk nazenden. U mag het ingevulde en ondertekende wijzigingsformulier en de bewijsstukken ook scannen 
en aan ons mailen. Zie voor het e-mailadres onder ‘contact’. 
 
Inkomsten naast de uitkering 

 
Uw inkomsten geeft u ook door via dit wijzigingsformulier. Bij continuering van de inkomsten kunt u volstaan 
met het inleveren van loonstroken. 
 
Contact 
U kunt altijd contact met ons opnemen via ua@dewoldenhoogeveen.nl, telefonisch bereikbaar van 9.00-13.00 
uur 

 

U kunt voor de verzending van uw wijzigingsformulier en bewijsstukken gebruik maken van ons 
antwoordnummer. U hoeft dan geen postzegel te plakken. Op de enveloppe schrijft u: 
Gemeente Hoogeveen, backoffice eenheid D&A,  Antwoordnummer 8, 7900 WB Hoogeveen. 

 
 

 

 
 

Medewerker UA : 
 

 

Paraaf  :

Datum verwerkt :
 

mailto:ua@dewoldenhoogeveen.nl

