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Wijzigingsformulier Bijzondere Bijstand 

Uw gegevens 

Aanvrager 

Voor- en achternaam:  

Adres: 

Postcode en woonplaats: 

Telefoonnummer: 

Partner 

Voor- en achternaam:  

Adres: 

Postcode en woonplaats: 

Telefoonnummer: 

Wijziging inkomen of dienstverband 

Kruis aan wat van toepassing is. 

 

❑ Mijn netto inkomen is veranderd: 

Nieuw netto inkomen is €    per  ❑ maand  ❑ 4 weken ❑ week 

Dit is inclusief vakantiegeld ❑ ja ❑ nee 

Datum waarop inkomen is veranderd:  

 

❑ Ik ben begonnen met werken per:  

 

❑ Ik ben gestopt met werken per:  

 

❑ Andere wijziging van inkomen of dienstverband, namelijk: 
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Wijziging vermogen 

Kruis aan wat van toepassing is. 

 

❑ Ik heb een geldbedrag ontvangen: €  

Datum waarop bedrag is ontvangen:  

 

❑ Ik heb een nieuw rekeningnummer (IBAN):  

Datum waarop rekening is geopend: 

 

❑ Mijn rekeningnummer is opgeheven (IBAN): 

Datum waarop de rekening is opgeheven: 

 

❑ Andere wijziging van mijn vermogen, namelijk: 

 

 

Wijziging gezins- of woonsituatie 

Kruis aan wat van toepassing is. 

 

❑ Er is iemand bij mij/ons komen wonen. 

Naam van deze persoon:  

Uw relatie met deze persoon (kind, partner, etc): 

Datum waarop deze persoon bij u komt wonen:  

 

❑ Er is iemand bij mij/ons weggegaan 

Naam van deze persoon:  

Uw relatie met deze persoon (kind, partner, etc): 

Datum waarop deze persoon weggaat: 

 

❑ Ik/wij gaan verhuizen 

Nieuw adres:  

 

Verhuisdatum:  

 

❑ Andere wijziging van mijn gezins- of woonsituatie, namelijk: 
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Ruimte voor extra toelichting op uw wijziging 

 

 

 

 

 

Bewijsstukken en ondertekening 

Van elke wijziging die u doorgeeft is het belangrijk dat u een bewijsstuk meestuurt. 

 

Ik verklaar dat ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld. 

Datum:  

Handtekening aanvrager 

 

 

 

Handtekening partner 
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