* bezoekadres

* telefoon

mallegatsplein 10
* postadres

postbus 8002
1802 KA Alkmaar

Burgerservicenr. :

14 072
* website

www.haltewerk.nl/contact

Dossiernummer :

* antwoordnummer 243

1800 VB Alkmaar

WIJZIGINGENFORMULIER /
INKOMSTENFORMULIER

Voor uitleg zie de achterkant van dit formulier
1 Veranderingen in uw persoonsgegevens:

Veranderingen in de persoonsgegevens van uw partner:

Ingangsdatum

Ingangsdatum

2 Veranderingen in hoe u woont:

Veranderingen in hoe uw partner woont:

Ingangsdatum

Ingangsdatum

3 Hoogte van uw inkomen:

Hoogte van inkomen van uw partner:

Soort inkomen

Soort inkomen

Periode: van

tot

Periode: van

tot

Netto inkomsten

Netto inkomsten
Bruto inkomsten

Bruto inkomsten

(IOAW / IOAZ)

(IOAW / IOAZ)

STUUR ALTIJD EEN KOPIE VAN UW BEWIJS MEE!!!!!!
(zie punt 3. van de toelichting op de achterkant)
4 Werkkosten (verwervingskosten), de kosten die u maakt om te kunnen werken. (Bijvoorbeeld reiskosten):
Soort kosten

Soort kosten

Bedrag

Bedrag

5 Veranderingen in uw eigen geld/spaargeld:

Veranderingen in het eigen geld/spaargeld van uw partner:

(niet van toepassing op IOAW / IOAZ)

(niet van toepassing op IOAW / IOAZ)

ja namelijk

ja namelijk

6 Vakantiemelding van uzelf,
Vakantieperiode van
in Nederland

Vakantiemelding van uw partner
tot

in het buitenland

7 Overige veranderingen van u:
Ingangsdatum

Vakantieperiode van
in Nederland

tot
in het buitenland

Overige veranderingen van uw partner:
Ingangsdatum

Ik/wij:
• heb/hebben dit formulier naar waarheid ingevuld, zodat Halte Werk het recht op uitkering kan bepalen.
• weet/weten dat het fout of niet compleet invullen van dit formulier strafbaar is en dat ik/wij een ontvangen uitkering vanuit deze
verkeerde informatie moet/moeten terugbetalen, mogelijk met een boete.
• weet/weten en ben/zijn akkoord dat Halte Werk de ingevulde gegevens controleert bij andere organisaties en dat deze gegevens
worden opgenomen in een persoonsregistratie. Een huisbezoek kan onderdeel zijn van de controle.

Datum:

Handtekening van uzelf:

Handtekening van uw partner:

zie ommezijde

WIJZIGINGEN DIE U VERPLICHT BENT OM DOOR TE GEVEN
U moet ons altijd melden wanneer er veranderingen zijn die gaan over het recht op uw uitkering. Hieronder vallen
onder andere:
1. Persoonsgegevens
U moet alle veranderingen melden van u, of uw partner, zoals:
• uw verblijfsvergunning is niet meer geldig, veranderd of verlengd;
• u ontvangt geen kinderbijslag meer voor een van uw kinderen;
• uw nationaliteit is gewijzigd;
• u gaat trouwen of gaat een geregistreerd partnerschap aan;
• u gaat scheiden;
• u bent gaan samenwonen;
• u heeft een nieuw IBAN nummer;
2. Informatie over hoe u woont
U moet alle veranderingen melden van u, of uw partner, zoals:
• u bent verhuisd binnen uw eigen gemeente of naar een andere gemeente;
• er is iemand bij u komen wonen of er is iemand vertrokken of iemand gaat bij u een kamer huren;
• uw kinderen zijn bij u komen inwonen of zijn vertrokken;
• u woont niet meer op het bij ons bekende adres;
• u gaat in detentie.
3. Inkomen van uzelf en / of uw partner
U moet alle veranderingen melden in uw inkomen of dat van uw partner, zoals:
• u ontvangt geen vast inkomen en/of uw maandelijks inkomen is veranderd sinds uw laatste melding aan ons;
• u bent gaan werken, u ontvangt een uitkering (ZW, WAO, WIA, AOW, WW, Wajong enz.) of gaat deze ontvangen,
of u ontvangt (kind) alimentatie, of u ontvangt ander inkomen;
• u gaat studeren en recht heeft op studiefinanciering of een tegemoetkoming van DUO;
• er is iets veranderd met uw belastingen, waardoor u bepaalde heffingskortingen (niet meer of juist wel) ontvangt.
Als u de vorige maand wél inkomsten had en deze maand niet, dan moet u het mutatieformulier inleveren.
• u ontvangt inkomsten van een inwonend kind vanaf 21 jaar (kan van invloed zijn op de hoogte van uw uitkering).
Stuur altijd een kopie van uw bewijs mee, niet het bewijs zelf. Als u geen bewijs meestuurt
vemeld dan altijd de reden daarvan!
4. Werkkosten (verwervingskosten)
Hieronder vallen kosten die u en/of uw partner moet maken om uw werk te kunnen uitvoeren, zoals reiskosten
en/of kinderopvang, als deze niet of niet volledig door de werkgever worden vergoed.
Stuur de bewijsstukken mee!
5. Eigen geld/spaargeld (geldt niet voor de IOAW / IOAZ)
Hieronder vallen alle wijzigingen van u, uw partner en/of uw kinderen (inwonend vanaf 21 jaar) die u moet doorgeven.
• Voorbeelden hiervan zijn als u, uw partner of uw kind een erfenis ontvangt, een bedrag wordt geschonken (schenking),
er een uitbetaling is van een verzekering of pensioen, de bezittingen zijn verdeeld, u geld of waardevolle spullen heeft
ontvangen of gekocht (bijvoorbeeld een auto of een prijs in een loterij).
6. Vakantiemelding
U moet uw vakantieperiode van uzelf en/of uw partner doorgeven, en vertellen of die vakantie in Nederland of in het
buitenland is.
7. Overige veranderingen
Uw beschikbaarheid en/of die van uw partner is veranderd. U heeft geen kinderopvang meer nodig via een subsidie.
U wilt uw uitkering stoppen.
Stuur bewijs van de veranderingen mee!

Onderteken dit formulier voordat u het naar ons opstuurt.
Gebruik de antwoordenvelop, een postzegel is niet nodig.

