Wijzigingsformulier
Informatie over gebruik van het formulier
Inlichtingenplicht
U ontvangt een uitkering van Ferm Werk voor uw levensonderhoud. Het recht op en de hoogte van die
uitkering is gebaseerd op uw persoonlijke omstandigheden. Ferm Werk moet daarom op de hoogte
zijn van alle feiten en omstandigheden die van invloed kunnen zijn op uw uitkering. U bent verplicht om
Ferm Werk hiervan op de hoogte te stellen. Als blijkt dat de door u verstrekte informatie onjuist is of als
u informatie hebt verzwegen, waarvan u redelijkerwijs kon begrijpen dat die voor uw uitkering van
belang zou kunnen zijn, dan wordt uw uitkering tijdelijk verlaagd of in het uiterste geval zelfs beëindigd.
Wijzigingen doorgeven
Een aantal zaken, zoals uw geboortedatum en uw burgerservicenummer zal niet veranderen. Andere
gegevens wijzigen wel. Bijvoorbeeld uw gezinssamenstelling, huisvesting of uw inkomsten. Dat is
informatie die Ferm Werk direct wil weten. Dan kunnen we er voor zorgen dat u de juiste uitkering
krijgt. Het voorkomt ook dat u achteraf moet terugbetalen.
Wijzigingen moet u direct en volledig doorgegeven. Daarvoor gebruikt u dit wijzigingsformulier. Als u
twijfelt of u bepaalde informatie aan ons moet doorgeven, neem dan contact op met Ferm Werk.
Dit formulier bestaat uit 4 pagina’s. Stuur altijd een volledig formulier terug naar Ferm Werk, Afdeling
Inkomen, Antwoordnummer 2101, 3440 VB Woerden. Een postzegel is niet nodig.

1. Persoonsgegevens
Aanvrager

Partner

Cliëntnummer Ferm Werk
Naam

M/V

M/V

Geboortedatum
Burgerservicenummer
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Emailadres

2. Burgerlijke staat of gezinssituatie
Is uw burgerlijke staat of gezinssituatie gewijzigd?
o gehuwd/gaan samenwonen
o gescheiden/verlaten
o overleden
o wijziging van de verblijfsvergunning
De wijziging betreft (naam): ……………………
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o
o
o

 Ja  Nee
kind geboren
inwonend kind uit huis gegaan
kind woont weer thuis

Ingangsdatum wijziging: …………………………
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3. Woonsituatie
 Ja

Is uw woonsituatie gewijzigd?
o
o
o
o
o

 Nee

op het adres is in komen wonen (naam) ……………………………………………...……………….
van het adres is vertrokken (naam) ..…………………………………………....……………………..
ik/wij zijn verhuisd naar (nieuw adres) …………………...………..……………………………….….
ik of mijn partner verblijf(t) in detentie ………………………………………………………………….
ik of mijn partner verblijf(t) in een ziekenhuis of inrichting (naam) ………………………………....

Ingangsdatum wijziging: ……………………………………..

4. Financiële situatie
 Ja

Is de financiële situatie van u of één van uw gezinsleden gewijzigd?

 Nee

De wijziging betreft: ………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
Ingangsdatum of periode van wijziging: …………………………………………………………………….
De wijziging vindt plaats bij:
o mijzelf
o partner
o kinderen
 Bewijsstukken meesturen

5. Werkaanvaarding
Heeft u betaald of onbetaald werk aanvaard of uitgebreid?
Het betreft  arbeid in loondienst  werk als zelfstandige  onbetaald werk
De arbeid wordt verricht door:
o mijzelf
o partner
o kinderen

 Ja

 Nee

De wijziging betreft: …………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………
Ingangsdatum van de wijziging: ……………………………………………………………………………..
Naam werkgever, opdrachtgever of organisatie: …………………………………………………………..
Het inkomen bedraagt € ……………  bruto  netto
De betaalperiode is per  dag  week  4 weken  maand
 Bewijsstukken, zoals arbeidsovereenkomst, loonstrook meesturen

6. Betaling
 Ja

Is uw bankrekeningnummer gewijzigd?

 Nee

Nieuw bankrekeningnummer ………..……………………………………………………………………………
Ingangsdatum ……………………………
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7. Andere wijzigingen en/of mededelingen
Zijn er andere wijzigingen en/of overige mededelingen betreffende u, uw partner of gezin die
van belang kunnen zijn voor het recht op uitkering?
 Ja  Nee
De wijziging heeft betrekking op:
o Studie
o Vrijwilligerswerk
o Werk als zelfstandige
o Iets anders, namelijk …………………………………………………………………………………...
Toelichting:
………………..………………………………………………………………………………………………………
………………..………………………………………………………………………………………………………
………………..………………………………………………………………………………………………………
………………..………………………………………………………………………………………………………

8. Ondertekening
Ondergetekende(n) verklaart (verklaren):
 dit gehele formulier naar waarheid te hebben ingevuld,
 ermee bekend te zijn dat het niet of niet volledig verstrekken van gegevens kan leiden tot
terugvordering van verstrekte vergoedingen,
 ermee bekend zijn dat de verstrekte gegevens bij andere instanties worden gecontroleerd en
worden opgenomen in een persoonsregistratie.
Plaats: ………………………………..

Datum: ……………………………….

Handtekening:

Handtekening partner:

……………………………………………

……………………………………………

Als u vragen heeft
Kijkt u dan op de website van Ferm Werk www.fermwerk.nl of bel op werkdagen tussen 09.00 en
12.00 uur met Ferm Werk op telefoon 0348 497 000.
Inleveren
U kunt dit formulier met bewijstuk(ken) op de volgende manieren inleveren:
-

Per e-mail naar info@fermwerk.nl
Persoonlijk inleveren bij Ferm Werk, Carrosserieweg 1 te Woerden
Opsturen naar Ferm Werk, afdeling Inkomen, Antwoordnummer 2101, 3440 VB Woerden
Een postzegel is niet nodig

We verwerken uw wijziging zo snel mogelijk. Als deze gevolg heeft voor uw uitkering, dan krijgt u
uiterlijk binnen 8 weken bericht.
In te vullen door Ferm Werk
Datum ontvangst:
Datum controle:
Paraaf controle:
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Toelichting op het wijzigingsformulier
Burgerlijke staat of gezinssituatie
Hieronder vallen alle wijzigingen van persoonsgegevens van u en/of uw partner. Zoals:
 uw verblijfsvergunning is gewijzigd/verlengd
 u heeft geen geldige verblijfsvergunning meer
 uw nationaliteit is gewijzigd
 u krijgt geen kinderbijslag meer voor één of meer van uw kinderen
 u gaat trouwen of u gaat een geregistreerd partnerschap aan
 u gaat scheiden of uw partner is overleden
 u bent gaan samenwonen of een gezamenlijke huishouding gaan voeren (d.w.z. u hebt beiden
hoofdverblijf in dezelfde woning en u levert beiden een bijdrage in de kosten van de
huishouding of u verzorgt elkaar)
Woonsituatie
Hieronder vallen alle wijzigingen van u en/of uw eventuele partner. Zoals:
 u bent verhuisd binnen uw gemeente of vertrokken naar een andere gemeente
 er is iemand bij u in komen wonen of er is iemand vertrokken uit uw woning (ook
kamerhuurders)
 uw kinderen zijn bij u komen wonen of zijn vertrokken
 u verblijft niet meer op het bij ons bekende adres
 u bent of wordt gedetineerd
 u bent opgenomen in een ziekenhuis of een inrichting
Financiële situatie
Hieronder vallen alle wijzigingen in het inkomen van u en/of uw eventuele partner. Heeft u een
bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet, dan tellen alle inkomsten mee zoals loon,
uitkeringen, alimentatie en uitbetaalde heffingskortingen. Voor de Ioaw en Ioaz worden bepaalde
inkomsten buiten beschouwing gelaten. Vraag hiernaar bij Ferm Werk.
Heeft u een bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet? Dan vallen hieronder ook de
wijzigingen in het vermogen van u, uw eventuele partner en/of uw kinderen. Zoals:
 als u, uw partner of uw kind een erfenis ontvangt een bedrag wordt geschonken (schenking)
 er een uitbetaling is van een verzekering
 de boedelverdeling tot stand is gekomen,
 u geld of goederen kreeg of heeft gekocht die een bepaalde waarde hebben (bijv. een auto).
Heeft u een uitkering op grond van de Ioaw of Ioaz dan hoeft u wijzigingen in het vermogen niet door
te geven.
Werkaanvaarding
Hieronder vallen alle wijzigingen van u en/of uw eventuele partner. Zoals:
 uw inkomen is gewijzigd sinds de laatste opgave
 u bent gaan werken
 u gaat een andere uitkering ontvangen (ZW, WIA, AOW, WW, Wajong enz.)
 u ontvangt alimentatie, een pensioen of beschikt over een ander inkomen
 u gaat studeren en heeft recht op studiefinanciering (WSF of WTOS)
 u ontvangt met terugwerkende kracht inkomen over een periode waarover u in het verleden uw
uitkering ontving
 in uw fiscale situatie hebben zich wijzigingen voorgedaan waardoor u bepaalde
heffingskortingen niet meer of juist wel ontvangt
Andere wijzigingen en/of mededelingen
Twijfelt u of u een wijziging door moet geven of niet? Bel dan op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur
met Ferm Werk op telefoonnummer 0348-497000.

Wijzigingsformulier Ferm Werk

4

Versie januari 2020

