Voorkom een boete!
Meld veranderingen in uw situatie bij Werk en Inkomen.

Iedereen die een bijstandsuitkering ontvangt, moet de afdeling Werk en Inkomen
van de gemeente op tijd en volledig informeren over alle veranderingen in de
woon-, leef- en financiële situatie. Dit heet de inlichtingenplicht.
Doet u dit niet, dan moet u mogelijk teveel ontvangen uitkering terug betalen.
En u riskeert een boete.
Leven met een laag inkomen is niet altijd makkelijk. Een boete kan dan snel voor
problemen zorgen. Een boete voorkomen is dan ook beter. Dat kan door op tijd
veranderingen in uw situatie door te geven. Ook als u twijfelt of het wel belangrijk
is voor uw uitkering.
Wat moet u doorgeven?
Voorbeelden van
veranderingen die u moet
melden
• Ander inkomen?
(Bijvoorbeeld studie
financiering, salaris of
andere uitkering )
• Nieuwe medebewoner?
• Kind (ouder dan 21 jaar) dat
stopt met studeren?
• Gaat u naar het buitenland?
• Krijgt u een erfenis of
andere gift?
• Gaat u samenwonen?
• U of uw medebewoner/
gezinslid in detentie of
inrichting?

Meld het op
tijd bij Werk en
Inkomen!

Wij zorgen dat u de juiste
uitkering krijgt bij uw
situatie

U krijgt geen boete

U krijgt mogelijk een te
hoge of te lage uitkering

Meldt u het
niet of niet op
tijd bij Werk en
Inkomen?

Teveel ontvangen uitkering
moet u altijd terugbetalen
U riskeert een boete

Voorkom een boete!
Meld veranderingen in uw situatie bij Werk en Inkomen.

Veranderingen meldt u:
- door het mutatieformulier in te vullen en naar Werk en Inkomen te
sturen.
- U vindt dit formulier op www.almere.nl/regels en in de map die
u heeft gekregen bij de start van uw uitkering, of door contact op te
nemen de gemeente via 14 036.
- Verhuizing en echtscheiding meldt u bij Burgerzaken. Een huwelijk
hoeft u alleen te melden bij Burgerzaken als dat in het buitenland
gesloten is. Als het huwelijk betekent dat u gaat samenwonen, dan
meldt u dat ook bij Werk en Inkomen.



Wanneer moet u een verandering melden?
- Verblijf buiten Nederland moet u altijd vooraf aangeven.
- Alle andere veranderingen meldt u ook vooraf of binnen 5 werkdagen
erna.
- Is de verandering langer geleden? Of heeft u eerder onvolledige of
onjuiste informatie gegeven? Meld dan alsnog de juiste informatie.
Als u het zelf meldt, ook al is het te laat, dan is dat reden voor een
lagere boete.



Vragen of twijfel?
Twijfelt u of u iets moet melden? Begrijpt u het niet? Heeft u andere
vragen?
Op www.almere.nl/regels vindt u meer informatie en een filmpje over
de inlichtingenplicht.



Staat het antwoord op uw vraag niet op almere.nl? Neem dan contact op
met uw klantmanager via 14036.

