
Wijzigingsformulier bewindvoering, mentorschap of curatele

  Gegevens bewindvoerder, mentor en/of curator

 Ik ben bewindvoerder/mentor/curator en vul deze vragen in namens mijn cliënt. 

Gegevens bewindvoerder:

Naam instantie  

Voorletters   tussenvoegsel(s)  
Achternaam  

Telefoonnummer  E-mailadres

 

Adres  Huisnr.       Toevoeging

  

Postcode Woonplaats

  

 Is het bovenstaande ook het verzendadres voor communicatie met uw klant? 

  Ja  Nee

  Gegevens klant

Voorletters   tussenvoegsel(s)  

Achternaam  

Geboortedatum Burgerservicenummer
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Er wordt bijzondere bijstand verstrekt voor de kosten van 

bewindvoering, mentorschap of onder curatelestelling. Gebruik 

dit formulier om wijzigingen in de situatie van de klant door te 

geven. U wordt verzocht het formulier met blauwe of zwarte pen  

in te vullen en voorzien van de gevraagde bewijsstukken terug te 

sturen naar bovenstaand adres. 

Stuur alleen kopieën van uw documenten mee. U krijgt deze niet 

teruggestuurd. Meer informatie over de regelingen van de 

gemeente kunt u nalezen op Rotterdam.nl/rondkomen. 

Bel 14 010 wanneer u vragen heeft over dit formulier.

Privacy
De gemeente gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Hoe wij 

omgaan met uw persoonsgegevens vindt u op www.rotterdam.nl/

privacy en in het informatieblad “uw gegevens” (deze vindt u  

op de pagina www.rotterdam.nl/werken-leren/werk-en-inkomen/)

Inleveren formulieren locatie

 Herenwaard 21, 3078 AK  Rotterdam 

 Coolsingel 40, 3011 AD Rotterdam

Opsturen formulieren

 Postbus 1024, 3000 BA  Rotterdam 

Opsturen/inleveren formulieren overige afdelingen

  Jongerenloket: Coolsingel 40, 3011AD  Rotterdam, 
(Bij bezoek: ingang Doelwater)

 Participatie en Stedelijke Zorg,
  Binnenrotte 158, 3011 HC  Rotterdam

Opsturen formulieren voor AOW’ers

 Directie MOW, afd. ABV, unitadministratie 
 postbus 70014, 3000 KS  Rotterdam



  Gegevens partner

Voorletters   tussenvoegsel(s)  

Achternaam  

Geboortedatum Burgerservicenummer

  

 Wijziging gegevens bewindvoerder, mentor of curator 

Wijziging adresgegevens per   

Telefoonnr.    E-mail  

Adres  Huisnr.       Toevoeging

  

Postcode Woonplaats

  

Is het bovenstaande ook het verzendadres voor communicatie met uw klant?

 Ja  Nee 

Nieuw rekeningmummer waarop de  

bijzondere bijstand moet worden uitbetaald     
Voeg een bewijsstuk bij waaruit het rekeningnummer staat, zoals een kopie van een bankafschrift.

Ingangsdatum wijziging  

BTW-plicht vervalt per  

BTW-plichtig vanaf   

 Wijziging gegevens klant

Wijziging (adres)gegevens klant(en) per   

Telefoonnr.   E-mail  

Adres  Huisnr.       Toevoeging

  

Postcode Woonplaats

  

Vermogenstoename:
•  Het gaat hier alleen om vermogenstoename. Een daling van vermogen of  het 

ontstaan van nieuwe schulden hoeft u dus niet te vermelden.
•  Het gaat hier om significante vermogenstoenames zoals de aanschaf  van een 

motorvoertuig, het verkrijgen van een schenking of  erfenis, loterij-winst e.d.  
vermogenstoenames door sparen vanuit het bij ons bekende inkomen hoeven  
niet te worden vermeld.

•  Het gaat hier om het vermogen van de klant, diens eventuele partner en ten 
laste komende kinderen tezamen.

•  Voeg altijd bewijsstukken bij waaruit de vermogenstoename blijkt, bijvoorbeeld 
een kopie van de bankrekening waarop het vermogen is bijgeschreven of  een 
kentekenbewijs van een aangeschaft motorvoertuig.

Wijziging per  

Betreft  

(Geschatte) waarde   
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Toelichting 

 

 Wijziging inkomsten klant / partner

•  Geef wijziging in de hoogte en samenstelling van het inkomen van uw klant en 
dienst eventuele partner direct door. Deze kunnen namelijk gevolgen hebben 
voor de hoogte van de verstrekte bijzondere bijstand. 

•  Voeg altijd bewijsstukken bij ook wanneer bij ons reeds bekende inkomsten 
wegvallen.

Wijziging per 

Samenstelling inkomen vanaf genoemde datum

Inkomen klant uit:   Inkomen partner uit:

   Uitkering(en)/pensioenen    Uitkering(en)/pensioenen

Bedrag    Per periode Bedrag   Per periode

€     €    

   Salaris      Salaris

Bedrag    Per periode Bedrag   Per periode

€     €    

   Uit (onder)huur of kostgeld    Uit (onder)huur of kostgeld

Bedrag    Per periode Bedrag   Per periode

€     €    

   Ontvangen alimentatie    Ontvangen alimentatie

Bedrag    Per periode Bedrag   Per periode

€     €    

   Voorlopige Teruggave Belasting    Voorlopige Teruggave Belasting

Bedrag    Per periode Bedrag   Per periode

€     €    

   Overige inkomsten    Overige inkomsten

Bedrag    Per periode Bedrag   Per periode

€     €    

Ruimte voor toelichting:

Kopieën meesturen van:

• De laatst ontvangen specificatie van 
de hoogte van de uitkering / het 
pensioen 

• De loonstroken over de afgelopen  
3 maanden 

• Een bewijs van de hoogte van de 
(onder)huur / het kostgeld (een 
bankafschrift of  kwitantie) 

• Een bankafschrift waaruit de hoogte 
van de alimentatie blijkt) 

• De beschikking van de Belasting-
dienst (voor- en achterzijde kopiëren)  

• Bankafschrift waarop de  
overige inkomsten staan 
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Wijziging gezinssituatie klant
Denk hierbij aan:
• Vertrek van de partner waarmee de klant gehuwd was of  samenwoonde;
• Het starten van een nieuwe samenwoning;
• Het bereiken van de 21-jarige leeftijd van het jongste inwonende kind.

Wij controleren de aangeleverde gegevens in de Basisregistratie Personen 
(BRP). De gegevens in de BRP zijn hierbij voor ons leidend.

Relatie is verbroken  Per  

Gegevens vertrekkende partner:

Voorletters   tussenvoegsel(s)  

Achternaam  

Geboortedatum Burgerservicenummer

  

Aangaan nieuwe samenwoning of huwelijk

Per   

Gegevens nieuwe partner
Alleen in te vullen wanneer de bijzondere bijstand voor bewindvoerderskosten 
naar uw mening moet worden voortgezet. Wanneer de bijzondere bijstand naar 
uw mening kan worden beëindigd in verband met het aangaan van het inkomen 
van de nieuwe partner dan kunt u dat aan het eind van het formulier aangeven. 
Wanneer de nieuwe partner inkomsten of  vermogen heeft, kunt u dit bij boven-
staande vragen invullen. 

Voorletters   tussenvoegsel(s)  

Achternaam  

Geboortedatum Burgerservicenummer

  

Jongste kind 21 jaar   Per   

Voorletters   tussenvoegsel(s)  

Achternaam  

Geboortedatum Burgerservicenummer

  

Overige wijziging gezinssituatie:
 

Betreft 

Per  

Ruimte voor toelichting:
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Overige wijzigingen situatie klant

Vakantie buiten Nederland langer dan 4 weken:

Voeg bewijsstukken bij waaruit (geplande) vertrek en terugkeerdatum blijkt 

Van    Tot   

Verblijf  in inrichting (naar verwachting) langer dan 3 maanden:
Voeg bewijsstukken bij waaruit de (vermoedelijke) duur van het verblijf  blijkt.  
Is de einddatum onbekend? Dan laat u deze open.

Van    Tot    

Naam instelling 

Plaats 

Overige wijziging:

Betreft: 

Ruimte voor toelichting

:

 Wijziging grondslag traject bewindvoering 

Er is sprake van een wijziging in de grondslag van het bewind:

Was   Lichamelijke / geestelijke toestand

   Verkwisting / problematische schulden

Wordt   Lichamelijke / geestelijke toestand

   Verkwisting / problematische schulden

Per 
 

 Wijziging fase traject bewindvoering

De fase waarin het traject zich bevindt is gewijzigd:

  a) Minnelijke traject is gestart op 

  b) WSNP traject is gestart op 

  c)  Er is vastgesteld dat er sprake 

is van onoplosbare schulden op       

  d) Minnelijke traject is geëindigd op 

  e) WSNP-traject is geëindigd op 

  f) Overige wijziging, namelijk
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U dient de uitspraak van de 
Rechtbank bij te voegen waaruit  
de wijziging en de ingangsdatum 
daarvan blijkt

U dient een bewijsstuk bij te voegen 
waaruit de wijziging en de ingangs-
datum daarvan blijkt. 
Bij keuze voor optie a een kopie 
toevoegen m.b.t. het aangaan van  
de minnelijke regeling

Bij een keuze voor optie b, c en e is 
een kopie van een uitspraak van de 
Rechtbank vereist



  Wijziging tarief

Het tarief  is gewijzigd in Per

  

  Verzoek

Als bewindvoerder/mentor/curator verzoek ik u om de bijzondere bijstand voor 

bewindvoerderskosten, kosten van mentorschap of  curatele:

  Voort te zetten, rekening houdend met bovenstaande wijziging(en)

  Te beëindigen per   

  Ondertekening
•  U dient wijzigingen in de gegevens van de klant en / of  het bewindvoer-

derstraject onverwijld aan de gemeente door te geven. Hiermee helpt u ons te 
voorkomen dat er teveel of  juist te weinig bijzondere bijstand wordt uitbetaald. 

•  Door dit formulier te ondertekenen bevestigt u dat u bovenstaande vragen 
heeft begrepen en deze eerlijk en volledig heeft beantwoord.

•  U weet dat het niet tijdig doorgeven, of  het opzettelijk onjuist of  onvolledig 
invullen van dit wijzigingsformulier kan leiden tot het ten onrechte verstrekken 
van bijzondere bijstand. De bijstand die hierdoor ten onrechte is verstrekt 
vordert de gemeente van uw klant terug.

Rotterdam, 

Datum 

Handtekening bewindvoerder/mentor/curator + eventuele kantoorstempel

Informatie
Na ontvangst van het wijzigingsformulier bepaalt de gemeente of  de 
toegekende bijzondere bijstand dient te worden aangepast. Als er nog  
informatie ontbreekt dan krijgt u van de gemeente het verzoek om de  
ontbrekende gegevens/bewijsstukken alsnog op te sturen. Het niet tijdig 
aanleveren van de vereiste bewijsstukken kan gevolgen hebben voor de 
voortzetting van de bijzondere bijstand.

U dient een bewijsstuk bij te voegen 
waaruit het nieuwe tarief  blijkt
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