Rechtmatigheidsonderzoeksformulier loaw/loaz
periode

De vragen op dit formulier
hebben betrekking op de
hiernaast vermelde periode

datum van inlevering

cliëntnummer
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belangrijk:
Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van de loaw/loaz en de zorgvuldige verwerking van de persoonsgegevens op grond van de Wet
bescherming persoonsgegevens.
In dit formulier wordt onder partner in eerste plaats verstaan de echtgenoot, de echtgenote of de geregistreerde partner. Partner kan ook zijn een inwonende vriend(in), broer, zus of ander
familielid (geen ouder zijnde), als u daarmee een gezamenlijke huishouding voert. Er is sprake van een gezamenlijke huishouding indien u met uw partner hoofdverblijf hebt in dezelfde
woning, beiden een bijdrage levert in de kosten van de huishouding of elkaar op enige wijze verzorgt.
De invulling en ondertekening dienen te geschieden door de uitkeringsgerechtigde en (indien van toepassing) door zijn/haar partner.
Vul de vragen in met pen (niet met potlood), kruis aan wat van toepassing is en streep geen vragen door. Is een vraag u niet duidelijk, neem dan contact op met de gemeente!
Heeft u bij een vraag te weinig invulruimte, vervolg dan op een bijlage, met een verwijzing naar de vraag en rubriek. Het niet op tijd inleveren van dit formulier kan nadelige gevolgen voor u
hebben (zie ook “5 verklaring en ondertekening”).

uzelf

partner

1a. voorletters, voorvoegsels en achternaam*
geboortedatum (dd-mm-jj)
straatnaam, huisnr. + toevoeging

m.i.v. (dd-mm-jj)

postcode en woonplaats
telefoonnummer
1b. Komt het juiste adres overeen met het adres waaronder u staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP)?		
zo nee, wat is hiervan de reden?

		

1

n nee n ja

* Vermeld hier uw eigen achternaam en voorvoegsel (niet de achternaam van uw partner).

woonsituatie
2a. Verblijft u in hoofdzaak op het opgegeven adres?			
zo nee, waar wel?
2b. Verblijft uw partner in hoofdzaak op het opgegeven adres?			

n

n.v.t.

n

nee

n

ja

n

nee

n

ja

zo nee, waar wel?
3.

n

Is er in deze periode een wijziging gekomen in uw woonsituatie?				
zo ja: datum

nee

n

ja

n door wijziging van het aantal andere personen wonend op uw adres (vermeld hieronder de situatie vanaf de opgegeven datum)

			
n door
					
voorletters en achternaam
geboortedatum (dd-mm-jj) (familie)relatie **

soort inkomen(s) / uitkering(en)
en/of soort onderwijs / studie

gekomen vertrokken
(indien van toepassing)

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

** Bijvoorbeeld oma, vader, zoon, zuster, vriend(in), onderhuurder, kostganger, hoofdbewoner, etc.

4.

Heeft u en/of uw partner en/of inwonend kind jonger dan 18 jaar in deze periode ergens anders verbleven (bijv. door ziekte, detentie e.d.)?
zo ja, hieronder vermelden wie (indien kind: naam en geboortedatum), waar, de reden en welke periode (van - t/m):

n

nee

n

ja

5.

Gaat u in de volgende periode met vakantie of bent u in deze periode met vakantie geweest?

n

nee

n

ja

n

nee

n

ja

n

nee

n

ja

zo ja, gedurende welke periode?

2

t/m

n

in Nederland

n

in het buitenland

persoonsgegevens
6.

Is in deze periode uw huwelijksrelatie, geregistreerd partnerschap, gezamenlijke huishouding of uw situatie als alleenstaande (ouder) gewijzigd?

zo ja, m.i.v.
			

n

door het aangaan van:
n door het verbreken van:
n huwelijk / geregistreerd partnerschap: n gezamenlijke huishouding:

		
naam + geboortedatum partner
7. Is in deze periode wijziging gekomen in uw mate van arbeidsongeschiktheid?
zo ja, welke wijziging?

n

door overlijden partner.

s

zie ommezijde
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