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Uitbetaling bijstandsuitkering & doorgeven 

wijzigingen 

In dit informatieblad leest u wanneer u de bijstandsuitkering kunt verwachten en hoe u wijzigingen in 

uw persoonlijke situatie aan de gemeente moet doorgeven.   

 

Is uw uitkering toegekend? Dan ontvangt u iedere laatste werkdag van de maand uiterlijk uw uitkering 

op uw rekening.  Heeft u na deze data nog geen uitkering ontvangen, dan kunt u contact opnemen met 

de gemeente via 14015.  Eerder contact met ons opnemen heeft geen zin. 

 

Uitbetaling uitkering 2019 

Verwachte betaaldatum  Uiterste betaaldatum 

25 januari   31 januari 

25 februari    28 februari 

26 maart    29 maart 

25 april    30 april 

24 mei    31 mei 

24 juni    28 juni (vakantiegeld) 

25 juli    31 juli 

26 augustus   30 augustus 

24 september    30 september 

25 oktober   31 oktober 

25 november    29 november 

23 december    31 december 

 

 

Geef wijzigingen op tijd door op het Inlichtingenformulier 

Verandert er iets in uw persoonlijke situatie of woonsituatie? Ontvangt u bijvoorbeeld inkomsten of 

verandert er iets anders dat van invloed kan zijn op het recht op een bijstandsuitkering? Geef deze 

wijzigingen dan direct aan ons door.  

Online  

Ga naar www.delft.nl,  zoek op ‘bijstand wijzigingen doorgeven’. Maak uw keuze. Er zijn 2 formulieren : 

één voor inkomsten en één voor algemene wijzigingen in de leefsituatie. Log in met DigiD. Klik op het 

formulier en maak opnieuw uw keuze. Vul alle gegevens in. Let op! Uw partner moet online met zijn of 

haar eigen DigiD de formulieren mee tekenen.  

    

http://www.delft.nl/
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Schriftelijk  

Heeft u geen computer of kan niemand u helpen, dan kunt u het formulier telefonisch opvragen via 

14015. Nadat de gemeente uw wijzigingen heeft ontvangen, krijgt u direct een nieuw formulier naar uw 

adres opgestuurd. U kunt het formulier niet ophalen bij de balie. 

 

Vergeet niet uw (en uw partners) handtekening te zetten op de achterzijde van het formulier. Als u uw 

handtekening(en) niet zet, kan de gemeente het niet verwerken. 

  

Vraagt de gemeente u om informatie in te leveren, op een afspraak te komen of een (ander) formulier 

in te vullen? Dan blijft u verplicht om deze verzoeken op te volgen. Doet u dat niet, dan kan dit 

gevolgen hebben voor uw uitkering.   

 

Hoe snel doorgeven? 

U moet wijzigingen binnen 2 weken doorgeven.  

 

Nog vragen? 

Voor meer informatie kunt u: 

- Kijken op www.delft.nl en zoek op ‘bijstand wijzigingen doorgeven’  

- Of bel met 14015 gemeente Delft 

- Ontvangt u een uitkering van de gemeente? U kunt zich abonneren op informatie over uw 

uitkering, denk aan uw rechten, plichten en vergoedingen. Automatisch in uw e-mail postvak. 

Abonneren kan via www.delft.nl/bijsluiter.  
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