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  Mutatieformulier                              DS/Team Uitvoering  

                    Postbus 9110 
                     6994 ZJ  De Steeg                                                                                                                          
 

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

 
Periode 

 

 
Datum van inlevering 

 

 
Persoonsnummer  

 
RHD 
 
 

 
 
 
 

 Verplicht invullen                                                                   

 Naam                              
 Adres                              

 PC/Woonplaats                 

 

 Geb.datum                       

 

 
 

 Heeft u vragen over het invullen van onderstaande rubrieken, neem dan contact op met uw consulent. 

 

 

1. Inkomsten van mij en/of mijn partner: 

      €                     per week/maand/4 weken (doorstrepen wat niet van toepassing is) 

      €_____________                   per week/maand/4 weken (doorstrepen wat niet van toepassing is) 

      €_____________                   per week/maand/4 weken (doorstrepen wat niet van toepassing is) 

      Let op: stuur een bewijsstuk mee (loonstrook e.d.)  

      Overige inkomsten/vermogen: € _____________   reden en datum ontvangst:____________________ 

      Overige inkomsten/vermogen: € _____________   reden en datum ontvangst:____________________ 
 
      Voorbeelden van inkomsten of vermogensbestanddelen die u moet doorgeven 
 

 inkomsten: zoals uit werk, een uitkering, pensioen, alimentatie, kamerhuur of kostgangerschap (dit 
moet u elke maand opgeven en het mutatieformulier insturen) 

 vermogen: zoals een erfenis, een gift, afkoop pensioen, aanschaf en verkoop onroerende goederen 
(ook in het buitenland), loterijprijs, schadevergoeding of op andere wijze ontvangen (dit moet u 

opgeven zodra u weet dat u dit geld gaat ontvangen/ dit aanschaft). U bent verplicht om alles op te 
geven, waarna de gemeente besluit of het al dan niet buiten beschouwing gelaten mag worden voor 
uw uitkering. 

 belastingaanslag: stuur een kopie van de voorlopige/definitieve aanslag mee met de jaaropgave van 
uw inkomsten uit werk of UWV-uitkering. Als u een aanslag moet betalen vraag dan uitstel aan bij de 
Belastingdienst. 

       

       2. Wijzigingen in de omstandigheden van mij en/of mijn partner/ en of mijn medebewoners:  

      De wijzigingen betreffen:_______________________________________________________________ 

      ___________________________________________________________________________________ 

      Datum wijziging:_________________________ 
 
      Voorbeelden van wijzigingen die u moet melden en voorzien van bewijsstukken 

 studie: een of meer van uw medebewoners is een opleiding begonnen of heeft die opleiding beëindigd 

 medebewoners: er komt iemand bij u inwonen (bijvoorbeeld kamerhuurder/kostganger) of een 
medebewoner vertrekt uit uw woning. Geef aan wie het betreft. 

 verhuizing: u gaat verhuizen 
 tijdelijk verblijf elders: u raakt gedetineerd, wordt opgenomen in een ziekenhuis, inrichting of 

verpleeghuis, verblijf elders 
 woonsituatie: u gaat samenwonen of u/uw partner vertrekt, kinderen die weer thuis komen wonen of 

uit huis gaan. Geef aan wie het betreft. 



 

Versie: 2021-03-23 

 

 
 verblijfsvergunning: u krijgt een verblijfsvergunning, uw verblijfsvergunning vervalt 
 zorgverzekering: u stapt over naar een andere zorgverzekeraar. Per wanneer en naar welke 

verzekeraar? Moet u aangemeld of afgemeld worden bij de collectieve verzekering? 

 banknummer: geef uw nieuwe nummer op en de ingangsdatum van de wijziging. Moet uw uitkering 
naar deze nieuwe rekening overgemaakt worden?  

 werk gevonden: geef aan waar, per wanneer, voor hoeveel uur per week en wat uw inkomen wordt. 
 auto: u heeft een (andere) auto gekocht. Wat is de waarde? 

 
Denkt u eraan bewijsstukken van de wijziging mee te sturen? 

 

 
3. Verzoek om toestemming voor: 
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

      

     Voorbeelden om toestemming voor te vragen 

 vrijwilligerswerk: voor het doen van vrijwilligerswerk (per wanneer, waar, voor hoeveel uren, krijgt u 
vergoedingen en zo ja, welke en waarvoor?) 

 buitenland: verblijf in het buitenland, bijvoorbeeld vanwege vakantie moet u op tijd en vooraf 
melden. Voordat u vertrekt moet u dit gemeld hebben. Vermeld datum van vertrek en terugkomst.  
 

 
  Bij wijzigingen die van belang (kunnen) zijn voor uw uitkering dient u dit mutatieformulier direct naar het 
  Team Uitvoering te sturen.  
 

Belangrijk: Bij een wijziging in de hoogte van inkomsten van u en/of uw partner, heffingskortingen en/of  
andere uitkering, moet u altijd een bewijsstuk meesturen! (bijvoorbeeld WW, Zw, WAO, WAJONG, WIA,      
pensioenuitkering, belastingaanslag, alimentatie) 
 
Verklaring en ondertekening 

Ondergetekende(n) verklaart/verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en er mee bekend te zijn  
dat het niet, niet tijdig of onjuist doorgeven van wijzigingen via dit mutatieformulier kan leiden tot verlaging  
van de uitkering, het opleggen van een bestuurlijke boete dan wel tot strafvervolging.  
 

Plaats en datum ondertekening: ___________________________________ 

 

 

 

Uw handtekening      Handtekening partner 

 

_______________________________                            ______________________________   

 

 

 

 

 

Let op: Onderstaande geldt alleen voor degene die dit formulier maandelijks moet inleveren en als u incidenteel 

een wijziging doorgeeft. 

 

Wij gaan alleen tot betaling over als dit formulier compleet (inclusief bewijsstukken) is ingevuld !  

Het verwerken van dit formulier kost maximaal 5 werkdagen.                                                                                

                                                                                 

 

                                                                                


