Mutatieformulier Participatiewet-IOAW-IOAZBbz
Periode:
Inleverdatum:
Uitkeringsnr:
1. Toelichting op dit mutatieformulier
•
U bent wettelijk verplicht om wijzigingen die mogelijk van invloed zijn op de hoogte en voortzetting
van uw uitkering, door te geven. De wijzigingen geeft u door via dit formulier of het digitaal
klantdossier.
•
Inkomen, vakantieaanvragen en wijziging van bankrekeningnummer (IBAN), telefoonnummer of emailadres, geeft u door via het digitaal klantdossier op www.elburg.nl. De overige wijzigingen via
dit mutatieformulier.
•
Wijzigingen in uw situatie dient u binnen vijf werkdagen nadat de wijziging is ontstaan, door te
geven. Als u het te laat inlevert, kan de bijstand worden verlaagd.
•
Ook als u de wijziging eerder telefonisch dan wel op een andere wijze heeft gemeld, moet u het
formulier of het digitaal klantdossier invullen en binnen vijf werkdagen inleveren.
•
Als u de wijzigingen niet kunt vermelden bij 2 tot en met 6 kunt u het invullen bij punt 7.
•
Bewijsstukken dient u mee te sturen.
2. Persoonsgegevens
Burgerservicenummer (BSN)

U:

Partner/echtgeno(o)t(e):

3. Vermogen
Toename van vermogen:
Bijvoorbeeld auto, ontvangst erfenis of gift, het winnen van een prijs in de loterij, antiek, aandelen etc.
4. Woonsituatie
Verhuizing; nieuw adres:
Met ingang van:
NB. Verhuizing dient u vóór datum verhuizing door te geven.
Of tijdelijk verblijfadres:
Vul ook in: van ………………… tot …………………… (welke data)

5. Samenstelling huishouden (alle bewoners op uw adres)
 Ik ga trouwen /  ik ga samenwonen /  ik word geregistreerd partner
Gegevens partner:
Met ingang van:
 Ik ga scheiden /  onze samenwoning wordt beëindigd /  ons geregistreerd partnerschap
wordt ontbonden
Nieuw adres ex-partner:
Met ingang van:

 Er is iemand op mijn adres komen wonen (ook kinderen)
 Er is iemand op mijn adres weg gegaan (ook kinderen)
Naam:

Met ingang van:

 Mijn kind gaat studeren
 Mijn kind stopt met studeren
Naam:

Met ingang van:

6. Verblijfstatus
Mijn verblijfstatus is gewijzigd:
Met ingang van:
7. Overige wijzigingen

Denk aan wijzigingen in opleiding (avond- of dagopleiding /wel of geen studiefinanciering (ook van
uw kinderen!)), aanvang of einde dienstverband / stage / vrijwilligerswerk of andere wijzigingen in
uw situatie die gevolgen kunnen hebben voor uw uitkering.

Ik verklaar dat ik dit formulier geheel naar waarheid heb ingevuld. Ik weet dat het onjuist invullen van
het formulier strafbaar is. Het onjuist of onvolledig invullen van dit formulier kan leiden tot beëindiging
of vermindering van de uitkering. Ten onrechte verstrekte uitkering wordt teruggevorderd. Het niet, niet
op tijd of onjuist verstrekken van gegevens kan daarnaast leiden tot een boete of strafrechtelijke
vervolging.
Op grond van de wet moet de gemeente de gegevens controleren. Ik machtig hierbij het college een
onderzoek in te (laten) stellen naar de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens en zo nodig
naar andere gegevens die noodzakelijk zijn voor de verlening dan wel de voortzetting van de bijstand.
Uw persoonsgegevens worden op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens vertrouwelijk
behandeld en alleen voor dat doel gebruikt waarvoor persoonsgegevens zijn verkregen. Indien nodig
voor het uitvoeren van onze taak, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan andere medewerkers
binnen de gemeente of derden welke betrokken zijn bij de uitvoering van onze taak. U hebt het recht
inzage te krijgen in uw gegevensverwerking.
Plaats:…………………………………………………

Plaats:…………………………………………………

Datum:…………………………………………………

Datum:………………………………………………

Handtekening:

Handtekening partner/ echtgen(o)t(e):

