MUTATIEFORMULIER Participatiewet, IOAW, IOAZ
Inleverdatum

uiterlijk de 1e van de maand volgend op de maand
waarin er iets is veranderd
zie inleverschema aan het eind van dit formulier

Datum ontvangst
(wordt door gemeente ingevuld)

partner
cliëntnummer
BSNummer
naam
adres
postcode en woonplaats
Vul dit mutatieformulier in wanneer er iets wijzigt of is gewijzigd in uw situatie. Geef de wijziging(en) door en
geef een toelichting op de wijziging. Onderteken de verklaring en lever het formulier op tijd bij ons in,
voorzien van bewijsstukken. Zie het inleverschema op de achterzijde van dit mutatieformulier.
Voor een toelichting op de vragen zie de toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ. Deze
toelichting is ook te vinden op de website van de gemeente www.losser.nl onder Werk en Inkomen à
‘Bijstand-Uitkering-Participatiewet’’.
1.
PERSOONSGEGEVENS / BURGERLIJKE STAAT
Zijn persoonsgegevens of de burgerlijke staat van u, uw eventuele partner en/of overige gezinsleden die
op uw adres wonen, gewijzigd?
Bijvoorbeeld: bent u getrouwd, gescheiden, is uw verblijfsvergunning gewijzigd, e.d.
O ja
O nee, ga naar vraag 2
Wat is er gewijzigd en bij wie?
Met ingang van wanneer?
2.a
WOON- & LEEFSITUATIE
Woont u (of uw eventuele partner) (tijdelijk) op een ander adres? Of is er iemand bij u op het adres komen
wonen of juist vertrokken?
O ja
Zo ja, om wie gaat het?
Wat is uw relatie met deze
persoon (kind, ouder, kostganger)?

O nee, ga naar vraag 3
Naam:
Geboortedatum:
Relatie tot u:

Wat is de wijziging en hoe lang
gaat deze situatie duren?

2.b
VAKANTIE (binnen- en buitenland)
Ik ga op vakantie, van:
Datum vertrek:
Datum terugkeer:
Bestemming:
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O in Nederland:
O buitenland, namelijk:

(plaats)
(land, plaats)

3.a
INKOMSTEN VAN UZELF, UW PARTNER
Is er iets gewijzigd in uw inkomen of dat van uw partner?
Heeft u of uw partner een ander inkomen gekregen of verloren of is de hoogte van bestaand inkomen
gewijzigd door uitbreiding of vermindering van het aantal contracturen? (bewijsstuk meesturen)
Gaat het om inkomsten uit werk, let dan op het volgende (zie ook toelichting):
·
Is het werk bij ons niet bekend, geef dit door via dit mutatieformulier!
·
Is bij ons wel bekend dat u werkt, maar stopt dit werkt, geef dit ook hier door!
Let op: dit geldt niet als u een gehele (kalender)maand niet hebt gewerkt bij een 0-urencontract en/of
uitzendcontract en de maand ervoor uit dat contract wel inkomsten heeft gehad. Dit geeft u door via de
Inkomstenverklaring!
· Is bij ons bekend dat u werkt en heeft u in een kalendermaand ook daadwerkelijk inkomsten uit arbeid gehad, dan
levert u bewijsstukken hiervan en/of de Inkomstenverklaring bij ons in uiterlijk de 1e van maand volgend op de
maand waarin de inkomsten zijn verdiend

O ja

O nee, ga naar vraag 4

Wat is er nieuw of gewijzigd?
Vanaf welke datum:
3.b.
MEDEBEWONERS VAN 21 JAAR EN OUDER (ook eigen kinderen van 21 jaar en ouder)*
Is een medebewoner van 21 jaar of ouder gestart of gestopt met het volgen van een opleiding?
Let op: Heeft u een IOAW of IOAZ uitkering dan is deze vraag niet van toepassing
*Voor een uitgebreide uitleg zie toelichting Mutatieformulier (www.losser.nl)

O ja

O nee, ga naar vraag 4

Wat is er gewijzigd?

4.

VERMOGEN VAN UZELF, UW EVENTUELE PARTNER EN/OF INWONENDE KINDEREN TOT
18 JAAR
Is er een verandering gekomen in het vermogen van u, uw partner en al uw kinderen?
Heeft u schenkingen gedaan, een erfenis of pensioenafkoop ontvangen, boedelscheiding afgerond, schuld
aangegaan? Let op: Heeft u een IOAW of IOAZ uitkering dan is deze vraag niet van toepassing.

O ja

O nee, ga naar 5

Wat is de wijziging?
Hoogte van het bedrag?
5.
VERKLARING EN ONDERTEKENING
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld zodat de gemeente kan
vaststellen of ik/wij recht hebben op bijstand. Ik weet/wij weten dat het onjuist invullen van dit formulier
strafbaar is. Het onjuist of onvolledig of het niet invullen van dit formulier kan leiden tot het geheel of
gedeeltelijk weigeren van uitkering. Het niet tijdig, niet of onjuist verstrekken van gegevens kan leiden tot
een boete of strafvervolging. Ik verklaar/wij verklaren ermee bekend te zijn dat mijn/onze gegevens door de
gemeente op juistheid en volledigheid worden gecontroleerd bij andere instanties en personen op grond van
de Participatiewet, IOAW/IOAZ en de verstrekte gegevens worden opgenomen in een persoonsregistratie.
Plaats/datum:

Handtekening van uzelf

……………………………..

…………………………………

wanneer:
zo spoedig mogelijk na wijziging maar
uiterlijk de 1e van de maand
volgend op de maand waarin de wijziging
heeft plaatsgevonden

Handtekening partner
………………………………

hoe:
- gescand per mail aan wiz@losser.nl
of
- per post t.a.v. Gemeente Losser,
Mutatieformulier
afd. WIJZ, team Werk en Inkomen,
Postbus 90, 7580 AB Losser
Belangrijk: Het niet op tijd doorgeven van wijzigingen via dit formulier heeft gevolgen voor u. Heeft u
daarom vragen of weet u niet zeker of u een bepaalde verandering in uw situatie aan ons moet
doorgegeven, neem dan contact op met uw consulent.
Inleverschema
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