Gemeente Borne
Mutatieformulier Wet werk en bijstand (WWB)
Inleveren of opsturen binnen vijf werkdagen na het ontstaan van de wijziging. Hiermee voorkomt u nadelige
gevolgen voor uw uitkering. Als u inkomsten heeft uit arbeid of zelfstandige activiteiten, dan moet u het
mutatieformulier elke maand inleveren. Voor de volledige regels verwijzen wij u naar de toelichting.
Naam + voorletter(s)

Geboortedatum

………………………………………………………. m/v
Naam partner

…………………………………………………………….
Adres

………………………………………………………. m/v
Postcode + woonplaats

…………………………………………………………….
Telefoon

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

Om te beoordelen of de uitkering die u ontvangt nog is afgestemd op uw omstandigheden, bent u verplicht in
geval van wijzigingen dit formulier in te vullen, te ondertekenen (samen met uw eventuele partner) en met
bewijsstukken zo spoedig mogelijk op te sturen naar sociale zaken. Neemt u contact op met de consulent
indien u twijfelt of u bepaalde informatie aan sociale zaken moet doorgeven.
1.

Gezins- en woonsituatie gewijzigd
gehuwd/gaan samenwonen
geboorte
gescheiden/verlaten
overleden
nieuwe inwoner
De wijziging betreft:
Naam: ………………………………………….

2.

inwonend kind(eren) uit huis gegaan
kind(eren) woont weer thuis
inwonend kind is 18 jaar geworden
inwonend kind is 21 jaar geworden
medebewoner is verhuisd
Datum ingang wijziging: ……………………..........

Tijdelijk verblijf op ander adres (i.v.m. ziekte, vakantie, detentie)
Het verblijf op het andere adres betreft: mijzelf partner beiden kind
Periode van ......................…………..………………. tot en met …………………………............................
Reden:........................................................................................................................................................
Tijdelijk adres:……………………………………………………………….………………………………………
Melding terugkomst uit het buitenland d.d. ...……………………………………………………………………
Bij verblijf in het buitenland dient u zich op de eerste werkdag na terugkomst in Borne persoonlijk te
melden bij de Publieksbalie. Vergeet niet uw legitimatiebewijs mee te brengen.

3.

Inkomsten bijvoorbeeld uit dienstbetrekking, uitkeringen of zelfstandigheid, andere inkomsten
(bijv. alimentatie, heffingskortingen)
KOPIE LOONSTROOK / UITKERINGSSPECIFICATIE MEESTUREN
Wie:
Periode:
Inkomstenbedrag:
Per:
Inclusief
Waar:
vakantiegeld:
uzelf,
waarop
de netto inkomsten
week, maand
naam en adres
partner of
inkomen of
vermelden
of per 4
Ja of nee
werkgever of
kind
werk
weken
uitkerende
betrekking
instantie
heeft
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De inkomsten zijn gewijzigd door: Als zelfstandige In loondienst
Uitkering (anders dan van sociale zaken)
Datum van de wijziging ………………..………………..
4.

Alimentatie

Heffingskortingen

Vermogen
Wijziging in vermogen, bijvoorbeeld:
- Schenking, erfenis, loterij, auto, koopwoning of boedelscheiding
- Contant geld, spaargeld, waardepapieren zoals aandelen en obligaties
- Een betaling over een eerder tijdvak in de vorm van salaris, uitkering, alimentatie, belastingteruggaaf
De wijziging betreft: ………………………...…………….………………
Ten behoeve van mijzelf partner kind(eren)

5.

Opleiding begonnen / gewijzigd
De opleiding is begonnen door:
mijzelf
partner
De opleiding is gewijzigd door:
mijzelf
partner
Naam opleiding: ………………………………………………………………
Met ingang van: ……………….………………………………………………

6.

Werkzaamheden zonder beloning begonnen/gewijzigd (bijv. vrijwilligerswerk)
Deze werkzaamheden zijn verricht door:
mijzelf
partner
De werkzaamheden zijn gewijzigd van:
mijzelf
partner
Het betreft de volgende werkzaamheden (werkgever, soort werkzaamheden, aantal uren en data):
......................................................................................................................................................................
Met ingang van: ……………….………………………………………………………………………………..……

7.

Werk (als u aan het werk gegaan bent of het werk gewijzigd is dient u hier op te geven – tevens
dient u bij werkaanvaarding een kopie van het contract bij te voegen)
Deze werkzaamheden zijn verricht door:

mijzelf

partner

De werkzaamheden zijn gewijzigd van:
mijzelf
partner
Het betreft de volgende werkzaamheden (werkgever, soort werkzaamheden, aantal uren en data):
......................................................................................................................................................................
Met ingang van: ……………….……………………………………………………………………………………..
8.

Nadere toelichting en andere wijzigingen en/of overige mededelingen van mij of van mijn partner,
die van belang kunnen zijn voor het recht op uitkering
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Bovenstaande vragen zijn naar waarheid en volledig beantwoord. Het is mij / ons bekend dat:
• Niet tijdig of onjuist verstrekken van gegevens kan leiden tot een maatregel of strafvervolging;
• Omstandigheden, die van invloed kunnen zijn op de uitkering, direct aan sociale zaken gemeld moeten
worden;
• Sociale zaken kan bij andere instanties en/of personen inlichtingen vragen om het recht op uitkering vast
te kunnen stellen en/of om de verstrekte gegevens te controleren.
Handtekening

Handtekening partner

Borne ……………………………….. (datum)

Borne ……………………………………… (datum)

In te vullen door de consulent

Overdracht door de consulent

In te vullen door de administratie

Gecontroleerd d.d. …………………

Formulier tijdig ontvangen
Ja / nee

Verwerkt d.d. ……………………

Naam
Paraaf
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…………………
…………………

Gevolgen voor de uitkering
ja / nee

Naam

………………..…

Paraaf

……………………
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