
MUTATIEFORMULIER WERK, INKOMEN EN ZORG   ALLEEN INLEVEREN BIJ WIJZIGING ! 
 
 

Cliënt    

Naam:   

Cliëntnr.:   

Geboortedatum:   

   

Partner   

Naam:   

Cliëntnr.:   

Geboortedatum:   

   

 
Wijzigingen die u aan de afdeling Werk, Inkomen en Zorg moet melden 
Het is belangrijk om wijzigingen in uw situatie die invloed hebben op uw recht op uitkering of op de 
hoogte van uw uitkering aan ons door te geven. Dit moet vóór de 25

e
 van deze maand. Beantwoord 

onderstaande vragen die voor u van toepassing zijn. Stuur dit formulier met de benodigde bijlagen naar 
GR de Bevelanden, afdeling WIZ, postbus 2144, 4460 MC Goes. U kunt het formulier ook bij de receptie 
van het stadskantoor van de gemeente Goes inleveren.    
 
Toelichting mutatieformulier 
Van de vragen waarbij gegevens gewijzigd zijn vult u in de rechterkolom de wijziging in. Als u niet zeker 
weet of u iets moet doorgeven, neem gerust contact op met uw klantmanager. 
 
 
1. Is uw gezinssamenstelling gewijzigd? 

 
Bijvoorbeeld als gevolg van samenwoning, 
huwelijk, echtscheiding enz, of omdat uw kind 
bij u is komen wonen of is verhuisd 

 Welke wijziging heeft er in uw gezinssamenstelling 
plaatsgevonden? .............................................................  
 .........................................................................................  
 .........................................................................................  
Met ingang van ................................................................  

    
2. Is uw woonsituatie gewijzigd? 

 
Denk aan een verhuizing, wijziging m.b.t. 
onderhuur, kostganger enz.  

 

 Welke wijziging heeft er plaatsgevonden?  .....................  
 .........................................................................................   
 .........................................................................................  
Met ingang van  ...............................................................  

    
3. Is uw bankrekeningnummer gewijzigd? 

 
 

 Het nieuwe nummer is:  ...................................................  
Voeg een bewijsstuk bij! 

    
4. Gaat u binnenkort naar het buitenland of 

verblijft u langer dan 1 week buiten de 
gemeente maar wel in Nederland? 
 
 

 Vraag 4 weken vooraf toestemming aan middels het 
formulier “verblijf buiten de gemeente/onderbreking 
re-integratietraject”. Het document is te downloaden 
op de site van GR de Bevelanden WIZ of aan te 
vragen bij uw klantmanager. 

    
5. Heeft u of uw partner werk aanvaard?            

 
 

  Uzelf   Uw partner 

Naam werkgever ..............................................................  

Met ingang van ................................................................  

Netto loon € …………..per maand/week/4 weken. 

Uren per week .................................................................  

Voeg een kopie van contract of aanstellingsbrief bij! 

 
    
6. Is uw inwonend kind 21 jaar geworden?  

 
 
of is uw inwonend kind dat ouder is dan 21 
jaar gestopt met een studie? 

 Naam kind ........................................................................  
Met ingang van ................................................................  
21 jaar geworden Ja / Nee  
Gestopt met studie Ja / Nee 

    



    

    7. Zijn uw inkomsten gewijzigd? 
 

 

Denk bijvoorbeeld aan: wijziging in de hoogte 
van inkomsten die nu op de uitkering in 
mindering worden gebracht. Andere inkomsten 
ontvangen en/of beëindigd (bijv. alimentatie, 
AOW, WIA, uit verhuur of kostgeld etc.). Een 
betaling over een eerder tijdvak in de vorm van 
bijvoorbeeld salaris, uitkering, alimentatie, 
belastingteruggaaf eerdere jaren. 

 Welke wijziging van inkomsten heeft 
plaatsgevonden? 
 
Uzelf: met ingang van ......................................................  

Inkomsten € …………….per maand/week/4 weken. 

Dit bedrag is   bruto of  netto 

 

Uw partner: met ingang van ...........................................  

Inkomsten € …………….per maand/week/4 weken. 

Dit bedrag is   bruto of  netto 

 

Voeg een kopie van de salarisstrook of uitkeringsspecificatie bij! 

  
 

  

8. Is uw vermogen gewijzigd?  
Deze vraag moet u alleen invullen als u een 
uitkering op grond van de Participatiewet (PW) 
ontvangt. Ontvangt u IOAW of IOAZ dan kunt u 
deze vraag overslaan. 
 
Onder vermogen valt de waarde van uw 
bezittingen, zoals  (contant) geld, spaargeld,  
antiek, auto, motor, boot of caravan, sieraden, 
aandelen, obligaties, onverdeelde boedel en 
schenkingen,  een ontvangen erfenis, een prijs 
in een loterij, een verzekeringsuitkering of 
afkoop pensioen(en). 

 Wat is er in uw vermogen gewijzigd? ..............................  
 .........................................................................................  
 .........................................................................................  
 .........................................................................................  
 .........................................................................................  
 .........................................................................................  
 .........................................................................................  
 .........................................................................................  
 .........................................................................................  
 .........................................................................................  
 .........................................................................................  
 .........................................................................................  
 

    
9. Zijn er sinds de laatste 

informatieverstrekking andere 
veranderingen die van invloed kunnen zijn 
op uw uitkering? 
 
Denk bijvoorbeeld aan: studeren, verblijf in 
ziekenhuis of inrichting, vrijwilligerswerk, 
opleiding, detentie, beëindiging studie of iets 
dergelijks 

 Welke? .............................................................................  
 .........................................................................................  
 .........................................................................................  
 .........................................................................................  
 .........................................................................................  
 .........................................................................................  
 .........................................................................................                                                                                                                
 .........................................................................................  

 
 
 
Verklaring en ondertekening 
Ik heb dit formulier geheel naar waarheid ingevuld zodat de gemeenschappelijke regeling de Bevelanden 
kan vaststellen of ik (nog) recht heb op uitkering. Ik heb niets verzwegen. Ik weet dat het onjuist invullen 
van het formulier strafbaar is. Het niet tijdig inleveren, of het onjuist of onvolledig invullen van dit formulier 
kan leiden tot beëindiging of verlaging van de uitkering. Het kan daarnaast leiden tot strafrechtelijke 
vervolging. Ten onrechte verstrekte uitkering wordt altijd teruggevorderd. 

 
 
Plaats en datum:  Handtekening cliënt:    Handtekening partner: 

 
 
 
 
__________________ ________________________  __________________ 
 
 


