> MUTATIEFORMULIER
BIJZONDERE BIJSTAND
> Dit is het mutatieformulier bijzondere bijstand. Hiermee geeft u wijzigingen door die gevolgen
(kunnen) hebben voor de bijzondere bijstand die u ontvangt van Baanbrekers. Vul alleen de
onderdelen in die gewijzigd zijn. Onderteken het formulier en zet er een datum op.
> U kunt dit formulier opsturen naar Baanbrekers, Postbus 15, 5140 AA Waalwijk. U kunt het ook
afgeven bij de balie van Baanbrekers aan de Zanddonkweg 16 te Waalwijk.
> Heeft u niet genoeg ruimte of wilt u een andere wijziging doorgeven? Maak dan gebruik van de
ruimte bij het laatste onderdeel ‘Overige toelichting’.
Persoonsgegevens
Naam, voorvoegsel, voorletters ________________________________________________________
Burgerservicenummer
________________________________________________________
Wijziging adres
Met ingang van
Nieuw adres, straat
postcode en woonplaats

_____________________ (dd/mm/jj)
________________________________________________________

Wijziging gezinssituatie
De gezinssituatie is gewijzigd sinds __________________ (dd/mm/jj)
De nieuwe situatie is
Alleenstaande
Indien uw kind verhuist, maar er verblijven bij u nog andere kinderen < 18 jaar, dan blijft u
alleenstaande ouder.
Alleenstaande ouder (met één of meer kind(eren) onder de 18 jaar)
Gehuwd/samenwonend
Reden wijziging:
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Wijziging bijzondere kosten
Zijn de kosten waarvoor u en/of uw partner de bijstand ontvangt gewijzigd?
ja
nee
Zo ja, beschrijf hier wat er gewijzigd is:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Wijziging inkomen/vermogen
Het inkomen van u is gewijzigd?*
Het inkomen van uw partner is gewijzigd?
Is er een verandering gekomen in uw vermogen
Denk hierbij aan een erfenis, schenking, gift, prijs, een belastingteruggave
Is er een verandering gekomen in het vermogen van uw partner?
Denk hierbij aan een erfenis, schenking, gift, prijs, een belastingteruggave
Is er een verandering gekomen in het vermogen van uw kinderen (< 18 jaar)?
Denk hierbij aan een erfenis, schenking, gift, prijs, een belastingteruggave

ja
ja
ja

nee
nee
nee

ja

nee

ja

nee

* Heeft u een vast inkomen (bijvoorbeeld AOW of WIA)? En wijzigt dit één of twee keer per jaar met enkele euro’s? Dan
wordt dit niet gezien als een wijziging van inkomen. U hoeft dan het formulier dus niet in te vullen.
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Heeft u één of meerdere van voorgaande vragen met ‘ja’ beantwoord? Vul dan hierna in wat de
veranderingen zijn.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Bewijsstukken
Bij dit formulier dient u kopieën van bewijsstukken van wijziging van inkomsten, vermogen
of bijzondere kosten toe te voegen.
Verklaring en ondertekening
Met het plaatsen van mijn/onze handtekening verklaar ik/verklaren wij dat dit formulier naar
waarheid is ingevuld en niets is verzwegen dat het recht op bijzondere bijstand kan beïnvloeden. Ik
weet/wij weten dat mijn/onze gegevens worden opgenomen in een gegevensbestand.
Plaats _________________________________ Datum ___________________________________
Handtekening ___________________________ Partner __________________________________
Bent u gehuwd? Of woont u samen? Onderteken het formulier dan samen met uw partner.
Overige toelichting
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