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Regels voor ROFjes gaan veranderen
Baanbrekers verandert op 1 juli 2014 de regels voor de rechtmatigheidsonderzoeks‐
formulieren (ROFjes). Over deze veranderingen leest u meer in deze speciale uitgave
van Baanbrekers Actueel.
> Wat verandert er?
Vanaf 1 juli hoeft niet meer iedere uitkeringsgerechtigde elke maand een ROFje in te
vullen en in te leveren.
 Heeft u inkomsten naast uw uitkering? Dan sturen wij u nog wel elke maand
een ROFje toe. Dit ROFje vult u in en stuurt u met bewijsstukken voor de
aangegeven datum naar ons terug. Voor u wijzigt er dus niets.
 Heeft u geen inkomsten naast uw uitkering? Dan ontvangt u van ons in juli een
mutatieformulier. Alleen als er iets in uw situatie verandert, vult u het
mutatieformulier in en stuurt u het binnen vijf werkdagen aan ons terug.
> Wanneer moet u een mutatieformulier invullen?
In de volgende situaties moet u altijd een mutatieformulier invullen en toesturen:
 wijziging in uw adres
 wijziging in uw gezinssituatie
 wijziging in uw inkomen, het inkomen van uw partner of het inkomen van een
inwonend kind
 wijziging in uw vermogen, het vermogen van uw partner of het vermogen van
een kind jonger dan achttien jaar
Het mutatieformulier stuurt u binnen vijf werkdagen na de wijziging ingevuld aan ons
toe. Bij wijziging van inkomen en/of vermogen doet u er altijd een bewijsstuk bij.
U ontvangt in juli van ons het mutatieformulier bij u thuis. Dit formulier is vanaf die
datum ook te vinden op www.baanbrekers.org. Kijk dan bij Contact & downloads >>
downloads >> formulieren.
> Wat als u geen of te laat een mutatieformulier inlevert?
Het is erg belangrijk dat u wijzigingen in uw situatie tijdig aan ons doorgeeft. Geeft u de
wijziging in uw situatie niet of niet binnen vijf werkdagen door? Dan schendt u de
inlichtingenplicht. Wij starten dan een boeteonderzoek. Ook kan het zijn dat u hierdoor
te veel uitkering van ons ontvangt. Deze betaalt u dan aan ons terug.
> Vergelijken van gegevens?
Baanbrekers vergelijkt uw gegevens met gegevens van andere organisaties. Denk
hierbij aan de Belastingdienst, werkgevers, UWV, DUO, burgerzaken, RDW en andere
gemeenten. Hierdoor kunnen wij achteraf zien of u wijziging in uw situatie (tijdig) heeft
doorgegeven.
Meer weten?
Op www.baanbrekers.org vindt u meer informatie over dit onderwerp. Heeft u nog
aanvullende vragen? Neem dan contact op met uw inkomensconsulent.
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