
> MUTATIEFORMULIER  
Postadres: Baanbrekers 
Antwoordnummer 10070 
5140 VB WAALWIJK  

 

 
> Dit is het mutatieformulier. Hiermee geeft u wijzigingen door die gevolgen (kunnen) hebben voor 
uw uitkering die u ontvangt van Baanbrekers. Vul alleen de onderdelen in die gewijzigd zijn.  
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
> Heeft u niet genoeg ruimte of wilt u een andere wijziging doorgeven? Maak dan gebruik van de 
ruimte bij het laatste onderdeel ‘Overige toelichting’.  
 
Als u het mutatieformulier digitaal invult, krijgt u een ontvangstbevestiging via uw mail.  
Als u het mutatieformulier afgeeft bij of opstuurt naar Baanbrekers krijgt u binnen 10 werkdagen 
een schriftelijke ontvangstbevestiging en een nieuw mutatieformulier toegestuurd. Indien u na 10 
werkdagen geen ontvangstbevestiging heeft ontvangen, kunt u ervan uit gaan dat uw 
mutatieformulier niet is ontvangen. Neemt u dan a.u.b. contact op met Baanbrekers. 
 

Persoonsgegevens 
Naam, voorvoegsel, voorletters ________________________________________________________ 
Burgerservicenummer  ________________________________________________________ 
 

Wijziging adres 
Met ingang van   _____________________ (dd/mm/jj) 
Nieuw adres, straat  ________________________________________________________ 
postcode en woonplaats ________________________________________________________ 
 

Wijziging gezinssituatie 
De gezinssituatie is gewijzigd sinds __________________ (dd/mm/jj) 
 
De situatie is: alleenstaand/alleenstaande ouder/gehuwd (doorhalen wat niet van toepassing is) 
Wie wonen er op uw adres: 
Naam     Geboortedatum  Partner/kind/overig   
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

Wijziging inkomen 
Inkomensgegevens van uzelf en uw partner.  
Hieronder worden onder meer verstaan inkomsten uit werk, studiefinanciering, stagevergoeding, 
heffingskortingen van de Belastingdienst, andere uitkeringen, alimentatie en giften. 
Naam     Geboortedatum  Inkomen (soort en bedrag)  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
U moet bewijsstukken van de inkomsten meesturen. Denkt u hierbij aan een salarisstrook, 
specificatie van uitkering of studiefinanciering of de voorlopige aanslag van de Belastingdienst. 
 



 

 

komen/vermogen 
Wijziging vermogen 

 

Als u een IOAW/IOAZ-uitkering ontvangt, dan hoeft u deze vraag niet te beantwoorden. 
 
Is het vermogen van u, uw partner, of een minderjarig kind toegenomen? 
Denkt u hierbij aan een erfenis, schenking, gift, prijs, een belastingteruggave of een pensioen dat u 
heeft afgekocht 
Naam     Geb. datum  Omschrijving vermogenstoename  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
U moet een bewijsstuk van de vermogenstoename meesturen. 
 

Wijziging opleiding 
 

Bent u, uw partner of medebewoner gestart/gestopt* met een opleiding? (*doorhalen wat n.v.t. is) 
Naam     Geb. datum  Omschrijving opleiding  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
U moet een bewijsstuk van de opleiding meesturen. 
 

Verklaring en ondertekening 
Ik/wij heb(ben) deze verklaring geheel naar waarheid ingevuld en niets verzwegen. Ik weet/wij weten 
dat: 

 het onjuist of onvolledig invullen van vragen en/of het niet meesturen van bewijsstukken kan 
leiden tot beëindiging of vermindering van de uitkering; 

 opzettelijk onjuist of onvolledig invullen van deze verklaring kan leiden tot het opleggen van 
een boete of strafrechtelijke vervolging; 

 niet of te laat inleveren van deze verklaring kan leiden tot latere betaling, vermindering of 
stopzetting van de uitkering; 

 Baanbrekers bij andere instanties of personen inlichtingen vraagt, om het recht op uitkering 
vast te stellen en/of verstrekte gegevens te verifiëren. 

 
Plaats _________________________________  Datum ___________________________________ 
 
Handtekening ___________________________  Handtekening partner_______________________ 
 
Bent u gehuwd? Of woont u samen? Onderteken het formulier dan samen met uw partner. 
Als u het formulier digitaal instuurt, hoeft u geen handtekening te zetten. 
 

Overige toelichting 

 

 

 

 

 


