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Mutatieformulier

Gemeente Almere

Voor wijzigingen gegevens en inkomsten

Met dit formulier kunt u doorgeven dat er iets veranderd is in uw situatie. Op de achterkant van dit
formulier staat uitleg over de veranderingen die u aan Sociale Zaken moet doorgeven. U moet deze binnen
vijf werkdagen doorgeven. Doet u dit niet, dan kan dit negatieve gevolgen hebben voor uw uitkering.
Dit kan ook inhouden dat u een boete krijgt.

Postbus 200
1300 AE Almere
Telefoon 14 036
almere.nl/werken/uitkering
almere.nl/contactformulier

 = aangeven wat van toepassing is.
Invullen door medewerker

1. Uw persoonsgegevens

Klantnummer

Achternaam + voorletters

Geboortedatum

Telefoonnummer		

Burgerservicenummer

Straat + huisnummer 				

Woonplaats

Datum afgifte

Code medewerker

Datum ontvangst

Code medewerker

2. Persoonsgegevens partner
Achternaam + voorletters 				

Geboortedatum

3. De verandering die u wilt doorgeven
A. Ik wil doorgeven dat voor mij en/of mijn partner de bankrekening gewijzigd is.
Nieuw rekeningnummer (IBAN)

0
(Stuur een kopie van uw bankpas mee)

B.

Ik wil doorgeven dat voor mij en/of mijn partner het e-mailadres gewijzigd is.

01-0008-0416

Nieuw e-mailadres

C. Ik wil mijn/onze uitkering beëindigen.
Vul hieronder in waarom u dat wilt.

Datum wijziging

D. Sociale Zaken betaalt rekeningen voor mij en/of mijn partner.
Vul hieronder in wat er is veranderd.

Datum wijziging

E. Er is iets veranderd in mijn inkomen (bv. inkomen uit werk of onderneming) of in het inkomen
van mijn partner. Vul hieronder in voor wie en wat er veranderd is.

Datum wijziging

F. I k heb een inwonend kind of medebewoner van 21 jaar of ouder. Mijn kind of medebewoner heeft
zich uitgeschreven van de opleiding omdat hij of zij is gestopt met de opleiding/is afgestudeerd.

Datum beëindiging studie

1

G.

Ik en/of mijn partner moet(en) in detentie.

Naam

Datum
		

t/m

H. Ik en/of mijn partner heb(ben) extra geld ontvangen.
Vul hieronder in wie extra geld heeft ontvangen en wat de reden is.

Bedrag

Datum ontvangst

€

I.

Overig.					
Vul hieronder in wat u wilt doorgeven. 		

4. Verklaring en ondertekening
Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld. Ik weet dat het onjuist invullen van formulieren
strafbaar is. Het onjuist, onvolledig of niet invullen van dit formulier kan leiden tot het geheel of
gedeeltelijk weigeren van mijn uitkering. Het niet tijdig, niet of onjuist opgeven van gegevens kan
leiden tot een boete of strafvervolging. Ik weet dat mijn gegevens door de gemeente Almere kunnen
worden gecontroleerd bij andere instanties en personen op grond van de Participatiewet en dat de
gegevens worden opgenomen in een administratie.
Datum

Handtekening klant

Handtekening partner

			

Toelichting bij de vragen op dit formulier
3A. Wijziging bankrekening
Uw IBAN bestaat uit 18 tekens. Het is uw huidige rekeningnummer, vooraf gegaan door de landcode (NL), een controlegetal van twee cijfers, vier letters die uw bank aanduiden en een aanvulling
met nullen. U vindt uw IBAN op uw bankafschrift of de website van uw bank.
3C. Uitkering beëindigen
Heeft u werk aanvaard, stuur dan een kopie van het arbeidscontract mee, of de eerste loonstrook
waaruit de datum indiensttreding blijkt.
3D. Sociale Zaken betaalt rekeningen
Dit zijn rekeningen die Sociale Zaken op dit moment al voor u betaalt. Bijvoorbeeld de huur of
de rekening voor energie en gas. Stuur een nota, overzicht of formulier mee van de betrokken
instantie waar het juiste bedrag op staat. Anders kunnen wij uw wijziging niet verwerken.
3E. Inkomen van u of uw partner
Hieronder vallen veranderingen in het inkomen en gewijzigde inkomsten uit een uitkering die u
ontvangt of gaat ontvangen (bijvoorbeeld ZW, WAO, WIA, AOW, WW, Wajong, etc). Stuur
bewijsstukken hiervan mee.
3F. Uitgeschreven van de opleiding
Als uw kind van 21 jaar of ouder niet meer studeert, wordt van hem of haar verwacht mee te
betalen aan de vaste lasten en boodschappen. Hierdoor ontvangt u dan een lager uitkeringsbedrag.
3H. Extra geld ontvangen
Bijvoorbeeld wanneer u een schenking, geldprijs of erfenis heeft ontvangen.
3 I. Overig
Bijvoorbeeld als u geen kinderbijslag meer krijgt omdat uw kind jonger dan 18 jaar teveel
inkomsten heeft. Of u wilt het pakket van uw collectieve zorgverzekering bij de Menzis wijzigen.
Vragen?
Neem dan contact op met Sociale Zaken via telefoonnummer 14 036. Voor meer informatie kijk
op almere.nl/werken/uitkering.
2

Datum wijziging

