
    
 

Geachte heer, mevrouw, 

 

 
Met dit formulier dient u wijzigingen in uw uitkeringssituatie door te geven aan Fijnder.  
Het is belangrijk dat u dit formulier direct invult en inlevert zodra er sprake is van een wijziging in een van de onderstaande gegevens.  
U kunt dit formulier ook per post versturen naar Fijnder, Postbus 109, 7140 AC Groenlo.  

Denk aan ondertekening op de achterzijde. 

 

Hieronder aankruisen en invullen wat er gewijzigd is en sinds wanneer. Eventuele gevraagde bewijsstukken bijvoegen (zie >>). 

 

1.  Woon- en verblijfadres Nieuw adres (straat en huisnummer)  ________________________________________________ 

 

 Postcode en woonplaats  ________________________________________________ 

 

 Deze wijziging is ingegaan op (datum) _________________________________ 

   

2.  Telefoonnummer/e-mailadres Nieuw telefoonnummer/e-mailadres  _________________________________ 

   

 

3.  Banknummer Van mijzelf Nieuwe nummer  _________________________________ 

 

 Van mijn partner Nieuwe nummer _________________________________ 

 

 Deze wijziging is ingegaan op (datum) _________________________________ 

 

>> Kopie van bankpas bijvoegen. 

 

4.  Medebewoners  Ik heb nieuwe medebewoners  Er vertrekken medebewoners  

 Er is een verandering in de 

  mensen die samen met mij 
op mijn adres wonen. 

 Naam medebewoner(s)  Geboortedatum medebewoner(s) 

       

       

       

       

       

       

    Relatie tot medebewoner(s)   

    (partner/onderhuurder/kostganger)   

       

    Deze wijziging is ingegaan op (datum)   

 

5.  Kinderen 

 Mijn kind  Gaat uit huis  Gaat thuis wonen  Begint met een nieuwe studie 

 

   Stopt met de studie  Wordt binnen nu en 3 maanden 18 of 21 jaar oud 

 

    Naam kind  Geboortedatum 

       

       

    Deze wijziging is ingegaan op (datum)  

 

>> Dit kan consequenties voor de hoogte van uw uitkering hebben!  

     Informeer bij uw inkomensconsulent! 

 

                  
Mutatieformulier 

 

 

  

 

 

 

 

Naam : 

BSN : 

Cliëntnummer : 



2022-01-01 

6.  Inkomsten uit werk  Ikzelf ____ uur per dag, op _____ dagen per week bij _________________________ 

Vrijwilligerswerk is ook werk 

  Mijn partner ____ uur per dag, op _____ dagen per week bij _________________________ 

 

 Deze wijziging is ingegaan op (datum) _________________________________ 

 

>> Kopie aanstellingsbrief, arbeidscontract, ziektekostenverzekering, 1e loonstrook of inschrijving bij kamer van koophandel bijvoegen. 
Indien vrijwilligerswerk, dan kopie van verklaring door instantie bijvoegen. 

 

7.  Andere Inkomsten  Van mijzelf  Van mijn partner  Van mijn inwonende kind  

 Het gaat om andere inkomsten  

 dan de bijstandsuitkering, Omschrijving nieuwe/andere inkomsten ________________________________________________ 

 bv.WW, Ziektewet, WIA, Wajong,  

WGA, studiefinanciering. 

 Hoogte nieuwe/andere inkomsten € _______________ Per:   wk    4 wkn  mnd 

 

 Deze wijziging is ingegaan op (datum) _________________________________ 

 

>> Kopie van bewijs van nieuwe/andere inkomsten bijvoegen.  

 

8.  Vermogen (dat is ontvangen)*** Omschrijving ontvangen vermogen ________________________________________________ 

 Zoals auto, erfenis, prijs, schenking, 
uitbetaling levensverzekering etc. 

 

 Totaalbedrag  ontvangen vermogen € _______________ 

 

 Datum waarop vermogen is ontvangen _________________________________ 

 

>> Kopie van bewijs van nieuw ontvangen vermogen bijvoegen. 

 ***vraag 8  hoeft niet ingevuld te worden als u alleen een IOAW- of IOAZ-uitkering ontvangt*** 

 

9.  Auto/caravan/aanhanger/boot Ik heb een auto/aanhanger/motor/boot 

    

   Verkocht, bedrag  Gekocht, bedrag 

      

      

 

10.  Studie  Ik zelf ____ uur per dag, op _____ dagen per week bij _________________________ 

 

  Mijn partner ____ uur per dag, op _____ dagen per week bij _________________________ 

 

 Deze wijziging is ingegaan op (datum) _________________________________ 

 

>> Kopie van inschrijving bijvoegen. 

 

11.  Vakantie  Ik ga op vakantie van: _____________________      tot en met: _________________________ 

  

 

 

 Vakantiebestemming: :_________________________ 

 

Ik heb dit formulier eerlijk en volledig ingevuld. Datum: ___________________________ 

 

− Ik weet dat het niet of te laat doorgeven van wijzigingen in mijn uitkeringssituatie tot gevolg heeft dat mijn uitkering wordt stopgezet. 

− Ik weet dat als ik het formulier opzettelijk onjuist of onvolledig invul, de gemeente een sanctie oplegt of tot strafvervolging overgaat via de rechter. 

− Ik weet dat ik alle veranderingen, die ontstaan nadat ik dit formulier heb ingeleverd, z.s.m. bij Fijnder moet opgeven. 

− Ik weet dat de gemeente bij andere instanties of personen de door mij verstrekte gegevens controleert. 

 

Ondertekening: 

 
 
 
 
 
Handtekening van uzelf (in dit vakje plaatsen)  Handtekening van uw partner (in dit vakje plaatsen) 

 


