Wijzigingsformulier Tozo
U ontvangt een aanvullende uitkering voor levensonderhoud in het kader van de
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Zoals u weet kunnen er zich
omstandigheden voordoen die van invloed zijn op deze aanvullende uitkering. Aan u wordt
dan ook gevraagd om deze omstandigheden aan ons te laten weten. Hier kunt u dit
formulier voor gebruiken.
Welke






omstandigheden zijn van invloed op uw uitkering?
U bent gestopt met uw bedrijf
U heeft de AOW-leeftijd bereikt
U bent verhuisd naar een andere gemeente
U bent gedetineerd
Uw (gezins)inkomen is achteraf hoger of lager dan u heeft doorgegeven

Wanneer een van deze situaties op u van toepassing is, heeft u niet langer recht (via de
gemeente Meppel) op de aanvullende uitkering of heeft u recht op een hogere of lagere
uitkering. Wij vragen u om ons dit zo spoedig mogelijk, na de wijziging, te melden via dit
wijzigingsformulier. Dat is belangrijk omdat we willen voorkomen dat we u teveel uitkering
geven die we later van u moeten terugvorderen.
Ik geef de volgende wijziging(en) door:
Zet een kruisje bij de voorwaarden die gewijzigd zijn.

□ Ik zeg de uitkering op per [datum] ........................................... (vul de toelichting in)
De uitkering wordt toegekend voor hele kalendermaanden. Heeft u in een bepaalde maand
weer inkomsten? Dan kunt u kiezen of u de uitkering vanaf de 1e van die maand of vanaf
de 1e van de daaropvolgende maand wil stopzetten. Als uw (gezins)inkomen in die maand
hoger is dan het sociaal minimum, dan stopt u uitkering per de 1e dag van die maand.

□ Mijn gezinssituatie is veranderd (vul de toelichting in)
□ Ja, ik ben gestopt met mijn bedrijf per [datum]
............................................................................................ (vul de toelichting in)

□ Ja, ik heb de AOW-leeftijd bereikt per [datum]
............................................................................................ (vul de toelichting in)

□ Ik ga verhuizen. Mijn nieuwe adres is:
...........................................................................................................................

□ Ik ben gedetineerd
van [datum] ........................................... tot [datum] ..........................................

□ Mijn inkomen is anders dan ik heb opgegeven voor de maand(en):
...........................................................................................................................

Mijn inkomen (ondernemer)

Inkomen van mijn partner

Vul maand in

€

€

Vul maand in

€

€

Vul maand in

€

€

Vul maand in

€

€

Vul maand in

€

€

Vul maand in

€

€

Toelichting op de wijziging(en)
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Wat gebeurt er wanneer ik wijzigingen niet (meteen) doorgeef?
 Het gevolg daarvan is dat er misschien teveel uitkering aan u wordt betaald. Die zullen
wij dan van u terug moeten vorderen.
 De gemeente kan ook achteraf uw gegevens controleren en nagaan of er wijzigingen
zijn geweest die doorgegeven hadden moeten worden. Blijkt bij controle dat u te veel
heeft ontvangen? Dan moet u het teveel ontvangen bedrag terugbetalen. Heeft u te
weinig ontvangen? Dan betaalt de gemeente nog een bedrag na. Wanneer u opzettelijk
onjuiste gegevens heeft verstrekt of juist verzwegen, is de gemeente verplicht naast de
terugvordering u ook een boete op te leggen.
Ondertekening
Ik verklaar dat ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld.

......................................
Handtekening aanvrager

...................................
Handtekening partner

Hoe geeft u wijzigingen door?
Mail uw PDF aan postbus@meppel.nl met onderwerp: Wijziging Tozo
Of stuur het ingevulde formulier aan Gemeente Meppel, Postbus 501, 7940 AM Meppel
t.a.v. Sociaal Domein – wijziging Tozo

