WIJZIGINGSFORMULIER
Tijdelijke overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo)

Dit formulier is bedoeld voor ondernemers die gebruik maken van de Tijdelijke
Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo). Dit is een uitkering van maximaal 3
maanden als gevolg van de Nederlandse maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus. U kunt
met dit formulier wijzigingen doorgeven. U kunt hierbij denken aan:
-

Het doorgeven van een nieuwe schatting van uw netto inkomen gedurende uw Tozo
uitkering;
Het doorgeven van een wijziging in uw leefsituatie (gehuwd/samenwonend, alleenstaand)

Wij vragen u het formulier, met eventuele bijlagen behorende bij uw wijziging, bij voorkeur per
e-mail te sturen aan bbz@uden.nl. Wij vragen u deze stukken aan te leveren als PDF bestand. U
kunt de wijzigingen ook per post toesturen.

Uw gegevens:
Naam
Adres
Postcode/woonplaats
E-mailadres
Telefoonnummer
Clientnummer*
Behandelaar aanvraag Tozo*
* Deze gegevens vind u terug bovenaan in uw beschikking over de Tozo uitkering

□ Nieuwe schatting van mijn netto inkomsten per maand:
□ mei 2020
□ juni 2020
□ juli 2020
□ augustus 2020
Als de nieuwe schatting in de opgegeven maand hoger is dan de hoogte van uw uitkering, zal er
geen Tozo uitkering worden uitbetaald.
U hoeft geen bewijsstukken aan te leveren van een schatting van uw inkomen.
U kunt de wijzigingen van de huidige maand opgeven tot de 25ste van deze maand:
- Voorbeeld: u kunt een nieuwe schatting van uw inkomen in de maand mei doorgeven tot
25 mei.

Ik wil een andere wijziging doorgeven
Datum ingang wijziging
Toelichting wijziging

Verklaringen
□ Ik verklaar/wij verklaren dat dit formulier volledig en naar waarheid is ingevuld.
□ Ik weet/wij weten dat het niet volledig, niet tijdig of onjuist invullen van dit formulier kan leiden
tot een tijdelijke weigering van (een deel van) de uitkering en/of strafvervolging. Ten onrechte
verstrekte uitkering wordt teruggevorderd.
□ Ik weet/wij weten dat mijn/onze gegevens worden opgenomen in een persoonsregistratie en
dat de gemeente de juistheid van de verstrekte gegevens controleert bij andere instanties en
personen.

Ondertekening
Datum

:

Handtekening aanvrager

:

Datum

:

Handtekening partner

:

-

U ontvangt alleen een ontvangstbevestiging wanneer u het formulier en de eventuele bijlagen per
e-mail aan bbz@uden.nl verstuurt.
Deze ontvangstbevestiging is het bewijs dat u de wijziging(en) – tijdig – heeft doorgegeven.

