
 

 

  

 

 

 

Wijzigingsformulier Tozo uitkering 
 

Met dit formulier geeft u wijzigingen door aan de uitvoeringsorganisatie Baarn Bunschoten Soest (BBS). U bent 

verplicht om alle inlichtingen te verstrekken die van invloed kunnen zijn op het recht op uitkering of de hoogte 

van uitkering. Als u in de periode dat u bijstand ontvangt (meer) inkomsten heeft, dan dient u dat schriftelijk 

binnen één week aan ons door te geven. U dient bewijsstukken, indien mogelijk, bij te voegen. 

 

Persoonsgegevens  

 
Naam:     Naam Partner:  

 

Clientnummer:    Clientnummer Partner:  

 

Postcode/Plaats:  

 

Telefoonnummer:  

 

 

1. 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 vooraf als schatting heb opgegeven  

voor de maanden (kopie bewijsstuk, specificatie bijvoegen): 

___________________________________________________________________  

 

Kies welke situatie op u van toepassing is.  

o Ik weet hoe hoog mijn (gezins)inkomen i is, namelijk:  

 

 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  €  €  

 



 

 
 

o Mijn (gezins)inkomen is hoger of lager dan ik had doorgegeven, maar ik weet nog niet precies 

hoe hoog mijn (gezins)inkomen is.  

Het kan zijn dat u inmiddels weer inkomsten heeft uit loondienst of onderneming, maar dat u nog 

niet precies weet hoeveel inkomen dit zal zijn. Geeft u dan uiterlijk zes weken na afloop van elke 

maand waarin u de Tozo-uitkering ontvangt door aan de gemeente wat uw inkomsten zijn geweest. 

Deze inkomsten worden verrekend met uw uitkering. 

 

Toelichting: 

 
 

 

2. Overige wijzigingen/opmerkingen (bijv. wijziging 
banknummer, IBAN) 

 
 Wijziging betreft: ____________________________________ 

 

Toelichting: 
 

 
 

 

 

3.  Verklaring en ondertekening 
 

Ondergetekende(n) verklaart/verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld zodat 
de uitvoeringsorganisatie Baarn Bunschoten Soest (BBS) kan vaststellen of ik/wij recht 
heb(ben) op Tozo uitkering. Ik/wij heb(ben) niets verzwegen. Ik/wij weet/weten dat het 
onjuist invullen van dit formulier strafbaar is. Het onjuist of onvolledig invullen van dit 
formulier kan leiden tot het (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk weigeren van de uitkering. 
Ten onrechte verstrekte uitkering kan worden teruggevorderd. Het niet, niet op tijd of 
onjuist verstrekken van gegevens kan daarnaast leiden tot een boete of 
strafvervolging! Ik/wij verklaar/verklaren ermee bekend te zijn dat mijn/onze 
gegevens door de gemeente op juistheid en volledigheid worden gecontroleerd bij andere 
instanties en dat de verstrekte gegevens worden opgenomen in een persoonsregistratie. 
Uw gegevens worden daarbij zorgvuldig verwerkt op grond van de Wet bescherming 
persoonsgegevens. Ik/wij weet/weten dat wijzigingen, die het recht op uitkering kunnen 
beïnvloeden, onmiddellijk moeten worden doorgegeven aan de Uitvoeringsorganisatie 
BBS, onder overlegging van bewijsstukken.   

  

 

Plaats en datum  

 

 

      Handtekening(en) van u                         Partner  

 

 
 
 
 
 

  

 

 


