Wijzigingsformulier
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) geldt voor gevestigde ondernemers
die in de knel komen door de Corona-crisis. Je hebt alleen recht op Tozo als je inkomen in een maand onder het sociaal
minimum ligt. Het is ook in jouw belang dat KempenPlus niet te veel Tozo verstrekt. Hetgeen nu te veel wordt verstrekt,
wordt namelijk later teruggevorderd met de nodige administratieve rompslomp en eventueel zelfs boetes tot gevolg.
Geef wijzigingen in je inkomsten of andere gegevens voor het einde van de maand aan ons door!
Op onze website www.kempenplus.com/tozo-wijziging lees je meer informatie. Twijfel je of je een wijziging moet
melden? Neem voor de zekerheid contact met ons op en voorkom problemen! Ons e-mailadres is bbz@kempenplus.com.

Jouw gegevens
Naam

Jouw gegevens
Adres

Geboortedatum
BSN
Telefoon

Wijzigingen die van belang kunnen zijn voor je recht op uitkering of voor de hoogte van je uitkering, moet je aan ons
doorgeven. Daarvoor moet je dit formulier volledig invullen, ondertekenen en samen met de benodigde bewijsstukken
sturen aan KempenPlus. De vragen waarbij gegevens gewijzigd zijn moet je met JA aankruisen. In de rechterkolom leg je
de wijziging vervolgens uit. De vragen waarbij niks veranderd is, beantwoord je met NEE.

Wijzigingen
1. Is je adres gewijzigd of ga je
verhuizen?

Nee

Ja
Nieuw adres
Postcode / woonplaats
Met ingang van

2. Is je gezinssamenstelling
gewijzigd?

Zo ja, welke wijziging heeft er in je gezinssamenstelling
plaatsgevonden?

Met ingang van
3. Is je bankrekeningnummer
gewijzigd?

Zo ja, het nieuwe nummer is:

4. Zijn de inkomsten gewijzigd?
Bijvoorbeeld, je hebt meer of
minder inkomsten dan je bij je
aanvraag hebt doorgegeven.

Zo ja, welke wijziging van inkomsten heeft plaatsgevonden?

Bij wisselende inkomsten buiten
je bedrijf zoals loon of uitkering,
moet je per maand een
loonstrookje of specificatie
overleggen.

Voeg een bewijsstuk bij.

Met ingang van
Inkomsten €

per

maand

week

4 weken

Nee
5. Heb je werk aanvaard?

Ja
Bij
Met ingang van
Netto loon €

per

maand

week

4 weken

Uren per week
Voeg een kopie van contract of aanstellingsbrief bij.
6. Heb je je bedrijfsactiviteiten
hervat of uitgebreid sinds de
laatste informatieverstrekking?

Zo ja, met ingang van

7. Zijn er sinds de laatste
informatieverstrekking andere
veranderingen die van invloed
kunnen zijn op je uitkering?

Zo ja, welke?

Inkomen per maand (omzet minus kosten uit bedrijf)

Denk bijvoorbeeld aan: je bedrijf
is beëindigd, verblijf in het
buitenland, ziekenhuisopname,
andere instelling of detentie,
onbetaald verlof, studie/opleiding,
vervangende dienstplicht.

Verklaring en ondertekening
Ik heb dit formulier geheel naar waarheid ingevuld zodat KempenPlus kan vaststellen of ik (nog) recht heb op
uitkering. Ik heb niets verzwegen. Ik weet dat het niet op tijd inleveren en het onjuist of onvolledig invullen van dit
formulier kan leiden tot ten onrechte verstrekking of beëindiging van de uitkering. Ik weet ook dat het kan leiden
tot een boete of strafrechtelijke vervolging en dat ten onrechte verstrekte uitkering altijd wordt teruggevorderd.

Datum

Handtekening

