Bezoekadres:
Raadhuisplein 2
3771 ER Barneveld

Correspondentieadres
Postbus 63
3770 AB Barneveld

MELDINGEN EN WIJZIGINGEN UITKERINGSGERECHTIGDEN TOZO-REGELING
Is sprake van een wijziging in uw situatie die mogelijk gevolgen heeft voor het recht op uw uitkering? Meld dat dan
binnen 5 werkdagen bij ons. Vul dit formulier in en stuur het na ondertekening in:
•
•
•

per e-mail naar: administratiewwb@barneveld.nl (documenten in PDF-, JPEG-, JPG-, Word- of Excelopmaak)
per post naar: Gemeente Barneveld, Uitkeringsadministratie Sociaal domein, Postbus 63, 3770 AB te
Barneveld
fysiek inleveren: brievenbus Gemeentehuis gemeente Barneveld, Raadhuisplein 2 te Barneveld

Uw gegevens

Gegevens eventuele partner

Naam
Geboortedatum
BSN
Straat+huisnr.
Postcode
Woonplaats

 Ik ga naar het buitenland
Ik ga weg van:
…………………………….
tot en met
….………………………………….............
Ik ga naar:
………………………………………………………………………………………………….
 De woon- of leefsituatie is veranderd
o Het hele huishouden is verhuisd of dat gebeurt binnenkort.
Verhuisdatum: ..…………………..
o Ik / mijn partner / mijn minderjarige kind is vertrokken of dat gebeurt binnenkort.
Naam:
…………………………………………….
Vertrekdatum: …………………….
o Andere wijziging in woon- of leefsituatie:
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
Ingangsdatum van deze andere wijziging:
……..………………
 Wijziging verblijfsrecht
Van wie is het verblijfsrecht gewijzigd?
o Mijzelf
o Mijn partner
o Mijn minderjarige kind: (naam)…………………………………………………………………………….....
Wat is er gewijzigd?
o De verblijfsvergunning is verlengd.
o De verblijfsvergunning is gewijzigd (ander type verblijfsvergunning, wijziging voorwaarden).
o De verblijfsvergunning is niet meer geldig.
o Anders:
…………………………………………………………………………………………………………….

 Wijziging in het inkomen
Wat is er gewijzigd?.................................................................................................................................

Onder inkomen in de zin van de Tozo wordt onder andere verstaan:
• inkomsten uit arbeid in loondienst (inclusief eindejaarsuitkeringen, vakantiegeld,
gratificaties)
• inkomsten uit verhuur, onderhuur of kostgeverschap
• alimentatie
• andere sociale zekerheidsuitkeringen
• periodieke lijfrente-uitkeringen.
Ook het inkomen uit uw onderneming is inkomen in de zin van de Tozo. De inkomsten uit uw
onderneming tijdens de hele bijstandsperiode zijn op voorhand niet goed in te schatten. Veel
hangt af van het voortduren van de Coronamaatregelen, de mate waarin en de omstandigheden
waaronder u uw zelfstandig bedrijf of beroep weer kunt uitoefenen. In verband daarmee
ontvangt u van ons tegen het einde van de bijstandsperiode een brief. Met die brief vragen wij u
om op basis van de dan bekende omzetgegevens een inschatting te maken van uw
maandelijkse netto inkomen uit de onderneming gedurende de bijstandsperiode. Dat berekent
u als volgt:
Omzet per maand gedurende de bijstandsperiode
Af: Omzetbelasting over die omzet
€
Af: Directe kosten m.b.t. die omzet (zoals inkoop) €
Af: Toe te rekenen indirecte kosten per maand
Af: 18% forfaitair ivm belastingverplichtingen
Geschat inkomen in de betreffende maand

€
-/-/€
€
€

-/-/-

Voeg altijd een kopie van bewijsstukken bij waaruit de inkomstenwijziging blijkt.

 Wijziging IBAN nummer
Wat is uw nieuwe rekeningnummer?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ten name van: ……………………...…………………………………
Met ingang van welke datum moeten wij dit rekeningnummer gaan gebruiken? …………………………..

Voeg een kopie van de bankpas met het nieuwe rekeningnummer bij.

 Andere wijziging(en)
Welke andere wijziging(en) die van invloed kan(kunnen) zijn op uw uitkering wilt u doorgeven?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Voeg, voor zover mogelijk, bewijsstukken van de andere wijziging(en) bij.

Ik verklaar / wij verklaren bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld.
Plaats:
Datum:

(uw handtekening)

(handtekening partner)

