Verkort aanvraagformulier verlenging Tijdelijke overbruggingsregeling
zelfstandig ondernemers (Tozo 5)
U kunt dit formulier alléén gebruiken als u een aanvullende Tozo uitkering heeft toegekend gekregen en
de periode tussen de einddatum van die uitkering en de datum waarop u de verlenging van de uitkering
wilt laten ingaan korter is dan 3 maanden. Heeft u eerder een Tozo uitkering ontvangen, en is de tijd
tussen de eerdere uitkering en de door u gewenste verlenging 3 maanden of langer? Dan kunt u
gebruikmaken van het aanvraagformulier voor een nieuwe aanvraag Tozo 5.
Verlenging is alleen mogelijk als het inkomen van u en uw partner onder het sociaal minimum* komt.
*sociaal minimum per 1 juli 2021 netto per maand voor:
- gehuwden en samenwonenden: - beide partners van 21 tot AOW-leeftijd € 1.541,00;
- 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner AOW-leeftijd € 1.627,08
- 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, wel kinderen € 1.344,99
- 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, geen kinderen € 1.036,79
- van 18 tot 21 jaar, wel kinderen € 840,78 - van 18 tot 21 jaar, geen kinderen € 532,58.
- voor alleenstaanden en alleenstaande ouders: - van 21 tot AOW-leeftijd € 1.078,70; - van 18 tot 21
jaar € 266,29

1

1. Aanvrager
1.1 Verklaring van zelfstandig ondernemer
Ik heb de tekst in de bijlage behorende bij deze aanvraag gelezen en begrepen en verklaar deze
aanvraag volledig en naar waarheid in te vullen en geen belangrijke gegevens te verzwijgen. Daarbij
verklaar ik dat mijn bedrijf of mijn zelfstandig beroep nog steeds geraakt is door de coronacrisis en dat
ik daarom nogmaals een beroep moet doen op deze regeling.

Handtekening
aanvrager
1.2 Verklaring van partner
Ik heb de tekst in de bijlage behorende bij de aanvraag gelezen en begrepen en verklaar dat deze
aanvraag volledig en naar waarheid wordt ingevuld.

Handtekening
partner

Zet u of uw partner hier geen handtekening? Dan kan uw aanvraag helaas niet in behandeling
worden genomen.

1.3 Naam aanvrager:_______________________________________________________________
1.4 Burgerservicenummer aanvrager (BSN): ___________________________________________
1.5 Naam partner (indien van toepassing):_____________________________________________
1.6 Burgerservicenummer partner (BSN): _____________________________________________
1.7 Vanaf wanneer vraagt u de verlenging van de aanvullende uitkering voor levensonderhoud
aan?
U kunt de verlenging van de uitkering Tozo (Tozo 5) aanvragen vanaf de 1ste van de maand. Dit kan de
maand zijn waarin u de uitkering aanvraagt, de maand erna of –in augustus en september 2021- ook
de maand ervoor. U vraagt bijvoorbeeld op 18 augustus aan vanaf 1 juli, 1 augustus of september
2021. Aanvragen is vanaf augustus dus mogelijk tot 1 kalendermaand terug.

2

Let op! Over deze maanden kunnen uw inkomsten achteraf gecontroleerd worden.

□ Vanaf 1 juli 2021
□ Vanaf 1 augustus 2021
□ Vanaf 1 september 2021
1.8 Voor hoeveel maanden wilt u de uitkering Tozo aanvragen?
Let op! De verlenging van de uitkering Tozo 5 kan tot en met 30 september 2021 worden aangevraagd.
Vraagt u aan vanaf 1 juli, dan kunt u voor maximaal 3 maanden aanvragen, vanaf 1 augustus voor
maximaal 2 maanden en vanaf 1 september voor maximaal 1 maand.

□ 1 maand
□ 2 maanden
□ 3 maanden
Alle voorwaarden die golden bij uw eerdere aanvragen, gelden hier ook. Let op dat u alles
doorgeeft wat de gemeente moet weten. Doet u dat niet? Dan kan de gemeente u een boete
opleggen.

1.9 Is er iets veranderd in uw situatie sinds de vorige aanvraag?
Verandering in uw netto-inkomen hoeft u hier niet door te geven. Dit komt aan de orde bij de volgende
vragen.

□ Nee
□ Ja, ik ben verhuisd (vul de toelichting in)
□ Ja, mijn gezinssituatie is veranderd (vul de toelichting in)
□ Ja, ik ben gestopt met mijn bedrijf (u heeft geen recht op de uitkering levensonderhoud Tozo)
□ Ja, ik heb de AOW-leeftijd bereikt (u heeft geen recht op de uitkering levensonderhoud Tozo)
□ Ja, ik was tijdens de eerdere Tozo-periode(s) dit jaar in totaal 4 weken of langer in het buitenland
(u heeft geen recht op de uitkering levensonderhoud Tozo)

□ Ja, namelijk ……….. (vul de toelichting in)
(graag aankruisen wat van toepassing is)
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Toelichting op de wijziging

1.10 Is de volgende situatie op u van toepassing?
Ik ben jonger dan 27 jaar en studeer met recht op studiefinanciering (een lening van DUO).
Let op: Ook als u en/of uw partner geen studiefinanciering ontvangt, maar deze wel zou kunnen
aanvragen, moet u hieronder aanvinken dat deze situatie op u en/of uw partner van toepassing is.

□ Ja, deze situatie is op mij van toepassing
□ Ja, deze situatie is op mijn partner van toepassing
□ Nee, deze situatie is niet op mij of mijn partner van toepassing
Is deze situatie op u van toepassing? Dan heeft u geen recht op Tozo. Zie vraag 1.16. Is deze
situatie op uw partner van toepassing? Dan heeft dit invloed op de hoogte van uw uitkering
voor levensonderhoud Tozo.

1.11 Is de volgende situatie op uw partner van toepassing?
Ik ben 27 jaar of ouder en studeer met recht op studiefinanciering (een lening van DUO)
Let op! Ook als u en/of uw partner geen studiefinanciering ontvangt, maar deze wel zou kunnen
aanvragen, moet u hieronder aanvinken dat deze situatie op u en/of uw partner van toepassing is.

□ Ja, deze situatie is op mij van toepassing
□ Ja, deze situatie is op mijn partner van toepassing
□ Nee, deze situatie is niet op mij of mijn partner van toepassing
Is deze situatie op uw partner van toepassing? Dan heeft dit invloed op de hoogte van uw
uitkering voor levensonderhoud Tozo.
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1.12 Is uw gezinsinkomen (van u en uw eventuele partner samen) in de maanden waarvoor u de
uitkering levensonderhoud aanvraagt hoger dan het voor u geldende sociaal minimum (zie
pagina 1) ?

□ Ja
□ Nee
Is uw antwoord op vraag 1.12 ‘ja’, dan komt u niet in aanmerking voor de aanvullende uitkering
levensonderhoud Tozo. Eventueel toelichting bij vraag 1.16

1.13: Hoeveel netto-inkomen verwachten u en uw eventuele partner in de maanden waarvoor u
de aanvullende uitkering voor levensonderhoud aanvraagt per maand te hebben?
Het betreft een schatting van uw netto gezinsinkomen (zie bijlage), bestaande uit inkomsten uit
onderneming, loon, uitkering en overige inkomsten. Is uw netto gezinsinkomen hoger dan het sociaal
minimum? Dan komt u niet in aanmerking voor de aanvullende uitkering levensonderhoud. Klik op de
toelichting voor meer informatie over hoe u uw netto gezinsinkomen berekent. Krijgiktozo.nl inkomen
berekenen

De inkomsten dient u maandelijks op het wijzigingsformulier aan ons door te
geven!
1.14: Zorgt u dat u bij een gewijzigde situatie bewijsstukken meestuurt met de aanvraag
aanvullende inkomensondersteuning?







Kopieën van salarisspecificaties over de afgelopen 3 maanden
Kopieën van uitkeringsspecificaties (WW, WIA, WAO, WAZ, ZW) over de afgelopen 3 maanden
Kopie bankafschrift waarop het Ouderdomspensioen (AOW) wordt bijgeschreven
Kopie bankafschrift waarop het Aanvullende pensioen wordt bijgeschreven
Kopie bankafschrift waarop alimentatie wordt bijgeschreven
Een specificatie van uw bedrijfsinkomen per maand, als volgt te berekenen:
Omzet per maand
Inkoopwaarde van de omzet
Bruto winst
Bedrijfskosten
Netto winst



€
€
€

-/-/-

Dit overzicht dient u maandelijks op het wijzigingsformulier in te vullen:
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1.15: Welke van de onderstaande stellingen zijn op u van toepassing?
☐ Ik kan mijn bedrijf of beroep na de Tozo-periode zonder hulp voortzetten.
☐ Ik kan mijn bedrijf of beroep na de Tozo-periode met financiële ondersteuning voortzetten.
☐ Ik wil mijn bedrijf of beroep na de Tozo-periode voortzetten, maar zal aanpassingen moeten doen.
☐ Ik wil mijn bedrijf of beroep voortzetten, maar daarnaast ook (parttime)werken in loondienst.
☐ Ik wil mijn huidige bedrijf of beroep beëindigen en mij als zelfstandige richten op een andere
branche.
☐ Ik wil mijn bedrijf of beroep beëindigen en een baan in loondienst zoeken.
☐ Ik heb nog geen idee wat ik nu en in de toekomst wil of kan doen met mijn bedrijf of beroep.
☐ Anders, namelijk _________________________________________________________________
1.16: Wat als u het aanvraagformulier niet geheel heeft kunnen invullen?
Wanneer u de aanvraag niet geheel kunt doorlopen en u de melding heeft gekregen dat u niet in
aanmerking komt, maar u bent van mening dat u wél in aanmerking dient te komen, wilt u dan
aangeven waarom u dit denkt:

Toelichting
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Ondertekening
Ondergetekende(n) verkla(a)r(t)en akkoord te gaan met het verzenden van besluiten en brieven
aangaande de Tozo regeling via de e-mail:

□ Ja
□ Nee
Handtekening
aanvrager
Woonplaats

: …………………………………….

Datum

: ……………………………………..

Handtekening
partner
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