Aanvraagformulier Tijdelijke
overbruggingsregeling
zelfstandig ondernemers (Tozo)
ingevolge het op 17 maart 2020 bekendgemaakte noodpakket ‘banen en economie’
in het kader van het Coronavirus Covid-19

Aanvraag levensonderhoud
Door de maatregelen van het Rijk om de verspreiding van het corona-virus te beteugelen, derven veel
zelfstandigen inkomsten. Om deze groep tijdelijk te ondersteunen, zodat zij na de crisis hun bedrijf kunnen
voortzetten, heeft het kabinet een tijdelijke voorziening opgesteld voor de duur van drie maanden.
Zelfstandige ondernemers met financiële problemen kunnen een beroep doen op deze voorziening, die
uitgevoerd wordt door GR de Bevelanden. Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een
aanvullende uitkering voor levensonderhoud. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot
het sociaal minimum en hiervoor geldt geen terugbetalingsverplichting.
1. Persoonlijke gegevens aanvrager
Burgerservicenummer

:

Voornamen

:

Voorvoegsel en achternaam

:

Geboortedatum/geboorteplaats

:

Geslacht

:

Soort identiteitsbewijs (paspoort/id-kaart) :
Nr identiteitsbewijs

:

Straatnaam, huisnummer, toevoeging

:

Postcode en woonplaats

:

Telefoonnummer (vast en/of mobiel)

:

E-mailadres

:

Rekeningnummer (IBAN)

:

Heeft u een inkomen boven het sociaal minimum? Ja/nee
(Afhankelijk van uw persoonlijke situatie, vullen wij uw inkomen aan tot maximaal ca. €1.500,- netto
per maand)
Bent u alleenstaand? Ga dan verder naar 3.
Heeft u een partner of bent u alleenstaande ouder? Vul dan de gegevens onder vraag 2 in.
2. Leefvorm/Partner gegevens (indien van toepassing)
:
Burgerservicenummer partner
Voornamen

:

Voorvoegsel en achternaam

:

Geboortedatum/geboorteplaats

:

Geslacht

:

Soort identiteitsbewijs (paspoort/ id-kaart) :
Nr identiteitsbewijs

:

Welke kinderen staan bij u ingeschreven in de Basis Registratie Personen:
-

3.

Inkomen

Vermeld hier het netto inkomen van uzelf. Onder inkomen verstaan wij inkomsten uit arbeid,
alimentatie, pensioen, uitkering (SVB/UWV) en een voorlopige teruggaaf van de belastingdienst.
Soort inkomen
…………………………………………

Netto bedrag
€

Periode (kruis aan)
 per maand
 per 4 weken

…………………………………………

€

 per maand

4. Gegevens bedrijfsvorm
Naam bedrijf (indien van toepassing)

:

Kamer van Koophandel nummer

:

BTW nummer

:

 per 4 weken

5. Toelichting op de aanvraag
(Kunt u kort toelichten wat de effecten van de coronamaatregelen voor u zijn en waarom u gebruik
wilt maken van deze noodmaatregel. Indien er sprake is van broodnood, geef dit hieronder aan.

6. Verklaring en ondertekening
Ik verklaar dit aanvraagformulier naar waarheid te hebben ingevuld en machtig hierbij
GR de Bevelanden om onderzoek in te stellen naar de juistheid en volledigheid van de verstrekte
gegevens. Ik verklaar er mee bekend te zijn dat GR de Bevelanden de verstrekte gegevens opneemt in
een persoonsregistratie.
Stuur het ingevulde aanvraagformulier met de aanvullende verklaring op de volgende pagina per e-mail
naar noodpakket@grdebevelanden.nl en voeg hierbij de volgende kopieën/scans toe: kopie van uw
paspoort of identiteitskaart (voor- en achterkant), kopie van de voorzijde van het bankpasje van uw
privérekening op uw naam waarop u de uitkering wilt ontvangen, kopie van uw meest recente bankafschrift
(privé en zakelijk) en inschrijving KvK. Heeft u ook de gegevens van uw partner ingevuld, dan hebben wij
van uw partner ook een kopie van het paspoort of identiteitskaart (voor- en achterkant) nodig.
Plaats

:

Datum

:

Handtekening

:

Handtekening Partner:

Aanvullende verklaring Tijdelijke
overbruggingsregeling zelfstandig
ondernemers (Tozo)
Inleiding
U hebt als zelfstandig ondernemer een aanvraag ingediend voor tijdelijke (aanvullende) financiële
ondersteuning. U kunt de regeling alléén aanvragen als u door de coronacrisis in de financiële
problemen bent gekomen en het totaal van uw inkomsten onder het sociaal minimum komt. Deze
aanvullende vragen hebben wij nodig om uw aanvraag verder af te kunnen handelen en definitief uw
recht op uitkering vast te stellen. Wij verzoeken u om deze verklaring volledig ingevuld en
ondertekend binnen 2 weken na datum verzending te mailen naar noodpakket@grdebevelanden.nl.
Kruis hieronder per vraag aan welke situatie op u van toepassing is.

1. Is één van de volgende situaties op u of uw partner van toepassing?
a) U bent gedetineerd
b) U vervult uw militaire of vervangende dienstplicht
c) U verblijft momenteel of de komende drie maanden langer dan 4 weken in het buitenland
d) U bent jonger dan 21 en verblijft in een inrichting e) U heeft onbetaald verlof
e) U bent jonger dan 27 en studeert met behulp van studiefinanciering
☐ Ja, één van de situaties is op mij van toepassing
☐ Ja, één van de situaties is op mijn partner van toepassing
☐ Nee, geen van deze situaties is op mij of mijn partner van toepassing
2. Sinds wanneer bent u werkzaam als zelfstandige?

______________________________________[dd/mm/jjjj]
3. Op welke datum heeft u uw onderneming ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?

______________________________________[dd/mm/jjjj]
4. Is uw bedrijf in Nederland gevestigd of voert u de activiteiten van uw bedrijf hoofdzakelijk in
Nederland uit?
☐ Ja
☐ Nee
5. Wat is de rechtsvorm van uw bedrijf?
☐ Eenmanszaak
☐ Vennootschap onder firma (vof)
☐ Commanditaire vennootschap (cv)
☐ Naamloze vennootschap (nv)
☐ Besloten vennootschap (bv) Ga naar vraag 6.
☐ Maatschap
☐ Stichting
☐ Coöperatie
☐ Vereniging

6. Bezit u, alleen of samen met eventueel andere in de BV werkzame directeuren, meer dan 50%
van de aandelen?
☐ Ja
☐ Nee
7. Heeft u voor het kalenderjaar 2019 voldaan aan het urencriterium van 1.225 uur per jaar
werkzaam als zelfstandige en heeft u op grond daarvan recht op zelfstandigenaftrek bij de
Belastingdienst?
☐ Ja
☐ Nee, ik stond heel 2019 ingeschreven als zelfstandige bij de KvK, maar heb niet aan de urennorm
voldaan.
8. Heeft u voor de periode vanaf de start als zelfstandige (= datum van inschrijving in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel) tot de datum waarop u deze aanvraag indient
voldaan aan het criterium van gemiddeld 23,5 per week werkzaam als zelfstandige?
☐ Ja
☐ Nee
9. Hebt u alle vergunningen die voor uw bedrijf of beroep nodig zijn?
☐ Ja
☐ Nee
10. Vanaf wanneer vraagt u de aanvulling uitkering levensonderhoud aan?
NB: over deze maanden kunnen uw inkomsten achteraf gecontroleerd worden.
☐ Met terugwerkende kracht vanaf 1 maart
☐ Vanaf datum aanvraag

Let op: Als u gestart bent tussen 1 maart en 17 maart, kunt u pas aanvragen vanaf de datum dat u zich meldt.

11. Voor hoeveel maanden vraagt u de aanvulling uitkering levensonderhoud aan?
☐ 1 maand
☐ 2 maanden
☐ 3 maanden
12. Hoeveel netto-inkomen verwacht u in de maanden waarvoor u inkomensaanvulling
aanvraagt per maand te hebben? Het betreft een schatting van uw netto-inkomen, bestaande uit inkomsten

uit onderneming, loon, uitkering en overige inkomsten. Zie toelichting.

€ ________________________

Toelichting aanvullende verklaring
Tijdelijke overbruggingsregeling
zelfstandig ondernemers (Tozo)
Uw totale netto-inkomen bestaat uit:
1. Netto-inkomsten uit onderneming:
Om uw netto-inkomsten uit onderneming te berekenen, berekent u eerst uw winst (dus alle omzet/
baten uit bedrijf verminderd met de zakelijke lasten (rekening houdend met gebruikelijke afschrijvingen
volgens goed koopmansgebruik. Aflossingen op leningen zijn geen zakelijke lasten)). Omdat u aan het
eind van het jaar nog belastingen moet betalen mag u het bedrag van de winst nog verminderen met
18%. Dit is een gemiddeld percentage, rekening houdend met belastingtarieven en aftrekposten voor
ondernemers.
2. Nettoloon
Uw nettoloon is uw loon na aftrek van belastingen en premies. In de meeste gevallen is het nettoloon
gelijk aan het bedrag dat maandelijks aan u wordt overgemaakt door uw werkgever. U vindt het
nettoloon op uw loonstrook.
3. Netto-uitkering en overige inkomsten:
Toeslagen vallen hier niet onder. De onderstaande inkomstenbronnen vallen hier wel onder:
•
WW-uitkering of andere werkeloosheidsuitkering
•
ziektewetuitkering
•
arbeidsongeschiktheidsuitkering
•
andere uitkeringen (bijvoorbeeld een uitkering op basis van de algemene nabestaandenwet)
•
overige inkomsten (bijvoorbeeld alimentatie, onderhuur, kostgeld en giften)

Deze inkomsten worden netto in mindering gebracht op het voor u geldende netto sociaal minimum,
omdat de tijdelijke inkomensvoorziening een aanvulling betreft tot aan het netto sociaal minimum.
Wij kunnen ons voorstellen dat u uw inkomsten voor de maanden waarover u de Tozo aanvraagt nog
niet goed kunt inschatten. Maak dan een zo goed mogelijke benadering. Indien blijkt dat uw schatting
niet correct is, geeft u de werkelijk genoten netto-inkomsten door aan de gemeente. Deze worden
verrekend met de uitbetaling van de maand erna (of u moet dit na de laatste maand van uw uitkering
terugbetalen). U heeft een inlichtingenplicht. Achteraf kan de gemeente uw opgegeven netto-inkomen
controleren.

Ondertekening
Verklaring van zelfstandig ondernemer

Ik heb deze verklaring volledig en naar waarheid
ingevuld en geen belangrijke gegevens verzwegen.
Daarbij verklaar ik dat mijn bedrijf of mijn zelfstandig
beroep geraakt is door de coronacrisis en dat ik
daarom een beroep moet doen op deze regeling.

Verklaring partner

Ik heb deze verklaring volledig en naar
waarheid ingevuld.

Plaats, datum: ________________________
Naam:_______________________________

Naam:____________________________

Handtekening aanvrager

Handtekening partner

