Aanvraagformulier
Tijdelijke overbruggingsregeling
zelfstandig ondernemers (Tozo 4.0)
ingevolge het op 28 mei 2020 bekendgemaakte noodpakket 4.0
‘banen en economie’ in het kader van het Coronavirus Covid-19

AANVRAAG LEVENSONDERHOUD TOZO 4
Met dit formulier kunt u als zelfstandig ondernemer een aanvraag doen voor een 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 gezinsinkomen onder het sociaal minimum komt. Bent u om andere redenen in financiële problemen
gekomen? Dan komt u niet in aanmerking voor deze regeling.

1. Persoonlijke gegevens aanvrager
Burgerservicenummer

:……………………………………………………………………………………..

Voornamen

:………………………………………………………………………….……M / V.

Voorvoegsel en achternaam

:………………………………………………………………………….…………..

Geboortedatum

: ……………………………….Geboorteplaats: …………………………….…..

Nationaliteit

:………………………………………………………………………………….…...

Soort identiteitsbewijs

: Paspoort/ ID-kaart/ Verblijfsvergunning (doorhalen wat niet van toepassing is)

Nummer identiteitsbewijs

:………………………………………geldig tot ……………….………………….

Straatnaam, huisnummer

:………………………………………………………………………………….…...

Postcode en woonplaats

:………………………………………………………………………………….…...

E-mailadres

:………………………………………………………………………………….…...

Rekeningnummer (IBAN)

:………………………………………………………………………………….…...

Telefoonnummer (vast en/of mobiel) :………………………………………………………………………....……..
Bent u gehuwd of samenwonend? Ga dan naar vraag 2.
Bent u alleenstaand? Ga dan verder naar 3.

2.
Is uw partner ook zelfstandige? Ook dan kunt u samen slechts één aanvraag indienen voor een aanvullende uitkering
levensonderhoud. Heeft u allebei een eigen bedrijf of zelfstandig beroep? Dan kunt u beiden één aanvraag voor bedrijfskapitaal
indienen.

Burgerservicenummer

:………………………………………………………………………………….…...

Voornamen

:………………………………………………………………………………..M/V

Voorvoegsel en achternaam

:………………………………………………………………………………….…...

Geboortedatum

: ……………………………….Geboorteplaats: …………………………….…..

Nationaliteit

:………………………………………………………………………………….…...

Soort identiteitsbewijs

: Paspoort/ ID-kaart/ Verblijfsvergunning (doorhalen wat niet van toepassing is)

Nummer identiteitsbewijs

:………………………………………geldig tot …………………………………..

3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

éé
U bent gedetineerd
U bent jonger dan 21 en verblijft in een inrichting
U heeft onbetaald verlof
U bent jonger dan 27 en studeert met behulp van studiefinanciering
U vervult militaire of vervangende dienstplicht
U verblijft langer dan 4 weken buiten Nederland

□ Ja, één of meer van de situaties is op mij van toepassing
□ Ja, één of meer van de situaties is op mijn partner van toepassing
□ Nee, geen van deze situaties is op mij of mijn partner van toepassing
De zelfstandige die in Nederland woont en buiten Nederland zijn bedrijf heeft c.q. zijn zelfstandig beroep uitoefent, kan
aanspraak maken op bijstand voor levensonderhoud. De zelfstandige die buiten Nederland woont, maar zijn bedrijf heeft of zijn
beroep uitoefent in Nederland, kan aanspraak maken op bijstand voor bedrijfskapitaal.

4. Is de volgende situatie op u of uw partner van toepassing?
U bent 27 jaar of ouder en u studeert met recht op studiefinanciering (een lening van DUO)

□ Ja, één of meer van de situaties is op mij van toepassing
□ Ja, één of meer van de situaties is op mijn partner van toepassing
□ Nee, geen van deze situaties is op mij of mijn partner van toepassing
Let op! Ook als u en/of uw partner geen studiefinanciering ontvangt, maar deze wel zou kunnenaanvragen, moet u hierboven
aanvinken dat deze situatie op u en/of uw partner van toepassing is

5.

□ Ja
□ Nee
6.

[dd/mm/jjjj]

7.

[dd/mm/jjjj]
Bent u op of na 18 maart 2020 gestart met uw werkzaamheden als zelfstandige en ingeschreven bij KVK? Dan komt u niet in
aanmerking voor de Tozo

8. Wat is de naam van het bedrijf waarvoor u de aanvraag indient?
U kunt slechts voor één bedrijf een aanvraag indienen

Naam bedrijf: _______________________________________________________________

9. Is uw bedrijf in Nederland gevestigd of voert u de activiteiten van uw bedrijf hoofdzakelijk in Nederland
uit?

□ Ja
□ Nee
10. Wat is de rechtsvorm van uw bedrijf?

□ Eenmanszaak
□ Vennootschap onder firma (vof)
□ Commanditaire vennootschap (cv)
□ Naamloze vennootschap (nv)
□ Besloten vennootschap (bv) Ga naar vraag 10.
□ Maatschap
□ Stichting
□ Coöperatie
□ Vereniging
11. Bezit u, alleen of samen met eventuele andere in de BV werkzame directeuren, meer dan 50% van de
aandelen?

□ Ja
□ Nee
12. 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 als zelfstandige bij de KvK, maar heb niet aan de urennorm voldaan.
□ Niet op mij van toepassing, ik ben later dan 1 januari 2019 gestart met mijn onderneming

13. 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 uur per week werkzaam als zelfstandige?

□ Ja
□ Nee
Is uw antwoord op deze vraag ‘nee’? Dan komt u niet in aanmerking voor de Tozo. Als u denkt dat u toch aan het urencriterium
voldoet, omdat u bijvoorbeeld vanaf een bepaald moment wél gemiddeld 23,5 uur of meer per week werkzaam was als zelfstandig,
kunt u dat in een bijlage bij uw aanvraag beargumenteren.

14. Heeft u alle vergunningen die voor uw bedrijf of beroep nodig zijn?
‘ ’

□ Ja
□ Nee
15. Vanaf wanneer vraagt u de aanvullende uitkering aan?

U kunt de uitkering Tozo 4 aanvragen vanaf de 1e van de maand. Dit kan de maand zijn waarin u de uitkering aanvraagt, de
maand erna of – in mei en juni 2021 – ook de maand ervoor.
U vraagt bijvoorbeeld op 18 mei aan vanaf 1 april, 1 mei of 1 juni 2021. Aanvragen is vanaf mei dus mogelijk tot 1 kalendermaand
terug.
Let op! Over deze maanden kunnen uw inkomsten achteraf gecontroleerd worden

□ Vanaf 1 april 2021
□ Vanaf 1 mei 2021
□ Vanaf 1 juni 2021
16. Voor hoeveel maanden wilt u de uitkering Tozo aanvragen?
Let op! De uitkering Tozo 4 kan tot en met 30 juni 2021 worden aangevraagd. Vraagt u aan vanaf 1 april, dan kunt u voor maximaal
3 maanden aanvragen, vanaf 1 mei voor maximaal 2 maanden en vanaf 1 juni voor maximaal 1 maand.

□
□
□
17. Op welke bankrekening wilt u de aanvullende uitkering voor levensonderhoud ontvangen?
IBAN: _______________________________op naam van : ___________________________________

18. 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 de toelichting voor meer informatie over de bedragen van het sociaal minimum wat voor u van toepassing kan zijn.

□ Ja
□ Nee
19. 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, 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. Zie toelichting voor meer informatie over hoe u uw netto gezinsinkomen berekent.

April 2021

Mijn inkomen (ondernemer)
€

Inkomen van mijn partner
€

Mei 2021

€

€

Juni 2021

€

€

20. Kunt u omschrijven waarom uw netto-inkomen uit onderneming door de coronacrisis zodanig is
verminderd dat uw totale netto-inkomen per maand onder het sociaal minimum is gekomen?

21. Verklaring en ondertekening
Wie een beroep doet op de Tozo regeling moet alle inlichtingen verstrekken die nodig zijn om het recht op en de
hoogte van de uitkering te kunnen bepalen. Wanneer onvolledige of valse inlichtingen worden verstrekt, dan wordt
de uitkering teruggevorderd en wordt daarbovenop een boete opgelegd. Dat kan ook als achteraf bij een extra toets
blijkt dat de uitkering ten onrechte is verstrekt.
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.

Plaats

:

Datum

:

Handtekening :

Handtekening Partner:

………………………………………………….

…………………………………………………

Toelichting aanvraag
Tijdelijke overbruggingsregeling
zelfstandig ondernemers (Tozo 4.0)

Berekening netto-inkomen
Uw totale netto-inkomen bestaat uit:
1. Netto-inkomen uit onderneming:
Om uw netto-inkomsten uit onderneming te berekenen, berekent u eerst uw winst, dus alle omzet/baten
uit uw bedrijf verminderd met de zakelijke lasten. Of u inkomsten mee moet rekenen hangt af van het
moment waarop u de werkzaamheden heeft verricht of de producten heeft verkocht. Inkomsten die u in
mei ontvangt voor werkzaamheden in de maand april, moet u toerekenen aan de periode dat u gewerkt
heeft (de maand april) en niet als inkomen in mei.
Dus:
• Heeft u het werk in de maand april gedaan? Dan rekent u de inkomsten die u daarvoor krijgt
toe aan de maand april. Ook als u het geld in een andere maand ontvangt.
• Heeft u producten verkocht in de maand mei? Dan rekent u de betalingen daarvoor toe aan de
maand mei. Ook als de producten in een andere maand worden betaald.
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.
Let op! Als u geen inkomsten uit uw bedrijf heeft, maar u heeft wel kosten gemaakt, dan levert dit een
negatief resultaat op. Dit negatieve resultaat mag u niet verrekenen met andere inkomsten.
Let op! Bent u directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een vennootschap? Dan berekent u uw netto-inkomsten op
een andere manier. Meer informatie hierover leest u in de toelichting op het inkomen:
https://krijgiktozo.nl/documenten/Inkomensbegrip_Tozo_voorlichting_aan_de_zelfstandigen.pdf.
2. Wanneer u deels in dienstbetrekking werkt, al dan niet in uw eigen onderneming:
Uw nettoloon is uw loon na aftrek van belastingen en premies. In de meeste gevallen is het nettoloon gelijk aan het
bedrag dat uw werkgever maandelijks aan u overmaakt of dat u maandelijks uit uw eigen onderneming ontvangt. U
vindt het nettoloon op uw loonstrook. Onkostenvergoedingen hoeft u niet als loon op te geven. Vakantiegeld en
bonussen tellen naar rato mee.
Uitgesteld inkomen als een eindejaarsuitkering, 13e maand, bonus (anders dan een zorgbonus) en
winstdelingsuitkering geeft u zodra u deze ontvangt door aan de gemeente. Dit inkomen telt naar rato mee, dus alleen
het deel dat kan worden toegerekend aan de maanden waarin ook een Tozo-uitkering is ontvangen telt mee. Krijgt uw
partner een eindejaarsuitkering, 13e maand, bonus of winstdeling? Dan telt deze mee bij een uitkering Too 2,3 en 4.

3. Wellicht heeft u een uitkering of overige inkomsten
Inkomensafhankelijke toeslagen zoals huur-, zorg-, of kinderopvangtoeslag, kinderbijslag en incidentele giften vallen
hier niet onder, net als de tegemoetkomingen uit de TVL MKB, de opslag bij de TVL voor horecaondernemers, de
evenementenmodule bij de TVL voor de evenementenbranche, de opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD) en
de zorgbonus voor zorgprofessionals. Ook bijzondere bijstand (Participatiewet en TONK) telt niet mee. Deze hoeft u

dus niet mee te rekenen.
De onderstaande inkomstenbronnen vallen hier wel onder:
•

Uitkeringen op basis van de IOW, Wajong, WIA, WAO, WAZ, WW of ziektewet en mogelijke aanvulling
vanuit de Toeslagenwet. Mogelijk is de verrekening van uw uitkering door UWV gebaseerd op een te
hoge inschatting van uw inkomen dit jaar, als dit het geval is dient u dit bij UWV door te geven zodat uw
uitkering verhoogd kan worden. Het zou daarnaast kunnen dat u recht heeft op een (extra) toeslag op
grond van de Toeslagenwet. U kunt dit bij UWV nagaan. Als u een hogere uitkering ontvangt als gevolg
van de nieuwe inkomensinschatting of u recht heeft op een toeslag op grond van de Toeslagenwet dient
u dit te melden aan de gemeente, die dit bedrag in mindering zal brengen op uw Tozo-uitkering.

•

AOW-uitkering van uw partner en de eventuele AOW-partnertoeslag;

•

Socialezekerheidsuitkeringen, bijvoorbeeld een uitkering op basis van de algemene nabestaandenwet of
wachtgeld op basis van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers;

•

Buitenlandse uitkeringen of buitenlandse regelingen, bijvoorbeeld ter ondersteuning van zelfstandigen
die in de problemen zijn gekomen als gevolg van de coronacrisis waaronder het Belgische
‘Overbruggingsrecht voor zelfstandigen’ en het Duitse ‘Arbeitslosengeld II;

•

Overige inkomsten (bijvoorbeeld dividend uit aandelen of ander resultaat uit vermogen, partner- en
kinderalimentatie, pensioen, onderhuur, kostgeld en periodieke giften).

De optelsom van 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 kunnen wij uw opgegeven netto-inkomen controleren.
Inkomsten schatten en inlichtingenplicht
Wij kunnen ons voorstellen dat u uw inkomsten voor de maanden waarover u de Tozo aanvraagt nog niet goed kunt
inschatten. Doe dan een zo goed mogelijke benadering. Als later blijkt dat uw schatting niet juist is, geef dan de
werkelijke netto-inkomsten direct door aan de gemeente! Dit moet u doen vanwege de inlichtingenplicht. Uw
inkomsten worden verrekend met de uitbetaling van de maand erna.
Als dit niet mogelijk is moet u na de laatste maand van uw uitkering een bedrag terugbetalen.
Achteraf uw opgegeven netto-inkomen controleren

Normbedragen* sociaal minimum

•
•
•

•

•

•
•
•

Alleenstaande en alleenstaande ouders van 21 tot AOW-leeftijd
Alleenstaanden en alleenstaande ouders van 18 tot 21 jaar
Gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandig ondernemer een
beroep doet op de Tozo, aanvrager en partner ouder dan 21, jonger dan
AOW-leeftijd
Gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandig ondernemer een
beroep doet op de Tozo, 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner 18 tot
21 jaar, geen kinderen
Gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandig ondernemer een
beroep doet op de Tozo, 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner 18 tot
21 jaar, wel kinderen
Gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandig ondernemer een
beroep doet op de Tozo, 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner AOW-leeftijd
Gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandig ondernemer een
beroep doet op de Tozo, beiden 18 tot 21 jaar, geen kinderen
Gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandig ondernemer een
beroep doet op de Tozo, beiden 18 tot 21 jaar, wel kinderen

€ 1.075,44
€ 265,49
€ 1.536,34

€ 1.033,66

€ 1.340,93

€ 1.620,74
€

530,98

€

838,25

*Dit zijn de normen inclusief 5% vakantiegeld, die gelden in de periode 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021.

U bent partners als u:
•
•

getrouwd of geregistreerd partners bent; of
op hetzelfde adres woont en:
o samen een huishouden heeft;
o ex-echtgenoten of ex-partners bent;
o samen een kind heeft;
o u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend; of
o ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als
meeverzekerde bij een zorgverzekering.

