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AANVRAAGFORMULIER TOZO-5 levensonderhoud 
 

Verklaring zelfstandig ondernemer 

Ik heb de inleidende tekst 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.  

 

Verder verklaar ik dat ik: 

o voor het kalenderjaar 2019 heb voldaan aan het urencriterium van 1.225 uur per jaar werkzaam als 

zelfstandige en heb op grond daarvan recht op zelfstandigenaftrek bij de belastingdienst,  

o dan wel later dan 1 januari 2019 met mijn onderneming ben gestart en dat ik voor de periode vanaf 

de start als zelfstandige (datum inschrijving KvK) tot 17 maart 2020 heb voldaan aan het 

urencriterium van gemiddeld 23,5 uur per week werkzaam als zelfstandige. 

o voldoe aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf en ik over alle 

noodzakelijke vergunningen beschik. 

 

 

Handtekening 
aanvrager 

 

 

Verklaring partner 

Ik heb de inleidende tekst gelezen en begrepen en verklaar dat deze aanvraag volledig en naar 

waarheid wordt ingevuld. 

 

 

Handtekening  
partner 

 

 

 

 

 

 

u zelf uw partner 

naam en voorletters  

 

 

  

BSN  

 

 

  

adres  

postcode en  

woonplaats 
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telefoonnummer  

 

 

  

e-mailadres  

 

 

  

naam van uw bedrijf  

  

 

  

inschrijfnummer  

Kamer van Koophandel 

 

  

ik wil de uitkering 

ontvangen op IBAN- 

rekeningnummer 

 

deze rekening staat   

O   op naam van mijzelf  

O   op naam van ……. 
Graag aankruisen wat van 
toepassing is  

 

  

 

U dient een kopie van een rekeningafschrift bij te voegen van het door u opgegeven 

bankrekeningnummer ter verificatie dat dit bankrekeningnummer in uw bezit is. U kunt ook een kopie 

van uw bankpas bijsluiten. 

 

Kunt u toelichten wat de reden van uw aanvraag is? 

 

 

 

 

Toelichting op de aanvraag 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf wanneer vraagt u aanvullende uitkering voor levensonderhoud aan? 

 

U kunt Tozo-5 aanvragen vanaf de 1e van de maand. Dat kan de maand zijn waarin u uitkering 

aanvraagt, de maand erna óf (in september 2021) ook de maand ervoor. U vraagt bijvoorbeeld op 12 

september aan vanaf 1 augustus of vanaf 1 september 2021.  

Aanvragen met terugwerkende kracht langer dan één kalendermaand is niet mogelijk.  
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□ Vanaf 1 augustus 2021 

□ Vanaf 1 september 2021 

(graag aankruisen wat van toepassing is) 

 

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

 

Voor hoeveel maanden wilt u de uitkering Tozo aanvragen? 

 

De uitkering Tozo-5 kan tot en met 30 september 2021 worden aangevraagd. Vraagt u aan vanaf 1 

augustus, dan kunt u voor maximaal 2 maanden aanvragen en vanaf 1 september voor maximaal 1 

maand. 

 

□ 1 maand 

□ 2 maanden 
 (graag aankruisen wat van toepassing is) 

 

 

Als u eerder Tozo-uitkering heeft ontvangen: 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 TOZO-levensonderhoud) 

□ Ja, ik heb de AOW-leeftijd bereikt (u heeft geen recht op TOZO-levensonderhoud) 

□ Ja, namelijk ……….. (vul de toelichting in) 

 

 

 

Toelichting op de wijziging 
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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 hieronder voor meer 

informatie over hoe u uw netto gezinsinkomen berekent.  

 

 Mijn inkomen (ondernemer) Inkomen van mijn partner 

 

augustus 2021 

 

€ € 

september 2021 

 

€ € 

 

Om uw netto inkomsten uit onderneming te berekenen, berekent u eerst uw winst (dus alle omzet/baten 

uit bedrijf verminderd met de zakelijke lasten. Bepalend of inkomsten meegerekend moeten worden is 

het moment waarop de werkzaamheden zijn gedaan of de producten zijn verkocht. Inkomsten die u in 

juli 2021 ontvangt voor werkzaamheden in de maand juni 2021, moet u toerekenen aan de periode dat 

u gewerkt heeft (de maand juni) en niet als inkomen over juli. Dit betekent:  

 Is het werk gedaan in de maand juli 2021, dan worden de inkomsten die daarvoor zijn gekregen 

toegerekend aan de maand juli 2021. Ook als u het geld in een andere maand ontvangt.  

 Zijn producten verkocht in de maand juni 2021, dan zijn betalingen daarvoor toe te rekenen aan de 

maand juni 2021.Ook als de producten in een andere maand zijn 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. 

 

Wellicht heeft u een uitkering of overige inkomsten: inkomensafhankelijke toeslagen zoals huur-, zorg-, 

of kinderopvangtoeslag, kinderbijslag en incidentele giften vallen hier niet onder. 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. 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; 

 sociale zekerheidsuitkeringen, 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). 
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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 direct aan ons door. 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. 

 

 

Datum ondertekening:  

 

 

 

Handtekening aanvrager 
 
 

 

Handtekening   
partner 

 


