Aanvraagformulier Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 5)

Dit aanvraagformulier is bedoeld voor een nieuwe aanvraag van een uitkering levensonderhoud of een
lening bedrijfskapitaal op grond van Tozo 5, vanaf 1 juli 2021. Dit formulier is ook geschikt voor
aanvragen voor de uitkering levensonderhoud Tozo voor grensondernemers die in Nederland wonen
en in de EU, EER of Zwitserland hun bedrijf hebben.
Heeft u, als ondernemer al een aanvullende Tozo-uitkering voor levensonderhoud ontvangen, en vraagt
u nu alleen en binnen 3 maanden verlenging van de aanvullende uitkering voor levensonderhoud aan?
Dan kunt u gebruikmaken van het verkorte aanvraagformulier.

Inleiding
Inleiding
Met dit formulier kunt u als zelfstandig ondernemer een aanvraag doen voor tijdelijke (aanvullende)
financiële ondersteuning. U kunt de uitkering alléén aanvragen als u door de coronacrisis in de
financiële problemen bent gekomen, het totaal van uw gezinsinkomen onder het sociaal minimum i
komt. Ook kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een lening voor bedrijfskapitaal als uw
onderneming door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen is gekomen. Bent u om andere redenen in
financiële problemen gekomen? Dan komt u niet in aanmerking voor deze regeling.
i = dit is per 1 juli 2021 netto per maand voor:
• gehuwden en samenwonenden:
- beide partners van 21 tot AOW-leeftijd € 1541,00;
- 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 € 1078,70;
- van 18 tot 21 jaar € 266,29.

Eerdere uitkering levensonderhoud of bedrijfskapitaal
Heeft u al eerder een Tozo uitkering toegekend gekregen? Is de periode tussen de einddatum van die
uitkering en de datum waarop u de nieuwe uitkering wilt laten ingaan korter dan 3 maanden? Dan kunt
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u gebruikmaken van het verkorte aanvraagformulier voor verlenging van de uitkering. Is de tijd tussen
uw eerdere Tozo uitkering en deze nieuwe uitkering 3 maanden of langer? Dan kunt u wel
gebruikmaken van dit aanvraagformulier.
Heeft u al eerder een lening bedrijfskapitaal Tozo ontvangen of heeft u deze aangevraagd en wilt u dit
bedrag ophogen? Ook dan kunt u gebruikmaken van dit aanvraagformulier. U kunt enkel een
aanvullende lening aanvragen tot het maximumbedrag van € 10.157. Als u het maximumbedrag van
€ 10.157 heeft geleend, is extra lenen op basis van de Tozo niet mogelijk. U kunt dan misschien een
lening bedrijfskapitaal op basis van de Kleine Kredieten Corona (KKC) of op basis van het reguliere
Bbz aanvragen.
Wat zijn de voorwaarden?
Wanneer u twijfelt of u in aanmerking komt voor de regeling, kunt u op www.krijgiktozo.nl een
beslisboom met vragen doorlopen. Dit geeft een indicatie of u bij de doelgroep hoort en wel of niet in
aanmerking kunt komen. Belangrijke voorwaarden zijn dat u ten minste voldoet aan het urencriterium
van 1225 uur per jaar en op 17 maart 2020 staan ingeschreven bij KVK.
Let op! Zijn u en uw partner beiden zelfstandige: dan kan slechts één van u beiden een aanvraag voor
de uitkering levensonderhoud indienen. De uitkering is wel bestemd voor u samen, want deze vult uw
gezinsinkomen aan. Heeft u beiden een eigen bedrijf? Dan kunt u wel allebei een aanvraag doen voor
een lening voor bedrijfskapitaal.
Let op! U moet deze aanvraag beiden ondertekenen.
Wat kunt u aanvragen?
U kunt een aanvraag doen voor:
 een uitkering levensonderhoud die uw gezinsinkomen voor maximaal 3 maanden (tot 1 oktober
2021) aanvult tot het sociaal minimum; en/of
 een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157.
Let op: de uitkering levensonderhoud vraagt u aan per de 1e dag van de maand. Dit kan de 1e van de
huidige maand of een volgende maand zijn. In de maanden mei en juni 2021 kunt u ook vanaf de 1e
van de voorafgaande maand aanvragen. Vult u dit formulier bijvoorbeeld in op 18 juli 2021? Dan kunt
u de uitkering aanvragen vanaf 1 juli (of 1 augustus of 1 september). Vult u het formulier in op 18
september 2021? Dan kunt u de uitkering aanvragen vanaf 1 augustus of 1 september.
Wat moet u doen?
1. U vult de vragen naar waarheid in. U verklaart dat uw gezinsinkomen (van u en uw partner i) onder
het voor u geldende sociaal minimum ligt. U geeft een schatting van uw gezinsinkomen in de
maanden waarvoor u de aanvraag doet. Het inkomen van andere volwassenen in uw huishouden
(waaronder uw kinderen) hoeft u niet op te geven.
2. U levert kopieën/scans van alle bewijsstukken in. Zorg ervoor dat de bewijsstukken
compleet zijn. De gemeente bewaart uw gegevens en bewijsstukken in een dossier.
3. U ondertekent dit aanvraagformulier. Heeft u een partner i? Dan moet u de aanvraag beiden
ondertekenen.

i = U bent partners als u:


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

4. U geeft wijzigingen in uw situatie in de periode van de aanvullende inkomensondersteuning direct
door! U gaat bijvoorbeeld meer of minder verdienen dan u nu opgeeft, u gaat verhuizen of uw
gezinssamenstelling wijzigt.
Wanneer krijgt u de ondersteuning?
Als u dit aanvraagformulier volledig heeft ingevuld, geeft dit nog géén recht op ondersteuning. Wij
zullen uw gegevens bekijken en een besluit nemen over uw aanvraag. Misschien wordt u om extra
informatie gevraagd. Wij streven ernaar om u uiterlijk binnen 4 weken te laten weten waar u aan toe
bent.
Worden uw gegevens gecontroleerd?
Ja, wij kunnen zowel bij de aanvraag, als ook achteraf uw gegevens controleren. Wij mogen bij andere
instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die relevant zijn voor de regeling. Zo
kan de gemeente controleren of u de juiste uitkering heeft ontvangen.
Blijkt bij controle dat u te veel heeft ontvangen? Dan moet u het teveel ontvangen bedrag terugbetalen.
Heeft u te weinig ontvangen? Dan betaalt de gemeente nog een bedrag na. Wanneer u met opzet
onjuiste gegevens heeft verstrekt, moet de gemeente u een boete opleggen en wordt de bijstand
teruggevorderd.
Telt deze regeling mee als inkomen?
Ja, de uitkering telt mee als inkomen over het jaar waarin u een Tozo-uitkering ontvangt. De uitkering
hoort bij het verzamelinkomen en telt daarom mee voor uw mogelijke recht op huur- en zorgtoeslag. U
moet dit inkomen dus opgeven bij de belastingaangifte over het jaar 2021. Misschien betaalt u hierdoor
een hoger bedrag aan belasting dan wanneer u geen gebruikmaakt van deze regeling.
Heeft u een partner en kent de gemeente u een aanvullende uitkering toe? Dan ontvangt u beiden een
deel van deze uitkering. Hiervan ontvangt u in 2022 beiden een jaaropgave van de gemeente.

2. Aanvrager
2.1 Verklaring van 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 geraakt is door de coronacrisis en dat ik daarom een beroep moet doen op deze
regeling.

Handtekening
aanvrager
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2.2 Verklaring van partner
Ik heb de inleidende tekst 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.

2.3 Naam aanvrager:_______________________________________________________________
2.4 Heeft u de Nederlandse nationaliteit?

□ Ja een kopie van uw Nederlandse paspoort of identiteitsbewijs bijvoegen bij deze aanvraag
□ Nee een kopie van uw identiteitsbewijs bijvoegen bij deze aanvraag.
2.5 Burgerservicenummer (BSN) aanvrager: ___________________________________________
2.6 Geboortedatum aanvrager:_______________________________________________________
2.7 Telefoonnummer:______________________________________________________________
2.8 E-mailadres:___________________________________________________________________
2.9 Adres:_______________________________________________________________________

Bent u jonger dan 18 jaar? Dan komt u niet in aanmerking voor de Tozo. Heeft u de AOW leeftijd al bereikt? Dan komt u niet in aanmerking voor een uitkering voor levensonderhoud. Zie
vraag 6.3. Mogelijk heeft u als AOW-gerechtigde wel recht op een lening voor bedrijfskapitaal.
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2.10 Heeft u een partner?

□ Ja (ga naar vraag 2.11)
□ Nee (ga naar vraag 2.15)
2.11 Naam partner:_________________________________________________________________
2.12 Geboortedatum partner:_________________________________________________________

U bent partners als u:
 Getrouwd bent 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.
o Uw partner uw kind heeft erkend.
o Ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als
meeverzekerde bij een zorgverzekering.

2.13 Heeft uw partner de Nederlandse
nationaliteit?

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

□ Ja

een kopie van het Nederlandse
paspoort of identiteitsbewijs bijvoegen bij
deze aanvraag.

□ Nee

een kopie van het identiteitsbewijs
van uw partner bijvoegen bij deze aanvraag.
2.14 Burgerservicenummer (BSN) partner:______________________________________________
2.15 Is één of meer van de volgende situaties op u of uw partner van toepassing?
a) U bent gedetineerd
b) U bent jonger dan 21 en verblijft in een inrichting
c) U heeft onbetaald verlof
d) U bent jonger dan 27 en studeert met behulp van studiefinanciering
e) U bent in de maanden waarvoor u Tozo wilt aanvragen en in eventuele eerdere Tozo periodes dit
jaar opgeteld langer dan 4 weken in het buitenland

□ 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
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□ Nee, geen van deze situaties is op mij of mijn partner van toepassing
Is een van deze opties op u van toepassing? Dan komt u niet in aanmerking voor de Tozo.
Is één van deze opties op uw partner van toepassing? Dat heeft invloed op de hoogte van de
bijstand die u krijgt. Zie vraag 6.3.

2.16 Ontvangt u (samen met uw partner) momenteel een uitkering voor levensonderhoud op
basis van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)?

□ Ja
□ Nee
Is uw antwoord op vraag 2.16 ‘ja’? Dan komt u niet in aanmerking voor een uitkering voor
levensonderhoud Tozo. Mogelijk komt u wel in aanmerking voor de lening voor bedrijfskapitaal
Tozo.

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

□ Ja
□ Nee

(ga naar vraag 7.1, zie het laatste hoofdstuk van dit formulier)

Is uw antwoord op vraag 3.1 ‘nee’? Dan komt u niet in aanmerking voor de lening
bedrijfskapitaal Tozo. U heeft als ondernemer met een bedrijf in het buitenland mogelijk wel
recht op de uitkering voor levensonderhoud.

3.2 Sinds wanneer bent u werkzaam als zelfstandige?
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______________________________________[dd/mm/jjjj]
3.3 Op welke datum heeft u uw onderneming ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?
______________________________________[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. Zie vraag 6.3.

3.4 Wat is de naam van het bedrijf waarvoor u de aanvraag indient?
Naam bedrijf: ___________________________________________________________________

U kunt slechts voor één bedrijf een aanvraag indienen.

3.5 Wat is het KVK-nummer van uw bedrijf?
KVK-nummer bedrijf: ________________________________________________________________

3.6 Wat is de rechtsvorm van uw bedrijf?

□ Eenmanszaak
□ Vennootschap onder firma (vof)
□ Commanditaire vennootschap (cv)
□ Naamloze vennootschap (nv)
□ Maatschap
□ Besloten vennootschap (bv)  ga naar vraag 3.7
□ Coöperatieve vereniging met wettelijke aansprakelijkheid (coöperatie)
□ Stichting
□ Vereniging
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□ Overig
Heeft u een bedrijf met de rechtsvorm nv, stichting, vereniging of overig? Dan komt u niet in
aanmerking voor de Tozo. Zie vraag 6.3. Heeft u een bv? Ga naar vraag 3.7. Ga anders naar
vraag 3.8.

3.7 Bezit u, alleen of samen met eventueel andere in de bv werkzame directeuren, meer dan 50%
van de aandelen?

□ Ja
□ Nee
Is uw antwoord op vraag 3.7 ‘nee’? Dan komt u niet in aanmerking voor de Tozo. Zie vraag 6.3.
U wordt voor deze regeling niet als zelfstandige gezien. Misschien komt u in aanmerking voor een
van de andere noodregelingen. Zie hiervoor:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen.

3.8 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 (ga naar vraag 3.10)
□ Nee, ik stond heel 2019 ingeschreven 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 (ga naar
vraag 3.9)

Is uw antwoord op vraag 3.8 ‘nee’? Dan komt u niet in aanmerking voor de Tozo. Zie vraag 6.3.

3.9 Heeft u voor de periode vanaf de start als zelfstandige (= datum van inschrijving in het
handelsregister van Kamer van Koophandel) tot 17 maart 2020 voldaan aan het criterium van
gemiddeld 23,5 uur per week werkzaam als zelfstandige?

□ Ja
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□ Nee
Is uw antwoord op vraag 3.9 ‘nee’? Dan komt u niet in aanmerking voor de Tozo. Zie vraag 6.3.
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 bij
vraag 6.3 beargumenteren.

3.10 Heeft u alle vergunningen die voor uw bedrijf of beroep nodig zijn?
LET OP! indien voor uw bedrijf of beroep geen vergunningen nodig zijn, kunt u hier ‘ja’ invullen.

□ Ja
□ Nee
Is uw antwoord op vraag 3.10 ‘nee’? Dan komt u niet in aanmerking voor de Tozo. Zie vraag
6.3.

4. Aanvraag
4.1 Welke aanvraag doet u?

□ Aanvullende uitkering voor levensonderhoud tot 1 oktober 2021 (ga naar vraag 4.2)
□ Bedrijfskapitaal (lening) voor bedrijfslasten (ga naar vraag 4.5)
□ Aanvullende uitkering voor levensonderhoud tot 1 oktober 2021 en bedrijfskapitaal (lening) voor
bedrijfslasten (ga naar vraag 4.2)
4.2 Vanaf wanneer vraagt u de aanvullende uitkering voor levensonderhoud aan?
U kunt de uitkering Tozo 5 aanvragen vanaf de 1e 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 1 september 2021. Aanvragen is
vanaf augustus dus mogelijk tot 1 kalendermaand terug.

□ Vanaf 1 juli 2021
□ Vanaf 1 augustus 2021
□ Vanaf 1 september 2021
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4.3 Voor hoeveel maanden vraagt u de aanvullende uitkering voor levensonderhoud aan?
Let op! De uitkering Tozo 5 kan tot 1 oktober 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
4.4 Op welke bankrekening wilt u de aanvullende uitkering voor levensonderhoud ontvangen?
Rekeningnummer (IBAN):__________________________________________________________
Vul hier een rekeningnummer van uw Nederlandse privébankrekening in.

Vraagt u alleen een aanvullende uitkering voor levensonderhoud Tozo aan? Ga dan door naar
vraag 5.1.

4.5 Heeft u al eerder een lening bedrijfskapitaal Tozo aangevraagd?

□ Ja, ik heb 1 keer een bedrijfskapitaal toegekend gekregen op deze datum:

en dit bedrag

[€____________].

□ Ja, ik heb 2 of 3 keer een bedrijfskapitaal toegekend gekregen:
de 1e op deze datum:
de 2e op deze datum:
de 3e op deze datum:

en dit bedrag [€____________];
en dit bedrag [€____________];
en dit bedrag [€____________];

□ Ja, ik heb op deze datum de aanvraag ingediend:
□ Nee

, maar nog geen besluit gekregen.

Heeft u de maximale lening voor bedrijfskapitaal van € 10.157 al ontvangen of aangevraagd?
Dan kunt u niet nogmaals een lening bedrijfskapitaal aanvragen. Heeft u eerder een lager
bedrag aan bedrijfskapitaal ontvangen (Tozo 1, Tozo 2, Tozo 3 en/of Tozo 4)? Dan kunt u nog
een aanvullende lening aanvragen, waarmee u de lening aanvult tot maximaal € 10.157.
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4.6 Is er surseance van betaling of faillissement aangevraagd of verkregen voor uw bedrijf, uzelf
of één van de vennoten of leden waarmee u het bedrijf of zelfstandig beroep in een
samenwerkingsverband uitoefent?

□ Ja
□ Nee
Als u bij vraag 4.6 ‘ja’ heeft geantwoord, dan komt u niet in aanmerking voor de Tozo-lening
bedrijfskapitaal.

4.7 Hoe hoog is de lening die u wilt aanvragen?
Let op! Dit bedrag kan maximaal € 10.157 zijn (eventueel minus een eerste en/of volgende leningen
bedrijfskapitaal Tozo).
€ ______________________________________________________________________
4.8 Welke lopende bedrijfslasten kunt u door de coronacrisis niet betalen?
Beschrijf hieronder waarom u dit krediet nodig heeft:
1. Beschrijf kort wat uw bedrijf doet en hoe de coronacrisis de gewone bedrijfsvoering hindert.
2. Geef een overzicht van uw maandelijkse bedrijfslasten die u hierdoor niet kunt betalen. Om welke
lasten gaat het en hoe hoog zijn die lasten?
3. Heeft u zakelijk of privé direct beschikbare geldmiddelen die u kunt gebruiken om (een deel) van
deze bedrijfslasten te financieren? Het gaat alleen om geld in kas of op de bank van uzelf en de helft
van de gedeelde bankrekening met uw partner. Heeft u een partner met eigen vermogen? U hoeft het
vermogen van uw partner niet te gebruiken voor noodzakelijke betalingen voor uw bedrijf.
Let op! Stuur recente bankafschriften van de zakelijke en de privé-(spaar)rekening(en) mee.
Wanneer u onvoldoende aannemelijk maakt dat uw bedrijf door de coronacrisis liquiditeitsproblemen
heeft, kan de gemeente aanvullende bewijsstukken bij uw toelichting vragen. Dit zorgt voor een
vertraging in de behandeling. Het is dus belangrijk dat u de gemeente goed informeert en de
bewijsstukken duidelijk leesbaar aanlevert.

Toelichting aangevraagde kapitaal + overzicht van meegeleverde bewijsstukken.
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4.9 Op welke bankrekening wilt u het bedrijfskapitaal ontvangen?
Rekeningnummer (IBAN):__________________________________________________________

4.10: Ik verklaar dat ik ervan op de hoogte ben dat, wanneer ik een aanvraag voor een lening
bedrijfskapitaal doe en dit wordt toegekend, mijn onderneming staatssteun ontvangt. Deze
staatssteun heet ‘de-minimissteun’. De lening bedrijfskapitaal vanuit Tozo valt hieronder omdat
de rente van de lening niet marktconform is. Het voordeel dat hierdoor ontstaat zal maximaal
2000 euro bedragen (wanneer het maximale bedrag wordt geleend en er geen voortijdige
aflossing is).
Wanneer ik in 2018, 2019, 2020 en/of 2021 andere de-minimissteun of andere vormen van
staatssteun van een Nederlandse overheid heb gekregen, vermeld ik hieronder in het tekstvak
het totaalbedrag daarvan.
Wanneer ik later dit (kalender)jaar nog andere vormen van staatssteun of de-minimissteun voor
mijn onderneming krijg (bijvoorbeeld vanuit andere noodmaatregelen i.v.m. het coronavirus), zal
ik dit onmiddellijk aan de gemeente laten weten. Ik heb de toelichting goed gelezen.

□ Ja, dat verklaar ik; over de jaren 2018, 2019, 2020 en 2021 heb ik tot nu toe geen andere
staatssteun ontvangen.

□ Ja, dat verklaar ik; over de jaren 2018, 2019, 2020 en 2021 heb ik tot nu toe in totaal het volgende
bedrag aan steun ontvangen:
€ _____________________________________________________________

□ Nee, dat verklaar ik niet.
Zie de toelichting over de-minimissteun op de pagina hierna.

Als u bij vraag 4.10 heeft geantwoord dat u dit niet kunt verklaren, dan komt u niet in
aanmerking voor de Tozo.

Vraagt u alleen bedrijfskapitaal aan en geen aanvullende uitkering voor levensonderhoud? Ga
dan door naar vraag 6.2.
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Op grond van de algemene de-minimisverordening kunnen overheden ondernemingen over
een periode van 3 belastingjaren tot € 200.000,- steunen met de-minimissteun. In deze
verklaring geeft u aan hoeveel de-minimissteun u heeft ontvangen in dit belastingjaar en in de
afgelopen 2 belastingjaren. De algemene de-minimisverordening is in principe van toepassing
op steun aan ondernemingen in alle sectoren. Een aantal sectoren is echter uitgesloten en
worden apart geregeld met eigen Europese regels voor de-minimisssteun. Dat zijn:
 de visserij- en aquacultuursector (eigen drempel van € 30.000,-);
 de primaire productie van landbouwproducten (eigen drempel van € 20.000,-);
 de afzet van landbouwproducten in de volgende gevallen:
o wanneer het steunbedrag wordt vastgesteld op basis van de prijs of de
hoeveelheid van dergelijke van primaire producenten afgenomen producten;
o wanneer de steun afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde dat deze steun
geheel of ten dele aan primaire producenten wordt doorgegeven;
o steun voor werkzaamheden die verband houden met de uitvoer naar derde landen
of lidstaten;
o steun die afhangt van het gebruik van binnenlandse in plaats van ingevoerde
goederen;
Aan een onderneming die voor rekening van derden goederenvervoer over de weg verricht,
kan maximaal € 100.000,- over een periode van 3 belastingjaren worden verleend.
Een landbouwbedrijf kan tot € 20.000,- aan de-minimissteun in een periode van 3
belastingjaren krijgen. Een vissersbedrijf kan tot € 30.000,- steun in een periode van 3
belastingjaren aan de-minimissteun ontvangen van een overheid. De lidstaten mogen geen deminimissteun verlenen voor de aanschaf of bouw van nieuwe vissersschepen.
welk plafond op uw onderneming van toepassing is, is dus afhankelijk van het feit wat voor
onderneming u heeft, Dan mag aan uw onderneming in het betreffende jaar geen deminimissteun meer worden verleend.
Verder is van belang dat dit plafond geldt per onderneming en niet per vestiging van de
onderneming. In de Europese regels staat wanneer sprake is van één onderneming. Het kan
namelijk voorkomen dat 2 (of meer) ondernemingen een bepaalde band met elkaar
onderhouden en dan onder deze verordeningen als één onderneming worden gezien.
Lidstaten moeten alle relevante gegevens vastleggen om aan te tonen dat aan deze
voorwaarden wordt voldaan.
Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat ook de verruimde borgstellingsregeling voor het
midden- en kleinbedrijf gebruikmaakt van de algemene de-minimisverordening, evenals de
beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (de ‘€ 4000regeling’). Er kunnen ook nog andere coronacrisismaatregelen voor ondernemingen zijn of
worden gemaakt die gebruik maken van de EU de-minimisregels.
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5. Beschikbaar inkomen
5.1 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 i ?

□ Ja
□ Nee
i = dit is per 1 juli 2021 netto per maand voor:
• gehuwden en samenwonenden:
- beide partners van 21 tot AOW-leeftijd € 1541,00;
- 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 € 1078,70;
- van 18 tot 21 jaar € 266,29.

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

Is uw antwoord op vraag 5.1 ‘ja’, dan komt u niet in aanmerking or de aanvullende uitkering
levensonderhoud Tozo 5. Zie vraag 6.3.

5.2 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 i, 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.
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juli 2021
augustus 2021
september 2021

Mijn inkomen (ondernemer)
€
€
€

Inkomen van mijn partner
€
€
€

i = Uw totale netto-inkomen bestaat uit alle inkomsten uit eigen bedrijf of beroep, uit loondienst,
uitkering en overig inkomen.
Hieronder vindt u een beknopte instructie voor het vooraf inschatten van het netto-inkomen van u en uw
partner. Voor de complete berekening zoals de gemeente deze ook hanteert bij de controle, verwijzen
we u naar:
https://krijgiktozo.nl/documenten/Inkomensbegrip_Tozo_voorlichting_aan_de_zelfstandigen.pdf .
1. Netto-inkomsten 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
augustus ontvangt voor werkzaamheden in de maand juli, moet u toerekenen aan de periode dat u
gewerkt heeft (de maand juli) en niet als inkomen over augustus. Dus:
 Heeft u het werk in de maand juli gedaan? Dan rekent u de inkomsten die u daarvoor krijgt toe
aan de maand juli. Ook als u het geld in een andere maand ontvangt.
 Heeft u producten verkocht in de maand juli? Dan rekent u de betalingen daarvoor toe aan de
maand juli. 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. Als u gedeeltelijk in loondienst werkt, al dan niet in uw eigen onderneming: Nettoloon:

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 alleen mee bij een uitkering Tozo 2, 3, 4 en 5.
3. Wellicht heeft u een uitkering of overige inkomsten: Netto-uitkering en 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
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horeca-ondernemers, 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, moet u dit melden aan de gemeente. Die
zal dit bedrag in mindering 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 (Anw) of wachtgeld op basis van de Algemene pensioenwet politieke
ambtsdragers (Appa);
 inkomsten uit een PGB voor zorg die door u wordt verleend aan iemand die zorgbehoevend is;
 buitenlandse uitkeringen of buitenlandse regelingen, bijvoorbeeld ter ondersteuning van
zelfstandigen die in de problemen zijn gekomen als gevolg van de coronacrisis. Hieronder
vallen het Belgische ‘Overbruggingsrecht voor zelfstandigen’ en het Duitse ‘Arbeitslosengeld II;
 overige inkomsten, bijvoorbeeld dividend uit aandelen of ander resultaat uit vermogen, partneren kinderalimentatie, pensioen, onderhuur, kostgeld en periodieke giften.
De optelsom van deze netto-inkomsten brengt u in mindering op het voor u geldende netto sociaal
minimum. Dit is omdat de Tozo-uitkering uw inkomsten aanvult tot het netto sociaal minimum.
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. Maak dan een zo goed mogelijke benadering.
Geef u werkelijk genoten netto inkomsten door aan ons, uiterlijk de laatste dag van de lopende
maand. Deze worden vervolgens verrekend met de uitbetaling van die maand (of u moet dit na
de laatste maand van uw uitkering terugbetalen).
U heeft een inlichtingenplicht. Achteraf kunnen wij uw opgegeven netto inkomen controleren
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5.3 Kunt u omschrijven waarom uw netto-inkomen uit uw onderneming door de coronacrisis
zodanig is verminderd dat uw totale netto-inkomen per maand onder het sociaal minimum is
gekomen?

Toelichting
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6. Bijlagen
6.1 Zorgt u dat u de volgende bewijsstukken meestuurt met de aanvraag uitkering
levensonderhoud Tozo 5?
 kopie identiteitsbewijs van aanvrager en partner (ID-kaart of paspoort, geen rijbewijs);
 laatste afschrift van uw bankrekening waarop de aanvullende inkomensondersteuning gestort
moet worden (met daarop zichtbaar rekeningnummer en tenaamstelling);
 kopie uittreksel van de Kamer van Koophandel;
 informatie over de (verwachte) inkomsten van uw onderneming vanaf aanvraagdatum;
 informatie over eventuele andere inkomsten, bijvoorbeeld uit werk in loondienst;
 uw laatste belastingaangifte/aanslag waaruit blijkt dat u in aanmerking komt voor de
zelfstandigenaftrek (1225 uren of meer werkzaam als zelfstandige op jaarbasis);
 Indien mogelijk ook de meest recente jaarrekening;
 eventueel andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u de aanvullende uitkering levensonderhoud
Tozo-5 nodig heeft.
6.2 Zorgt u dat u de volgende bewijsstukken meestuurt met de aanvraag lening bedrijfskapitaal?
 kopie identiteitsbewijs van aanvrager en partner (ID-kaart of paspoort, geen rijbewijs);
 laatste afschrift van uw bankrekening waarop de lening bedrijfskapitaal gestort moet worden
(met daarop zichtbaar rekeningnummer en tenaamstelling);
 bewijsstukken bij de beschrijving van de noodzaak van het aangevraagde bedrijfskapitaal;
 informatie over de (verwachte) inkomsten van uw onderneming vanaf aanvraagdatum;
 uw laatste belastingaangifte/aanslag waaruit blijkt dat u in aanmerking komt voor de
zelfstandigenaftrek (1225 uren of meer werkzaam als zelfstandige op jaarbasis);
 kopie uittreksel van de Kamer van Koophandel;
 indien mogelijk de meest recente jaarrekening;
 een overzicht van uw maandelijkse verplichtingen/maandelijkse lasten;
 een kopie van het laatste bankafschrift van al uw rekeningen (zowel zakelijk als privé)
 andere bewijsstukken waarmee u aannemelijk maakt dat u de Tozo-lening voor bedrijfskapitaal
nodig heeft;
6.3 Wat als u het aanvraagformulier niet helemaal heeft kunnen invullen?
Heeft u de aanvraag niet geheel kunt doorlopen en de melding gekregen dat u niet in aanmerking
komt? Maar bent u van mening dat u wél in aanmerking moet komen? Wilt u dan aangeven waarom u
dit vindt?:

Toelichting
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Ondertekening
Heeft u een lening voor bedrijfskapitaal aangevraagd, dan aanvaarden met het ondertekenen beide
partners hoofdelijke aansprakelijkheid voor de lening.

Handtekening
aanvrager

Handtekening
partner
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7. Aanvulling voor grensondernemers (woonachtig
in Nederland)
Vul dit hoofdstuk alleen in als u bij vraag 3.1 heeft aangegeven dat uw bedrijf niet gevestigd is in
Nederland.
7.1 Is uw bedrijf in één van de volgende landen gevestigd?
België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije,
Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen,
Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk,
Zweden of Zwitserland.

□ Ja, namelijk: _______________________________________________________________
□ Nee
Is uw antwoord op vraag 7.1 ‘nee’? Dan komt u niet in aanmerking voor de Tozo. Zie vraag 6.3.

7.2 Bevindt uw feitelijke woonplaats zich in Nederland? Dat wil zeggen: heeft u uw (permanente)
hoofdverblijf op het door u opgegeven adres in Nederland?

□ Ja
□ Nee
Is uw antwoord op vraag 7.2 ‘nee’? Dan komt u niet in aanmerking voor de Tozo Zie vraag 6.3.

7.3 Wat is de naam van het bedrijf waarvoor u de aanvraag indient?
Naam bedrijf: ___________________________________________________________________
7.4 Sinds wanneer bent u werkzaam als zelfstandige?
______________________________________[dd/mm/jjjj]
7.5 Op welke datum heeft u uw onderneming ingeschreven bij het handsregister of een
vergelijkbare organisatie in uw vestigingsland?
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□ Op: ______________________________________[dd/mm/jjjj] * (ga naar vraag 7.6)
□ Registratie is in het vestigingsland van mijn onderneming niet verplicht (ga naar vraag 7.7)
Bent u op of na 18 maart 2020 gestart met uw werkzaamheden als zelfstandige en
ingeschreven in een handelsregister? Dan komt u niet in aanmerking voor de Tozo.
Zie vraag 6.3.

7.6 Met welk registratienummer en bij welke organisatie is uw bedrijf in uw vestigingsland
geregistreerd?
Nummer: ___________________________________________________________________
Naam organisatie:____________________________________________________________
7.7 Upload hier uw bewijs van inschrijving in het handelsregister of een daarmee vergelijkbaar
register van het land waar uw bedrijf gevestigd is. Het bewijs mag niet ouder zijn dan 2
maanden. Indien u in dit land niet verplicht bent u te registreren, dient u een bewijsstuk te
uploaden waaruit blijkt dat u op of na 17 maart 2020 actief was in uw bedrijf of zelfstandig
beroep.
7.8 Wat is de rechtsvorm van uw bedrijf of met welke Nederlandse rechtsvorm is de rechtsvorm
van uw buitenlandse bedrijf te vergelijken?

□ Eenmanszaak
□ Vennootschap onder firma (vof)
□ Commanditaire vennootschap (cv)
□ Naamloze vennootschap (nv)
□ Maatschap
□ Besloten vennootschap (bv) (ga naar vraag 7.9)
□ Coöperatieve vereniging met wettelijke aansprakelijkheid (coöperatie)
□ Stichting
□ Vereniging
□ Overig
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Heeft u bij vraag 7.8 ‘overig’ ingevuld? Geef dan hier een toelichting op de rechtsvorm.

Heeft u een bedrijf met de rechtsvorm nv, stichting of vereniging? Dan heeft u geen recht op
de Tozo. Zie vraag 6.3. Heeft u een bv? Ga naar vraag 7.9. Ga anders naar vraag 7.10.

7.9 Bezit u, alleen of samen met eventueel andere in de bv werkzame directeuren, meer dan 50%
van de aandelen?

□ Ja
□ Nee
Is uw antwoord op vraag 7.9 ‘nee’? Dan komt u niet in aanmerking voor de Tozo.
Zie vraag 6.3.

7.10 Heeft u voor het kalenderjaar 2019 voldaan aan het urencriterium van 1225 uur per jaar
werkzaam als zelfstandige?

□ Ja (ga naar vraag 7.11)
□ Nee, ik was heel 2019 werkzaam als zelfstandige, maar heb niet aan de urennorm voldaan.
□ Niet op mij van toepassing, ik ben later dan 1 januari 2019 gestart met mijn onderneming (ga naar
vraag 7.11)
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Is uw antwoord op vraag 7.10 ‘nee’? Dan komt u niet in aanmerking voor de Tozo.
Zie vraag 6.3.

7.11 Heeft u voor de periode vanaf de start als zelfstandige tot 17 maart 2020, voldaan aan het
criterium van gemiddeld 23,5 per week werkzaam als zelfstandige?

□ Ja
□ Nee
Is uw antwoord op vraag 7.11 ‘nee’? Dan komt u niet in aanmerking voor de Tozo.
Zie vraag 6.3. 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
zelfstandige, kunt u dat bij vraag 6.3 beargumenteren.

7.12 Heeft u alle vergunningen die voor uw bedrijf of beroep nodig zijn volgens de richtlijnen
van het vestigingsland van uw onderneming?
LET OP! indien voor uw bedrijf of beroep geen vergunningen nodig zijn, kunt u hier ‘ja’ invullen.

□ Ja (ga verder met vraag 4.1)
□ Nee
Is uw antwoord op vraag 7.12 ‘nee’? Dan komt u niet in aanmerking voor de Tozo.
Zie vraag 6.3.
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