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Verkort aanvraagformulier voor verlenging Tijdelijke 
overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 4) 
 

Inleiding 

Met dit formulier kunt u als zelfstandig ondernemer een aanvraag doen voor verlenging van de tijdelijke 

(aanvullende) uitkering levensonderhoud Tozo tot en met uiterlijk 30 juni 2021 (Tozo4). 

 

U kunt dit formulier alléén gebruiken als u al een 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 moet gebruik maken van het 

aanvraagformulier voor een nieuwe aanvraag Tozo 4.  

 

Verlenging is alleen mogelijk als het inkomen van u en uw partner onder het sociaal minimum komt. Is uw 

gezinsinkomen hoger dan het sociaal minimum? Dan heeft u geen recht op de verlenging van de uitkering 

levensonderhoud Tozo.   

 

Heeft u al een lening bedrijfskapitaal Tozo voor een lager bedrag dan € 10.157,00 en wilt u een aanvullende 

lening bedrijfskapitaal Tozo aanvragen? Of wilt u een nieuwe aanvraag lening bedrijfskapitaal Tozo doen? Vul 

dan het aanvraagformulier verlengde Tozo in. Indien u al het maximale bedrag van € 10.157,00 heeft geleend, 

is extra lenen op basis van de Tozo niet mogelijk. U kunt mogelijk wel een lening bedrijfskapitaal op basis van 

de Kleine Kredieten Corona (KKC) of op basis van het reguliere Bbz aanvragen.   

 

Wat zijn de voorwaarden? 

Alle voorwaarden die golden voor uw eerdere aanvraag, gelden nu ook.  

 

Wat kunt u aanvragen? 

U kunt een aanvraag doen voor een verlenging van uw Tozo-uitkering levensonderhoud die uw 

gezinsinkomen voor maximaal 3 maanden (tot en met uiterlijk 30 juni 2021) aanvult tot het sociaal 

minimum. 

 

Wat moet u doen? 

1. U vult de vragen naar waarheid in. U verklaart dat uw gezinsinkomen (van u en uw partner) onder het 

voor u geldende sociaal minimum ligt en 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? Dan moet u de aanvraag beiden 

ondertekenen.  

4. U geeft wijzigingen in uw situatie in de periode van aanvullende inkomensondersteuning direct door! U 

gaat bijvoorbeeld meer of minder verdienen dan u nu opgeeft, u gaat verhuizen of uw 

gezinssamenstelling wijzigt.  
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Wanneer krijgt u de ondersteuning?  

Als u dit aanvraagformulier volledig heeft ingevuld, geeft dit nog géén recht op ondersteuning. De gemeente 

waar u woont zal uw gegevens bekijken en een besluit nemen over uw aanvraag. Misschien wordt u om extra 

informatie gevraagd. De gemeente streeft ernaar om u uiterlijk binnen 4 weken te laten weten waar u aan toe 

bent.  

 

Worden uw gegevens gecontroleerd? 

Ja, de gemeente kan zowel bij de aanvraag, als ook achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag 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 uitkering teruggevorderd. 

 

Telt deze regeling mee als inkomen? 

Ja, de uitkering telt mee als inkomen over het jaar 2021. 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. U moet de uitkering dan ook beiden opgeven bij de belastingaangifte. Hiervoor ontvangt u 

in 2022 beiden een jaaropgave van de gemeente. Mogelijk betaalt u of uw partner hierdoor een hoger bedrag 

aan belasting dan wanneer u geen gebruikmaakt van deze regeling. 

  

 

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 nog steeds geraakt is door de coronacrisis en dat ik daarom nogmaals een beroep moet doen op deze 

regeling.  

 

 

Handtekening aanvrager 

 

 

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 
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2.3 Naam aanvrager:_________________________________________________________ 

 

2.4 Burgerservicenummer aanvrager (BSN):  ______________________________________ 

 

2.5 Naam partner (indien van toepassing):______________________________________ 

 

2.6 Burgerservicenummer partner (BSN):___________________________________  

 

2.7 Is uw bedrijf gevestigd in het Verenigd Koninkrijk? 

□ Ja 

□ Nee                                                                                

(graag aankruisen wat van toepassing is) 

Is uw antwoord op deze vraag ‘ja’? Dan komt u niet meer in aanmerking voor verlenging van de Tozo-

uitkering voor levensonderhoud (Tozo4). 

 

2.8 Vanaf wanneer vraagt u de verlenging van de aanvullende uitkering voor 

levensonderhoud aan? 

U kunt de verlenging van de Tozo-uitkering (Tozo4) 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. 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                                                  

(graag aankruisen wat van toepassing is) 

 

2.9 Voor hoeveel maanden wilt u de uitkering Tozo aanvragen? 

Let op! De verlenging van de Tozo-uitkering (Tozo4) kan tot en met 30 juni 2021 worden aangevraagd. 

Vraagt u aan vanaf 1 april, dan kunt u voor maximaal 3 maanden aanvragen. Vraagt u aan vanaf  1 mei 

voor maximaal 2 maanden en vanaf 1 juni voor maximaal 1 maand.  

□ 1 maand 

□ 2 maanden 

□ 3 maanden 

(graag aankruisen wat van toepassing is) 

 

2.10 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 hieronder de toelichting in) 

□ Ja, mijn gezinssituatie is veranderd (vul hieronder de toelichting in) 

□ Ja, ik ben gestopt met mijn bedrijf (u heeft geen recht op verlenging van de Tozo-uitkering) 

□ Ja, ik heb de AOW-leeftijd bereikt (u heeft geen recht op verlenging van de Tozo-uitkering) 

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

(graag aankruisen wat van toepassing is) 
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Toelichting wijziging: 

 

 

 

 

2.11 Is de volgende situatie op u of uw partner van toepassing? 

Let op! Ook als u en/of uw partner geen studiefinanciering ontvangt, maar deze wel zou kunnen 

aanvragen, moet u hieronder aankruisen dat deze situatie op u en/of uw partner van toepassing is.  

U studeert met recht op studiefinanciering (een lening van DUO) 

□ 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                                                      

(graag aankruisen wat van toepassing is) 

Is deze situatie op u of uw partner van toepassing? Dan heeft dit invloed op uw recht op of de hoogte van uw 

Tozo-uitkering.  

 

2.12 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 

hieronder)?  

□ Ja 

□ Nee 

(graag aankruisen wat van toepassing is) 

Is uw antwoord op deze vraag ‘ja’? Dan komt u niet meer in aanmerking voor verlenging van de Tozo-

uitkering voor levensonderhoud (Tozo4). 

 

Het sociaal minimum is per 1 januari 201 netto per maand voor: 

 gehuwden en samenwonenden: 

- beide partners van 21 tot AOW-leeftijd € 1.536,34; 

- 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner AOW-leeftijd € 1.620,74 

- 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, wel kinderen € 1.340,93 

- 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, geen kinderen € 1.033,66 

- van 18 tot 21 jaar, wel kinderen € 838,25 

- van 18 tot 21 jaar, geen kinderen € 530,98. 

 voor alleenstaanden en alleenstaande ouders: 

- van 21 tot AOW-leeftijd € 1.075,44; 

- van 18 tot 21 jaar € 265,49. 

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. 
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2.13 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, 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. Kijk hieronder bij de toelichting voor meer 

informatie over hoe u uw netto gezinsinkomen berekent.  

 

 Mijn inkomen (ondernemer) Inkomen van mijn partner 

april 2021 € € 

mei 2021 € € 

Juni 2021 € € 

 

Uw totale netto inkomen bestaat uit alle inkomsten uit uw 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. 

 
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. Bepalend of inkomsten meegerekend moeten worden is het 

moment waarop de werkzaamheden zijn gedaan of de producten zijn 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 over mei. Dit betekent:  

 Heeft u het werk gedaan in de maand april? 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 te rekenen 

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.  
 
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 maandelijks aan u wordt overgemaakt door uw werkgever 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 ook mee. 
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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 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 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; 

 inkomsten uit een PGB voor zorg die door u wordt verleend aan iemand die zorgbehoevend is; 

 buitenlandse uitkeringen of buitenlandse regelingen; 

 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.  

 

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. Als later blijkt dat uw schatting niet juist 

is, geef dan de werkelijke netto inkomsten direct door aan de gemeente! Dit is 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 kan de gemeente uw opgegeven netto 

inkomen controleren. 
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3.1 Zorgt u dat u bij een gewijzigde situatie bewijsstukken meestuurt met de aanvraag 

aanvullende inkomensondersteuning?  

Stuur indien van toepassing bewijsstukken mee waaruit blijkt dat uw situatie sinds de vorige aanvraag is 

gewijzigd (vraag 2.10). 

 

Datum ondertekening: _______________________ 

 

Handtekening aanvrager:    Handtekening partner: 

  

 

 

Dit aanvraagformulier inclusief bewijsstukken bij voorkeur per mail aanleveren via 

tozo@katwijk.nl. Als onderwerp vermeldt u: Aanvraag Tozo. 

 

Als mailen niet mogelijk ik, dan kunt het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier per 

post sturen aan: 

Gemeente Katwijk 

Aanvraag Tozo 

Postbus 589 

2220 AN Katwijk 

 

mailto:tozo@katwijk.nl

