Aanvraagformulier verlenging Tozo,
levensonderhoud (Tozo 3)

Voor zelfstandig ondernemers die wonen in gemeente Appingedam, Delfzijl of
Loppersum.
Aanvraagformulier verlenging Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 3)
HeeA u eerder Tozo ontvangen? Dan kunt u dit formulier gebruiken om langer gebruik te kunnen
maken van Tozo.
Dit formulier is niet bedoeld voor ondernemers:
• die in de periode 1 maart 2020 t/m 30 september 2020 géén aanvullende uitkering levensonderhoud Tozo toegekend hebben gekregen.
• die Tozo 1 en of 2 toegekend hebben gekregen in een andere gemeente. U kunt dan Tozo
aanvragen met het formulier voor nieuwe aanvragen. Ga daarvoor naar www.werkpleinﬁvelingo.nl.
U helpt ons met de a.andeling door hier alvast uw naam, uw burgerservicenummer en
uw Kvk-nummer in te vullen.
Naam aanvrager:

____________________________________________

Burgerservicenummer aanvrager (BSN):

____________________________________________

Kvk nummer:

____________________________________________

1. Inleiding
Inleiding
Met dit formulier kunt u als zelfstandig ondernemer een aanvraag doen voor verlenging van de Rjdelijke (aanvullende) uitkering levensonderhoud Tozo tot en met uiterlijk 31 maart 2021.
U kunt dit formulier alléén gebruiken als u al eerder een uitkering levensonderhoud Tozo heeA aangevraagd en toegekend heeA gekregen en uw uitkering loopt binnenkort af of is afgelopen. Verlenging is
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alleen mogelijk als het inkomen van u en uw partner onder het sociaal minimum i komt. Is uw gezinsinkomen hoger dan het sociaal minimum? Dan heeA u geen recht op de verlenging van de uitkering
levensonderhoud Tozo.
i = dit is per 1 juli 2020 neUo per maand voor:
• gehuwden en samenwonenden:
- beide partners van 21 tot AOW-leeAijd € 1512,90;
- 1 partner 21 tot AOW-leeAijd, 1 partner AOW-leeAijd € 1.606,88
- 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeAijd, wel kinderen € 1.320,47
- 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeAijd, geen kinderen € 1.017,89
- van 18 tot 21 jaar, wel kinderen € 825,46
- van 18 tot 21 jaar, geen kinderen € 522,88.
•

voor alleenstaanden en alleenstaande ouders:
- van 21 tot AOW-leeAijd € 1059,03;
- van 18 tot 21 jaar € 261,44.

•

Per 1 januari 2021 worden deze bedragen aangepast.

Wat zijn de voorwaarden?
Alle voorwaarden die golden voor uw eerdere aanvraag, gelden nu ook. Maar er is ook iets veranderd.
Voor de verlenging telt het inkomen van uw partner i ook mee. HeeA u samen met uw partner meer
inkomen dan het sociaal minimum? Dan krijgt u geen aanvullende uitkering (meer). HeeA u samen een
inkomen onder het sociaal minimum? Dan wordt uw gezinsinkomen vanuit de Tozo aangevuld tot het
sociaal minimum.
Bij uw aanvraag voor Tozo 1 heeA Werkplein Fivelingo u geen gegevens gevraagd over het inkomen van
uw partner. Deze gegevens hebben wij voor Tozo 3 wel nodig. Daarom vragen we u deze gegevens
weer aan te leveren.
i = U bent partners als u:
• getrouwd of geregistreerd partners bent; of
op hetzelfde adres woont en:
- samen een huishouden heeA;
- ex-echtgenoten of ex-partners bent;
- samen een kind heeA;
- u het kind van uw partner heeA erkend of uw partner uw kind heeA erkend; of
- ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de BelasRngdienst
of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.
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Wat kunt u aanvragen?
U kunt een aanvraag doen voor een verlenging van uw Tozo-uitkering levensonderhoud die uw gezinsinkomen voor maximaal 6 maanden (tot en met uiterlijk 31 maart 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 i) onder
het voor u geldende sociaal minimum ligt en u geeA een schaeng van uw gezinsinkomen in de
maanden waarvoor u de aanvraag doet. Het inkomen van andere volwassenen in uw huishouden
(waaronder uw kinderen) hoeA u niet op te geven.
2. U levert kopieën/scans van alle bewijsstukken in (uploaden). Zorg ervoor dat de bewijsstukken
compleet zijn. Werkplein Fivelingo bewaart uw gegevens en bewijsstukken in een dossier.
3. U ondertekent dit aanvraagformulier. HeeA u een partner i? Dan moet u de aanvraag beiden ondertekenen.
4. U geeA wijzigingen in uw situaRe in de periode van aanvullende inkomensondersteuning elke
maand door! U gaat bijvoorbeeld meer of minder verdienen dan u nu opgeeA, u gaat verhuizen of
uw gezinssamenstelling wijzigt. U krijgt van Werkplein Fivelingo een wijzigingsformulier.
Wanneer krijgt u de ondersteuning?
Als u dit aanvraagformulier volledig heeA ingevuld, geeA dit nog géén recht op ondersteuning. Werkplein Fivelingo waar u woont zal uw gegevens bekijken en een besluit nemen over uw aanvraag. Misschien wordt u om extra informaRe gevraagd. Werkplein Fivelingo streeA ernaar om u uiterlijk binnen
4 weken te laten weten waar u aan toe bent.
Worden uw gegevens gecontroleerd?
Ja, Werkplein Fivelingo kan zowel bij de aanvraag, als ook achteraf uw gegevens controleren. Werkplein Fivelingo mag bij andere instanRes en personen informaRe over u en uw partner opvragen die
relevant zijn voor de regeling. Zo kan Werkplein Fivelingo controleren of u de juiste uitkering heeA
ontvangen. Blijkt bij controle dat u te veel heeA ontvangen? Dan moet u het teveel ontvangen bedrag
terugbetalen. HeeA u te weinig ontvangen? Dan betaalt Werkplein Fivelingo nog een bedrag na. Wanneer u met opzet onjuiste gegevens heeA verstrekt, moet Werkplein Fivelingo 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 2020 en – als u ook in 2021 een Tozo-uitkering ontvangt – voor 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 belasRngaangiAe over het jaar
2020 (en 2021). Misschien betaalt u hierdoor een hoger bedrag aan belasRng dan wanneer u geen gebruikmaakt van deze regeling.
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HeeA 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 belasRngaangiAe. Mogelijk
betaalt u of uw partner hierdoor een hoger bedrag aan belasRng dan wanneer u geen gebruikmaakt
van deze regeling.
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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

Zet u of uw partner hier geen handtekening? Dan kan uw aanvraag helaas niet in behandeling
worden genomen.

2.3 Naam aanvrager:_______________________________________________________________
2.4 Burgerservicenummer aanvrager (BSN): ___________________________________________
2.5 Naam partner (indien van toepassing):_____________________________________________
2.6 Burgerservicenummer partner (BSN): _____________________________________________
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2.7 Vanaf wanneer vraagt u de verlenging van de aanvullende uitkering voor levensonderhoud aan?
U kunt de verlenging van de uitkering in de maanden oktober en november 2020 aanvragen met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2020. Vanaf december 2020 kunt u de verlenging van de uitkering
alleen aanvragen vanaf de 1e van de maand waarin u de verlenging aanvraagt. Bijvoorbeeld op 18 december vanaf 1 december. U kunt in december 2020 en in 2021 geen verlenging aanvragen voor voorafgaande maanden.
Let op! Over deze maanden kunnen uw inkomsten achteraf gecontroleerd worden.
□ Vanaf 1 oktober 2020
□ Vanaf 1 november 2020
□ Vanaf 1 december 2020
□ Vanaf 1 januari 2021
□ Vanaf 1 februari 2021
□ Vanaf 1 maart 2021

2.8 Voor hoeveel maanden wilt u de uitkering Tozo aanvragen?
Let op! De verlenging van de uitkering Tozo 3 kan tot en met 31 maart 2021 worden aangevraagd.
Vraagt u aan vanaf 1 oktober, dan kunt u voor maximaal 6 maanden aanvragen. Vraagt u aan vanaf
1 november of later, dan kunt u voor 5 maanden of korter aanvragen. Vanaf 1 maart 2021 kunt u maar
voor maximaal 1 maand aanvragen.
□ 1 maand
□ 2 maanden
□ 3 maanden
□ 4 maanden
□ 5 maanden
□ 6 maanden
2.9 Is er iets veranderd in uw situaRe sinds de vorige aanvraag?
Verandering in uw ne?o-inkomen hoe@ u hier niet door te geven. Dit komt aan de orde bij de volgende
vragen.
□ Nee
□ Ja, ik ben verhuisd (vul de toelichRng in)
□ Ja, mijn gezinssituaRe is veranderd (vul de toelichRng in)
□ Ja, ik ben gestopt met mijn bedrijf (u heeT geen recht op de uitkering levensonderhoud Tozo)
□ Ja, ik heb de AOW-leeAijd bereikt (u heeT geen recht op de uitkering levensonderhoud Tozo)
□ Ja, namelijk ……….. (vul de toelichRng in)
(graag aankruisen wat van toepassing is)

Toelichting op de wijziging
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Alle voorwaarden die golden bij uw eerste aanvraag, gelden hier ook. Let op dat u alles doorgeeft wat Werkplein Fivelingo moet weten. Doet u dat niet? Dan kan Werkplein Fivelingo u een
boete opleggen.

2.10 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 2020 neUo per maand voor:
• gehuwden en samenwonenden:
- beide partners van 21 tot AOW-leeAijd € 1512,90;
- 1 partner 21 tot AOW-leeAijd, 1 partner AOW-leeAijd € 1.606,88
- 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeAijd, wel kinderen € 1.320,47
- 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeAijd, geen kinderen € 1.017,89
- van 18 tot 21 jaar, wel kinderen € 825,46
- van 18 tot 21 jaar, geen kinderen € 522,88.
•

voor alleenstaanden en alleenstaande ouders:
- van 21 tot AOW-leeAijd € 1059,03;
- van 18 tot 21 jaar € 261,44.

•

Per 1 januari 2021 worden deze bedragen aangepast.

U bent partners als u:
• getrouwd of geregistreerd partners bent; of
•

op hetzelfde adres woont en:
- samen een huishouden heeA;
- ex-echtgenoten of ex-partners bent;
- samen een kind heeA;
- u het kind van uw partner heeA erkend of uw partner uw kind heeA erkend; of

Is uw antwoord op vraag 2.10 ‘ja’, dan komt u niet in aanmerking voor de aanvullende uitkering
levensonderhoud Tozo. Zie vraag 3.2.
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- ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de BelasRngdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.
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2.11 Hoeveel neWo-inkomen verwachten u en uw eventuele partner in de maanden waarvoor u de
aanvullende uitkering voor levensonderhoud aanvraagt per maand te hebben?
Het betreA een schaeng van uw neWo gezinsinkomen i, bestaande uit inkomsten uit onderneming,
loon, uitkering en overige inkomsten. Is uw neUo gezinsinkomen hoger dan het sociaal minimum? Dan
komt u niet in aanmerking voor de aanvullende uitkering levensonderhoud. Klik op de toelichRng voor
meer informaRe over hoe u uw neUo gezinsinkomen berekent.

Mijn inkomen (ondernemer)

Inkomen van mijn partner

Oktober 2020

€

€

November 2020

€

€

December 2020

€

€

Januari 2021

€

€

Februari 2021

€

€

Maart 2021

€

€

i = Uw totale neUo inkomen bestaat uit alle inkomsten uit uw eigen bedrijf of beroep, uit loondienst,
uitkering en overig inkomen.
Hieronder vindt u een beknopte instrucRe voor het vooraf inschaUen van het neUo inkomen van u en
uw partner. Voor de complete berekening zoals Werkplein Fivelingo deze ook hanteert bij de controle,
verwijzen we u naar: Krijgiktozo.nl inkomen berekenen.
1. NeUo inkomsten uit onderneming:

Om uw neUo 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 november ontvangt voor werkzaamheden in de maand oktober, moet u toerekenen aan
de periode dat u gewerkt heeA (de maand oktober) en niet als inkomen over november. Dus:
• HeeA u het werk in de maand oktober gedaan? Dan rekent u de inkomsten die u daarvoor
krijgt toe aan de maand oktober. Ook als u het geld in een andere maand ontvangt.
• HeeA u producten verkocht in de maand november? Dan rekent u de betalingen daarvoor toe
aan de maand november. Ook als de producten in een andere maand worden betaald.
Omdat u aan het eind van het jaar nog belasRngen moet betalen, mag u het bedrag van de winst nog
verminderen met 18%. Dit is een gemiddeld percentage, rekening houdend met belasRngtarieven en
aArekposten voor ondernemers.
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Let op! Als u geen inkomsten uit uw bedrijf heeA, maar u heeA wel kosten gemaakt, dan levert dit een
negaRef resultaat op. Dit negaReve resultaat mag u niet verrekenen met andere inkomsten.
2. Wanneer u deels in dienstbetrekking werkt, al dan niet in uw eigen onderneming: NeUoloon:

Uw neUoloon is uw loon na aArek van belasRngen en premies. In de meeste gevallen is het neUoloon
gelijk aan het bedrag dat uw werkgever maandelijks aan u overmaakt of dat u maandelijks uit uw eigen
onderneming ontvangt. U vindt het neUoloon op uw loonstrook. Onkostenvergoedingen hoeA u niet
als loon op te geven. VakanRegeld en bonussen tellen naar rato mee.
3. Wellicht heeA u een uitkering of overige inkomsten: NeUo uitkering en overige inkomsten:

Inkomensapankelijke toeslagen zoals huur-, zorg-, of kinderopvangtoeslag, kinderbijslag en incidentele
giAen 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. Mogelijk is de verrekening van uw uitkering door UWV gebaseerd op een te hoge inschaeng 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 heeA 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 inkomensinschaeng of u recht
heeA 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 poliReke ambtsdragers
(Appa);
• inkomsten uit een PGB voor zorg die u verleent 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, partner- en kinderalimentaRe, pensioen, onderhuur, kostgeld en periodieke giAen.
De optelsom van deze neUo-inkomsten brengt u in mindering op het voor u geldende neUo sociaal
minimum. Dit is omdat de Tozo-uitkering uw inkomsten aanvult tot het neUo sociaal minimum.
Inkomsten schaWen en inlichRngenplicht
Wij kunnen ons voorstellen dat u uw inkomsten voor de maanden waarover u de Tozo aanvraagt nog
niet goed kunt inschaUen. Maak dan een zo goed mogelijke benadering. Als later blijkt dat uw schatRng niet juist is, geef dan de werkelijke neUo-inkomsten direct door aan Werkplein Fivelingo! Dit is de
inlichRngenplicht. 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 Werkplein Fivelingo uw opgegeven neUo inkomen controleren.
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3. Bijlagen
3.1 Zorgt u dat u de volgende bewijsstukken meestuurt met de aanvraag aanvullende inkomensondersteuning?
• laatste afschriA van uw bankrekening waarop de aanvullende inkomensondersteuning gestort
moet worden (met daarop zichtbaar rekeningnummer en tenaamstelling);
• eventueel andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u de Rjdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers in de vorm van aanvullende inkomensondersteuning nodig heeA.
3.2 Wat als u het aanvraagformulier niet geheel heeT kunnen invullen?
Wanneer u de aanvraag niet geheel kunt doorlopen en u de melding heeA gekregen dat u niet in aanmerking komt, maar u bent van mening dat u wél in aanmerking dient te komen, wilt u dan aangeven
waarom u dit denkt:

Toelichting

Ondertekening

Datum

Plaats

Handtekening aanvrager

Handtekening partner
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Indienen
Stuur dit aanvraagformulier samen met de gevraagde documenten naar:
zzp-corona@werkpleinﬁvelingo.nl
Of stuur uw aanvraag per post naar:
Werkplein Fivelingo t.a.v. Verlenging Levensonderhoud Tozo
Postbus 24
9900 AA Appingedam

13 van 10 /Aanvraagformulier verlenging Tozo, levensonderhoud (Tozo 3)/vrijdag 6 november 2020

