
Aanvraagformulier tijdelijke uitkering (Tozo-regeling)
Met dit aanvraagformulier kunt u als zelfstandig ondernemer mogelijk in aanmerking komen voor een uitkering voor levensonderhoud als 
uw onderneming door de coronacrisis in financiële problemen is gekomen. Bent u om andere redenen in financiële problemen gekomen?
Dan komt u niet in aanmerking voor deze regeling. Alle overige voorwaarden kunt u terugvinden in de bijlage onderaan in het formulier.

1. Gegevens aanvrager

Burgerservicenummer

Voornamen

Achternaam

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geslacht

Soort identiteitsbewijs

Nummer paspoort of ID-kaart

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer(s)

E-mailadres

Bankrekeningnummer (IBAN)

Bent u alleenstaand? Sla dan vraag 2 over en ga door naar vraag 3.

2. Gegevens partner en kinderen (indien van toepassing)

Burgerservicenummer partner

Voornamen

Achternaam

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geslacht

Soort identiteitsbewijs

Nummer paspoort of ID-kaart
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Man Vrouw

Paspoort Nederlandse identiteitskaart

Man Vrouw

Paspoort Nederlandse identiteitskaart



Welke kinderen staan op uw adres ingeschreven in de Basis Registratie Personen?

Naam 1e kind

Naam 2e kind

Naam 3e kind

Naam 4e kind

Naam 5e kind

3. Gegevens bedrijfsvorm

Naam bedrijf (indien van toepassing)

KvK-nummer

Inschrijfdatum KvK

BTW-nummer

*Andere rechtsvormen dan deze hebben geen recht op een uitkering.

4. Aanvraag

 

5. Inkomsten schatten en de inlichtingenplicht

Geef een schatting van de gezamenlijke netto maandinkomsten in de periode waarvoor u de uitkering 
aanvraagt. Welke inkomsten u moet doorgeven staat in de bijlage onderaan dit formulier. De uitkering 
is een aanvulling op uw eigen inkomsten. Tot het sociaal minimum dat voor u geldt. 
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Vanaf wanneer vraagt u de uitkering aan?

Voor hoeveel maanden vraagt u deze uitkering aan?

Heeft u voor 1 juli 2021 deze uitkering ook aangevraagd en 
gekregen? Ja Nee

Branche

Rechtsvorm*



Maand Mijn netto inkomen (ondernemer) Netto inkomen van mijn partner

Augustus 2021

September 2021

Wij kunnen ons voorstellen dat u de verwachte inkomsten nog niet goed kunt inschatten. Maak dan 
een zo goed mogelijke benadering. Als later blijkt dat uw schatting niet juist is, dan bent u verplicht om
de werkelijke netto inkomsten direct door te geven aan de gemeente. Uw inkomsten worden dan 
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 en bewijsstukken opvragen.

6. Toelichting op de aanvraag

De coronacrisis lijkt op z'n retour en de diverse beperkende maatregelen zijn grotendeels beëindigd. 
Naar verwachting zal daarom per 1 oktober 2021 het huidige steunpakket vanuit de overheid definitief 
eindigen.

Kunt u omschrijven waarom de inkomsten uit uw onderneming op dit moment nog steeds onder het 
sociaal minimum liggen? 

De coronaproblematiek kan (grote) gevolgen hebben voor u als ondernemer. Wij kunnen ons voorstellen dat u 
soms met vragen zit waarop u niet direct een antwoord heeft. De gemeente Het Hogeland heeft daarom een 
Ondernemersloket geopend. Een team van (bedrijfs)adviseurs staat voor u klaar om met u mee te denken. 
Bijvoorbeeld door u te informeren over de verschillende (financiële) regelingen die er zijn voor ondernemers. Maar
ook bij vragen over schulden, de herinrichting c.q. aanpassing van uw bedrijf of heroriëntatie op de arbeidsmarkt 
kunt u bij ons terecht.

Binnen het ondernemersloket zijn, naast de gemeentelijke adviseurs, ook externe deskundigen van het Economic
Board Groningen en het Ondernemershuis Noord-Groningen betrokken. Meer informatie vindt u op onze website. 
U kunt ook contact met ons opnemen door een mail te sturen naar ondernemersloket@hethogeland.nl Een 
adviseur neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op!
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7. Verklaring en ondertekening

Ik verklaar: 

• dat deze aanvraag volledig en naar waarheid te hebben ingevuld en geen belangrijke 
gegevens te hebben verzwegen;

• dat het gezamenlijk inkomen van mijzelf (en mijn eventuele partner) lager is dan het sociaal 
minimum dat voor mij geldt;

• dat ik de bijlage bij deze aanvraag goed heb doorgelezen en dat ik (en mijn eventuele partner)
voldoe aan de voorwaarden zoals in deze bijlage genoemd (waaronder het niet aanwezig zijn 
van uitsluitingsgronden);

• ermee bekend te zijn dat de gemeente Het Hogeland de door mij verstrekte gegevens 
opneemt in een persoonsregistratie;

• ermee bekend te zijn dat de gemeente Het Hogeland mijn gegevens kan controleren om de 
vervelende gevolgen die horen bij een onterechte aanvraag (zoals het terugbetalen van 
onterecht ontvangen uitkering en eventueel een boete) te voorkomen.

Plaats Datum

Handtekening _______________ Handtekening partner_______________

8. Aanvraag indienen

1. De eerste 4 pagina’s digitaal invullen, uitprinten en ondertekenen.

2. Het formulier inscannen/fotograferen en uploaden via de website met uw DigiD.

3. Upload ook de volgende bijlagen als u dat nog niet bij een eerdere aanvraag heeft gedaan: 

▪ een kopie paspoort of identiteitskaart van u en uw eventuele partner
▪ een kopie bankpasje (voor- en achterkant) of kopie laatste bankafschrift van de 

rekening waarop u de uitkering wilt ontvangen. 

Of stuur het formulier en de bijlagen per post naar: 

Gemeente Het Hogeland
Postbus 26
9980 AA Uithuizen
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9. Bijlage: Toelichting

Voorwaarden Tozo-uitkering voor levensonderhoud

De inkomensondersteuning voor levensonderhoud is een aanvulling op uw huishoudinkomen tot het 
sociaal minimum dat voor u geldt. Dit is een gift die u later in principe niet hoeft terug te betalen. U 
geeft de hoogte van uw (geschatte) huishoudinkomen door bij de aanvraag en gedurende de 
uitkeringsperiode (als bekend is wat daadwerkelijk het inkomen is geworden). Dit kan betekenen dat 
de uitkering achteraf toch (gedeeltelijk) moet worden terugbetaald. Bijvoorbeeld als blijkt dat er toch 
(hogere) inkomsten uit onderneming waren in de maanden waarover de uitkering is verstrekt.

Bij de inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt een partnerinkomenstoets uitgevoerd. 
Dit houdt in dat het inkomen van uw eventuele partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van de
uitkering. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum dat voor u geldt uitkomt, kunt u geen 
aanspraak maken op een uitkering voor levensonderhoud.

U kunt de uitkering aanvragen per de 1e dag van de maand. Dit kan de 1e van de huidige maand of 
een volgende maand zijn. In de maanden augustus en september 2021 kunt u ook vanaf de 1e van de
voorafgaande maand aanvragen. Ondertekent u de aanvraag bijvoorbeeld op 18 juli 2021? Dan kunt u
de uitkering aanvragen vanaf 1 juli (of 1 augustus of 1 september desgewenst). Ondertekent u de 
aanvraag op 18 augustus? Dan kunt u de uitkering aanvragen vanaf 1 juli, 1 augustus of 1 september.
In september kunt u aanvragen vanaf 1 augustus of 1 september (en dus niet meer met 
terugwerkende kracht vanaf 1 juli).

Voorwaarden

 Als gevolg van de coronacrisis heeft u een huishoudinkomen onder het sociaal minimum dat
voor u geldt;

 U bent tussen de 18 jaar en AOW-gerechtigde leeftijd;
 U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
 U woont in de gemeente Het Hogeland;
 Uw bedrijf is in Nederland gevestigd;
 Uw bedrijf is economisch actief, tenzij dit als gevolg van de coronacrisis niet mogelijk is;
 U voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van uw eigen bedrijf en u bent in het 

bezit van alle noodzakelijke vergunningen;
 U bent voor 17 maart 2020 18:45 uur uw onderneming gestart en ingeschreven bij KVK;
 U voldoet over 2019 aan het urencriterium (minimaal 1225 uur werkzaam in het eigen bedrijf 

of zelfstandig beroep). Bent u na 1 januari 2019 gestart met uw onderneming? Dan moet u in 
ieder geval in de periode tussen uw inschrijving bij de KVK en 17 maart 2020 gemiddeld 
minimaal 23,5 uur per week aan/in uw bedrijf gewerkt hebben. Uren die u hebt besteed aan 
administratie en acquisitie tellen ook mee. Voldoet u niet aan deze voorwaarde, maar denkt 
dat u toch aan het urencriterium te voldoen (omdat u bijvoorbeeld vanaf een bepaald moment 
wél gemiddeld 23,5 uur of meer per week werkzaam was als zelfstandige), dan kunt u dat 
beargumenteren op het aanvraagformulier;

 Bent u directeur-grootaandeelhouder (DGA) binnen een BV? Dan geldt naast het 
urencriterium nog dat u alleen of samen met de andere in de BV werkzame directeuren ten 
minste 50% van de aandelen bezit;

 De uitsluitingsgronden zoals genoemd in artikel 13 van de Participatiewet zijn niet op u van 
toepassing. U heeft geen recht op een uitkering als u:

o jonger dan 18 jaar bent; 
o gedetineerd bent; 
o militaire of vervangende dienstplicht vervult; 
o jonger dan 21 jaar bent en in een inrichting verblijft; 
o onbetaald verlof heeft; 
o langer dan vier weken in het buitenland verblijft; 
o jonger dan 27 jaar bent en studeert met recht op studiefinanciering.
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Netto sociaal minimum per maand (per 1 juli 2021)

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

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: 

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.

Netto inkomsten

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/

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 november ontvangt voor werkzaamheden in de maand oktober, moet u toerekenen 
aan de periode dat u gewerkt heeft (oktober) en niet als inkomen over november. Dit betekent: 

 Is het werk gedaan in de maand oktober, dan worden de inkomsten die daarvoor zijn 
gekregen toegerekend aan oktober. Ook als u het geld in een andere maand ontvangt. 

 Zijn producten verkocht in de maand november, dan zijn betalingen daarvoor toe te rekenen 
aan de maand november. 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.

2. Wanneer u deels in dienstbetrekking werkt of 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. U vindt het netto 
loon op uw loonstrook. Onkostenvergoedingen hoeft u niet als loon op te geven. Vakantiegeld en 
bonussen tellen naar rato 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. 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, 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. 
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Meer informatie over (het berekenen van) inkomen en de Tozo-uitkering vindt u via:
https://krijgiktozo.nl/documenten/Inkomensbegrip_Tozo_voorlichting_aan_de_zelfstandigen.pdf

Telt de Tozo 5-uitkering mee als inkomen? 

Ja, de uitkering telt mee als inkomen over het jaar waarin u de 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 is deze uitkering een 
aanvulling op uw gezamenlijke inkomen en ontvangt u beiden een deel van deze uitkering. U en uw 
partner moeten het eigen deel van de uitkering 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.

Schatting inkomsten & inlichtingenplicht

Wij kunnen ons voorstellen dat u uw inkomsten in de maanden waarvoor u de Tozo aanvraagt nog 
niet weet. Geeft u in dat geval een zo goed mogelijke schatting op en noteer deze op het 
aanvraagformulier. 

Om uw inkomen goed vast te kunnen stellen moet u uw daadwerkelijk genoten netto inkomsten 
doorgeven aan de gemeente via het wijzigingsformulier dat u gekregen heeft. U doet dat in de 1e 
week van de daaropvolgende maand. Als voorbeeld: in de 1e week van mei geeft u uw inkomsten over
april door. Deze inkomsten worden dan verrekend met de uitbetaling van uw uitkering over april.  Deze
uitbetaling vindt dan, na het ontvangen van uw wijzigingsformulier, zo snel mogelijk plaats.

Ook wijzigingen of bijzonderheden in uw situatie moet u tijdig aan ons doorgeven; de zogenaamde 
inlichtingenplicht. Bijvoorbeeld wijzigingen m.b.t. uw bedrijf of uw woonsituatie. Deze zaken kunt u 
ook aan ons doorgeven via het wijzigingsformulier dat u in uw bezit heeft. Dit om te voorkomen dat u 
achteraf uitkering aan ons terug moet betalen. 

We kunnen achteraf controleren of uw gegevens klopten en u het juiste bedrag aan uitkering heeft 
ontvangen. Als blijkt dat u ons met opzet verkeerde informatie heeft gegeven of inkomen heeft 
verzwegen, dan kunt u ook nog een boete krijgen.
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