Aanvraagformulier TOZO II
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

1. Persoonsgegevens
Burgerservicenummer

__________________________________________________

Naam

__________________________________________________

Woonadres

__________________________________________________

Postcode + woonplaats

__________________________________________________

Telefoonnummer (vast /
mobiel)
E-mailadres

__________________________________________________
__________________________________________________

U dient een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan te leveren (geen rijbewijs!)
(Indien u gebruik heeft gemaakt van Tozo-1 hoeft u dit niet nogmaals in te leveren)

2. Persoonsgegevens partner
Ik heb een partner

0 Nee

0 Ja, vul in

Burgerservicenummer

__________________________________________________

Naam

__________________________________________________

Telefoonnummer (vast /
mobiel)
E-mailadres

__________________________________________________
__________________________________________________

U dient een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan te leveren (geen rijbewijs!)
(Indien u gebruik heeft gemaakt van Tozo-1 hoeft u dit niet nogmaals in te leveren)

3. Omschrijving van de aanvraag
Uitkering Tozo-2

0 Levensonderhoud

0 Bedrijfskapitaal

Indien levensonderhoud dient
u hier de gewenste
ingangsdatum in te vullen en
voor hoeveel (max 4)
maanden.

_________________________________________________

Indien bedrijfskapitaal dient u
de hoogte van het
aangevraagde bedrag in te
vullen.

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

De gewenste ingangsdatum voor levensonderhoud is vanaf 1 juni 2020.
Voor Tozo-2 kunt u alleen gebruik maken van bedrijfskapitaal indien u bij Tozo-1 nog niet het
maximale bedrag van € 10.157,- heeft ontvangen. Indien u bij Tozo-1 bijv. € 6.000,- heeft ontvangen,
dan kunt u voor Tozo-2 nog een aanvullende lening aanvragen van € 4.157,-. Het betreft een lening
van 2% met een looptijd van 36 maanden. Eerste aflossing vanaf 1 januari 2021.
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4. Gegevens zelfstandig bedrijf of beroep
(enkel invullen als u geen gebruik heeft gemaakt van Tozo-1)
Ik heb een eigen bedrijf

0 Nee

0 Ja, vul in

Inschrijfnummer K.v.K

______________________________

Adres bedrijf

______________________________
______________________________

Mijn bedrijf bestaat uit :
Naam bedrijf

0 Eén bedrijf
Eigenaren

0 Meerdere bedrijven
Bedrijfsvorm en (eenmanszaak,
BV etc)

U dient aan te tonen dat u aan het urencriterium voldoet. Dit kan middels het aanleveren van de
IB-aangifte 2018 of 2019. Indien u pas recent bent gestart als zelfstandige kunt u dit aantonen
middels de urenadministratie. Daarnaast dient u een kopie van de inschrijving Kvk bij te
voegen.
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5. Inkomsten van de ondernemer
Heeft u op dit moment nog voldoende omzet om alle
bedrijfskosten te voldoen? Dan telt het meerdere
mee als inkomsten uit onderneming. Heeft u op dit
moment nog inkomen uit de onderneming?

0 Nee

0 Ja, vul in
€ ____________p/m

Heeft u naast de inkomsten uit de onderneming nog
andere inkomstenbronnen?
Inkomsten per maand netto

€_________________________________

0

Loondienst

0

Arbeidsongeschiktheidsuitkering

0

Werkloosheidsuitkering

0

Alimentatie

0

Studiefinanciering (WSF)

0

Pensioen en/of lijfrente

0

Inkomen uit vermogen

0

Andere inkomsten uit :

€______________________________________________

Voeg de meest recente inkomens- of uitkeringsspecificatie mee. Deze gegevens zijn noodzakelijk
voor het bepalen van de norm.

6. Inkomsten partner
Ik heb inkomsten

0 Nee

Inkomsten per maand netto

0 Ja, vul in

€_________________________________

0

Loondienst

0

Als zelfstandige

0

Arbeidsongeschiktheidsuitkering

0

Werkloosheidsuitkering

0

Alimentatie

0

Studiefinanciering (WSF)

0

Pensioen en/of lijfrente

0

Inkomen uit vermogen

0

Andere inkomsten uit :

€______________________________________________

In tegenstelling tot Tozo-1 heeft Tozo-2 een partnertoets. Het inkomen van uw partner wordt
meegeteld voor de beoordeling. Indien uw gezamenlijke inkomen boven de norm ligt van
€ 1.503,31 inclusief vakantietoeslag per maand dan bestaat er geen recht.
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7.

Betaalwijze uitkering

Ik wil de uitkering ontvangen op IBANrekeningnummer

_________________________________________

De rekening staat op naam van

0 mijzelf

0 op naam van :
_____________________________

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.
(Indien u gebruik heeft gemaakt van Tozo-1 hoeft u dit niet nogmaals in te leveren)

8. Verklaring en ondertekening







Ik heb alle vragen volledig en naar waarheid beantwoord
Ik heb géén informatie achtergehouden.
Ik weet dat ik strafbaar ben als ik niet de juiste of onvolledige informatie geeft. Ik
moet dan de uitkering geheel of gedeeltelijk terugbetalen.
Indien u bij vraag 3 heeft aangegeven levensonderhoud aan te vragen verklaart u
dat u als gevolg van de coronacrisis niet in staat bent om zelf het
bestaansminimum te verdienen (€ 1.050,- voor een alleenstaande of € 1.500,voor gehuwden/samenwonend).
Indien u bij vraag 3 heeft aangegeven bedrijfskapitaal aan te vragen verklaart u
dat u als gevolg van de coronacrisis een direct liquiditeitsprobleem heeft.

Venlo, datum :

Handtekening
___________________________________________
Handtekening partner
___________________________________________

Let op: De TOZO regeling betreft een gezinsuitkering. Indien u een partner heeft dient u de aanvraag ten
allen tijden gezamenlijk te doen. Indien u beiden één of meerdere bedrijven heeft kunt u volstaan met 1
aanvraagformulier. U dient wel van alle bedrijven de stukken als gevraagd onder punt 4 aan te leveren.
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