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AANVRAAGFORMULIER TOZO 5 
 
Hierbij ontvangt u het aanvraagformulier voor de Tozo 5 regeling, deze loopt van 1 juli 2021 tot 1 oktober 2021. 
 
De Tozo regeling wordt niet meer verlengd na 1 oktober 2021. Dit kan grote gevolgen hebben voor uw financiële 
situatie als u na 1 oktober 2021 nog onvoldoende inkomen heeft. Het kan zo zijn dat u dan zelfs een 
bijstandsuitkering moet aanvragen. De voorwaarden om voor een bijstandsuitkering in aanmerking te komen zijn 
strenger dan de voorwaarden die nu voor de Tozo regeling gelden. Wij vinden het daarom belangrijk u nu al 
hierover te informeren.  
 
Uw vermogen1 telt bijvoorbeeld mee om het recht op bijstand te bepalen (waarbij dan ook het in uw eigen huis 
gelegen vermogen meetelt) én er geldt een re-integratie verplichting. Dat laatste wil zeggen dat u verplicht bent om 
te solliciteren naar banen in loondienst en u uw onderneming mogelijk zelfs moet stoppen. U kunt de voorwaarden 
lezen op de Avres website. 
 
Om te voorkomen dat u in de financiële problemen komt en/of een bijstandsuitkering aan moet vragen, is het 
belangrijk dat u zich nu al oriënteert op de mogelijkheden om ander werk te vinden zodat  u na 1 oktober 2021 
voldoende inkomsten heeft. Het Regionaal mobiliteitsteam AV (RMT AV) wil u hierin, samen met Avres graag 
ondersteunen. Het RMT AV is een initiatief van het Rijk en is voor mensen die door COVID-19 hun werk of 
inkomen zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken en extra ondersteuning nodig hebben om ander werk te vinden.  
 
Hieronder treft u een vragenlijst aan. Wij verzoeken u de hele vragenlijst in te vullen. Wij begrijpen dat het invullen 
van de vragenlijst tijd van u vraagt. Maar aan de hand van uw antwoorden op de vragen kunnen wij beter met u in 
gesprek om te kijken hoe wij u het beste kunnen ondersteunen. Er geldt in de Tozo 5 regeling een informatieplicht, 
dit betekent dat u alle informatie moet geven die van invloed kan zijn op uw Tozo uitkering.  
 
Vragen?  
U kunt de helpdesk bereiken via telefoonnummer 0183 650 200 (keuzemenu:1) of zelfstandigen@avres.nl. 
 

Vragenlijst 
 

1. HEEFT U OP DIT MOMENT BEHOEFTE AAN ONDERSTEUNING, BIJVOORBEELD OP HET GEBIED VAN 
SCHULDIENSTVERLENING, HERORIENTATIE/OMSCHOLING OF VOORTZETTING VAN UW BEDRIJF?  

 
󠅙 ja op het gebied van:    󠅙 󠅙 schulddienstverlening   󠅙 󠅙 heroriëntatie/omscholing 
 󠅙    󠅙 voortzetting van uw bedrijf  
󠅙 nee 
 

2. WELKE ONDERNEMINGSVORM HEEFT U?  

 
󠅙 eenmanszaak     󠅙󠅙 BV 󠅙 VOF  󠅙 anders namelijk……………………. 
 

3. IN WELKE SECTOR BENT U WERKZAAM? 

 
󠅙 horeca   󠅙 evenementenbranche  󠅙 toeristische sector 
 
󠅙 personenvervoer  󠅙 bouwsector   󠅙 autorijschool 
 
󠅙 anders zijnde………………………………………. 
 

4. HEEFT U EEN BEDRIJFSPAND EN/OF HEEFT U PERSONEEL IN DIENST? 

 
󠅙  ik heb een bedrijfspand maar geen personeel in dienst 
󠅙  ik heb geen bedrijfspand maar wel personeel in dienst 
󠅙  ik heb een bedrijfspand en personeel in dienst 
󠅙  nee  
 
 
 

                                                 
1  Voor 󠅙alleenstaanden 󠅙geldt 󠅙een 󠅙vermogensgrens 󠅙van 󠅙€ 󠅙6.295 󠅙voor 󠅙echtparen/samenwonenden 󠅙€ 󠅙12.590 
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5. TOT WELKE LEEFTIJDSCATEGORIE BEHOORT U? 

 
󠅙 18-26 jaar 
󠅙 27-37 jaar 
󠅙 37-47 jaar 
󠅙 48-55 jaar 
󠅙 55-67 jaar 
 

6. VERWACHT  U NA 1 OKTOBER 2021 VOLDOENDE INKOMEN TE HEBBEN OM ZONDER TOZO ROND 
TE KUNEN KOMEN? 

 
󠅙 ja want:…………………………………………………………………………………………… 
 
󠅙 nee want:………………………………………………………………………………………… 
 

7. VERWACHT U DAT UW ONDERNEMING NOG LEVENSVATBAAR IS VOOR DE KOMENDE JAREN?  

 
󠅙 ja want:…………………………………………………………………………………………….. 
   ………………………………………………………………………………………………………. 
󠅙 nee want:………………………………………………………………………………………….. 
   ………………………………………………………………………………………………………. 
󠅙 weet niet:………………………………………………………………………………………….. 
 

8. HAD U VOOR MAART 2020 WEL VOLDOENDE INKOMEN UIT UW ONDERNEMING OM IN UW 
LEVENSONDERHOUD TE KUNNEN VOORZIEN? 

 
󠅙 ja 
󠅙 nee 
 

9. HOEVEEL OMZET EN  WINST HEEFT U GEMAAKT IN DE PERIODE  MAART 2020-MAART 2021? 

 
󠅙  omzet  € 󠅙 
󠅙  winst  € 󠅙 
 

- Welke dag heeft u voor het laatst gewerkt als zelfstandig ondernemer? 
       …………………………………………………………………………………………………….. 
   

- Hoeveel weken of maanden heeft u kunnen werken in de periode maart 2020 tot maart 2021? 
……………………………………………………………………………………………………… 

 

- Wat is volgens u de belangrijkste reden dat u na de corona uitbraak niet meer of heel weinig heeft kunnen 
werken?  
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

 

10. HEEFT U BEDRIJFSVOORRADEN EN ZIJN ER LOPENDE BERDIJFSVERPLICHTINGEN EN ZO JA TOT 
WANNEER?  

 
󠅙 ja  tot………………………….. 
󠅙 nee 
 

11. HEEFT U OP DIT MOMENT FINANCIELE PROBLEMEN OF VERWACHT U DEZE?  

 
󠅙 ja  
󠅙 nee 
 

12. BENT U BEREID ZONODIG TE STOPPEN ALS ZELFSTANDIGE EN IN LOONDIENST TE GAAN 
WERKEN?  

 
󠅙 ja 
󠅙 nee 
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13. WAT IS UW HOOGST GENOTEN OPLEIDING? 

 
󠅙 󠅙 VMBO 󠅙 HAVO/MBO  󠅙 HBO  󠅙 WO  󠅙 anders namelijk…… 
 

14. HEEFT U ZICH AL GEHERORIENTEERD OP DE ARBEIDSMARKT OF DE MOGELIJKHEDEN VAN 
OMSCHOLING ONDERZOCHT ? 

 
󠅙 ja, namelijk………………………………………………………………………………………… 
 
󠅙 nee  want:…………………………………………………………………………………………. 
 

15. HOE KIJKT U AAN TEGEN OMSCHOLING EN WAT ZOU OMSCHOLING U OP KUNNEN LEVEREN? 

 
 󠅙󠅙 ik sta hier positief tegen over en denk dat het mij het volgende kan opleveren: 
 
  ………………………………………………………………………………………………………… 
      
Ik 󠅙denk 󠅙hierbij 󠅙aan 󠅙omscholing 󠅙in 󠅙de 󠅙sector:………………………………………………………. 
 󠅙  
󠅙 ik sta hier niet positief tegenover want………………………………………………………….. 
 
 

16. WAAR DENKT U DAT UW KANSEN LIGGEN OM NA 1 OKTOBER 2021 IN UW EIGEN 
LEVENSONDERHOUD TE KUNNEN VOORZIEN? 

 
     ………………………………………………………………………………………………………. 
 

17. HEEFT U AL EERDER EEN ADVIESGESPREK BIJ AVRES GEHAD OF EEN ANDERE 
ONDERSTEUNENDE  INSTANTIE? 

 
󠅙 ja, bij…………………………………………………………………………………………………. 
󠅙 nee 
 

18. WILT U ONDERSTEUNING VAN AVRES OM SNEL WEER AAN HET WERK TE KUNNEN OF OM UW 
FINANCIELE PROBLEMEN AAN TE PAKKEN? 

 
󠅙 ja 
󠅙 nee 
 

19. HOE KAN AVRES U HET BESTE BEREIKEN? 

 
mobiel………………………………….. 
 
email……………………………………. 
 

HET IS VOLLEDIG AAN U OM TE BESLISSEN OF U WEL OF NIET ONDERSTEUNING VAN HET RMT AV EN 
AVRES WENST: 
 

 Hoe eerder u  uw mogelijkheden onderzoekt (al dan niet met onze ondersteuning)  des te groter de kans 
bestaat dat u na  1 oktober 2021 in uw eigen levensonderhoud kunt voorzien en u grote problemen heeft 
kunnen verminderen of voorkomen. 

 U kunt samen met ons direct aan de slag om te proberen uw situatie te verbeteren. 

 Durf hulp en advies te vragen, wij zijn er om u te helpen! 

 Het duurt even voordat we iedereen kunnen spreken. Graag nodigen wij u daarom alvast uit om deel te nemen 
aan 󠅙het 󠅙webinar 󠅙“Jouw 󠅙loopbaan-APK 󠅙voor 󠅙een 󠅙nieuwe 󠅙arbeidsmarkt” 󠅙op 󠅙5 󠅙augustus 󠅙2021 󠅙om 󠅙10.00 󠅙uur. 󠅙 󠅙
Tijdens dit webinar van WIJIJ  krijgt u onder andere informatie over het einde van de Tozo regeling, kansen op 
de arbeidsmarkt en mogelijkheden voor omscholing/heroriëntatie. U kunt zich aanmelden voor het webinar via: 
http://wijij.nl/werkennatozo/ . Meer informatie over WIJIJ via: www.wijij.nl 
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Voorwaarden inkomen  
Het inkomen van u en uw eventuele partner mag niet liggen boven het voor u geldende sociaal minimum. Zie 
onderstaande tabel voor de inkomensgrenzen: 
 

gehuwden en samenwonenden bedrag 

beide partners van 21 tot AOW-leeftijd € 󠅙1541,00 

1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner AOW-leeftijd € 󠅙1627,08 

alleenstaanden en alleenstaande ouders   

van 21 tot AOW-leeftijd € 󠅙1078,70 

 

Voorwaarden Tozo 4 

 U wordt door de belastingdienst beschouwd als zelfstandig ondernemer. 
 U heeft recht op de zelfstandigenaftrek van de belastingdienst. 
 U maakt gebruik van de fiscale aftrekposten voor zelfstandigen. 
 Voor de coronamaatregelen had u werk voor tenminste 1225 uur per jaar in uw onderneming (gemiddeld 23,5 

uur per week of meer). 
 Uw inkomen uit onderneming is geheel of gedeeltelijk weggevallen vanwege de corona crisis. 
 U heeft de leeftijd tussen 18 jaar en de AOW pensioengerechtigde leeftijd. 
 U beschikt over een inschrijving van uw onderneming bij de Kamer van Koophandel voor 17 maart 2020 
 Uw bedrijf is in Nederland gevestigd en de activiteiten van het  bedrijf worden hoofdzakelijk in Nederland 

uitgevoerd. 
 U bent woonachtig in de gemeente Gorinchem, Molenlanden of Vijfheerenlanden.  
 

Tozo telt mee als inkomen 

De Tozo uitkering telt mee als inkomen. De uitkering hoort bij het verzamelinkomen en telt daarom mee voor uw 

mogelijke recht op huur-en zorgtoeslag. U moet dit inkomen dus ook opgeven bij uw belastingaangifte over het jaar 

2021. Heeft u een partner en is ook aan uw partner een aanvullende uitkering toegekend? Dan ontvangt u beiden een 

deel van deze uitkering. U moet de uitkering dan ook beiden opgeven aan de belastingdienst. Mogelijk moet u (en/of 

uw eventuele partner) hierdoor achteraf meer belasting betalen dan wanneer u geen gebruik maakt van deze 

regeling.  

 

Controle gegevens 

Wij kunnen uw gegevens zowel bij de aanvraag, als ook achteraf, controleren. Wij mogen informatie bij andere 
instanties en/of personen opvragen die relevant zijn voor de beoordeling van uw recht op de regeling. Blijkt na 
controle dat u ten onrechte Tozo heeft ontvangen, dan dient u het ten onrechte uitkering terug te betalen. Indien u 
met opzet onjuiste gegevens heeft verstrekt, zijn wij verplicht u een boete op te leggen en de ten onrechte 
ontvangen uitkering van u terug te vorderen. 

 

Wijzigingen 

Wijzigingen in uw situatie in de Tozo periode geeft u direct aan ons door via emailadres zelfstandigen@avres.nl. Dit 

kunnen zowel wijzigingen zijn in uw persoonlijke situatie (verhuizing, wijziging gezinssamenstelling), wijzigingen in uw 

inkomsten of beëindiging van uw bedrijf.  
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1. VERKLARING 

1.1. Verklaring 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. 
 
 
 
 
 
Plaats de handtekening van de aanvrager in bovenstaand vak 

Datum  ……………………………………………………. 
 
1.2 Verklaring partner 
 
Ik heb de inleidende tekst gelezen en begrepen en verklaar deze aanvraag volledig en naar waarheid in te vullen. 
 
 
 
 
 
Plaats de handtekening van de  partner in bovenstaand vak 

Datum  ……………………………………………………. 
 
Door uw handtekening te zetten en dit formulier naar Avres te sturen, vraagt u de Tozo 4 uitkering aan.   
U verklaart met ondertekening: 

- Dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld; 
- Dat het inkomen van u en uw eventuele partner in de maanden waarvoor u de aanvraag doet, 

onder het voor u geldende sociale minimum ligt; 
- U eventuele wijzigingen direct aan ons door geeft. 

 

2. UW GEGEVENS 

 

Aanvrager Partner (indien van toepassing) 

Naam  Naam partner  

BSN  BSN  

Telefoonnummer    

Email    

      

3. UW AANVRAAG PERIODE 

U vraagt deze uitkering aan voor de maand(en):  

󠅙 juli 2021       

󠅙 augustus 2021 

󠅙 september 2021 

 

4. UW INKOMSTEN 

Hoeveel netto inkomen verwacht u in de maanden juli 2021 tot en met september 2021 samen met uw eventuele 
partner te hebben? Het betreft een schatting van uw totale netto inkomen bestaande uit uw inkomsten uit 
onderneming, loon, uitkering en overige inkomsten. Wij het berekenen van de Tozo houden we rekening met uw 
inschatting. U kunt de hoogte van het inkomen op een later moment aanpassen. 
 

  Inkomen ondernemer Inkomen eventuele partner 

Juli 2021 € € 

Augustus 2021 € € 

September 2021 € € 

 

Op www.avres.nl staat een berekeningsformulier waarmee u uw netto inkomen als ondernemer kunt berekenen. 

http://www.avres.nl/
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5. VOORWAARDEN 

Is één of meer van de volgende situaties op u of uw partner van toepassing? 
 
󠅙 U bent gedetineerd     󠅙 Uw partner is gedetineerd 
󠅙 U bent jonger dan 21 jaar en verblijft in een inrichting 󠅙 Uw partner is jonger dan 21 en verblijft in een inrichting 
󠅙 U heeft onbetaald verlof    󠅙 Uw partner heeft onbetaald verlof 
󠅙 U bent jonger dan 27 en ontvangt studiefinanciering 󠅙 Uw partner is jonger dan 27 en ontvangt     
                                                                                               studiefinanciering 
󠅙 U ontvangt (samen met uw eventuele partner) momenteel een uitkering op basis van het Besluit 
    bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). 
 

6. UITBETALING 

De uitbetaling van de tijdelijke uitkering moet worden overgemaakt op bankrekeningnummer: 

 

Rekeningnummer (IBAN) ………………………………………….  

 

 

U kunt dit formulier mailen naar zelfstandigen@avres.nl of opsturen naar Avres, Postbus 50, 4200 
AB Gorinchem U krijgt dan van ons direct een ontvangstbevestiging. Hoe eerder uw aanvraag bij 
ons binnen is hoe sneller wij u kunnen helpen. 
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