AANVRAAGFORMULIER TOZO 3
Levensonderhoud 2021
regeling voor zelfstandig ondernemers

Met dit formulier kunt u als zelfstandig ondernemer een aanvraag doen voor de Tozo 3 uitkering levensonderhoud
of uw huidige Tozo regeling verlengen over de periode 1 januari 2021 tot en met maximaal 31 maart 2021. U
kunt de regeling alleen aanvragen als u door de coronacrisis in financiële problemen bent gekomen. U heeft geen
recht op de Tozo 3 uitkering voor levensonderhoud als:
-

U om een andere reden dan corona, in financiële problemen bent gekomen;
en/of uw totale inkomen of dat van uw eventuele partner in de periode januari 2021 tot en met
maart 2021 hoger is dan het voor u geldende sociaal minimum;

Voor u het aanvraagformulier invult op bladzijde 3, dient u onderstaande inleiding goed te lezen. Wij begrijpen dat
de inleiding veel informatie bevat. Is iets voor u onduidelijk, neem dan contact op met de Tozo helpdesk op
telefoon 0183-650200, toets 1.

INLEIDING
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:
Inkomensgrenzen
gehuwden en samenwonenden

bedrag

beide partners van 21 tot AOW-leeftijd

1536,34

1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner AOW-leeftijd

1620,74

van 18 tot 21 jaar, wel kinderen

838,25

van 18 tot 21 jaar, geen kinderen

530,98

alleenstaanden en alleenstaande ouders
van 21 tot AOW-leeftijd

1.075,44

van 18 tot 21 jaar

265,49

Wanneer is er sprake van een partner?:
U bent partner 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.
Inkomen uit loon, uitkering en overige inkomsten:
Heeft u of uw eventuele partner inkomsten uit dienstverband of uitkering zoals bijvoorbeeld een inkomen uit full- of
parttime loondienstverband, alimentatie, WAO, WW, ZW, nabestaandenpensioen, PGB enzovoorts? Stuur ons dan
een kopie van de meest recente loonspecificatie of uitkeringsspecificatie.
Inkomen uit onderneming:
Heeft u inkomsten in de periode waarvoor u de uitkering aanvraagt en verwacht u nog inkomsten? Ook dit dient u
aan ons door te geven. Het betreft hier ook inkomen van uw eventuele partner uit onderneming. Om uw nettoinkomsten uit uw onderneming te berekenen kunt u bijgaand berekeningsformulier gebruiken. Het kan voor u lastig
zijn om de inkomsten uit uw onderneming over de maanden waarvoor u Tozo aanvraagt, in te schatten. Maak een
zo goed mogelijke benadering. Indien later blijkt dat uw schatting niet correct is, dan geeft u de werkelijk genoten
netto-inkomsten direct aan ons door. Dit is de inlichtingenplicht. U kunt uw definitieve inkomensgegevens mailen
naar zzp@avres.nl. Let op: het is niet toegestaan om inkomen uit loon, uitkering en overige inkomsten te
verrekenen met een negatief inkomen uit onderneming.
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Overige voorwaarden










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.
U werkt 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 18 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.

Uiterlijke aanvraagdatum
 U kunt vanaf december 2020 geen Tozo-uitkering aanvragen voor de voorafgaande maanden. De
maand waarin u de Toz-uitkering verzoekt is de start van de Tozo indien wij deze toekennen.
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
2020 (en 2021 als u ook in 2021 Tozo ontvangt). 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. U en uw eventuele partner ontvangen begin 2021 een
jaaropgave van Avres over de ontvangen Tozo uitkering in 2020.
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 voor u geldende Tozo periode geeft u direct aan ons door via emailadres
zzp@avres.nl. Dit kunnen zowel wijzigingen zijn in uw persoonlijke situatie (verhuizing, wijziging
gezinssamenstelling), wijzigingen in uw inkomsten of beëindiging van uw bedrijf.

zie de volgende pagina voor het aanvraagformulier

UW AANVRAAG
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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 3 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 (bijvoorbeeld als u in de aanvraagperiode meer
gaat verdienen, u uw onderneming beëindigd, gaat verhuizen of uw gezinssamenstelling wijzigt).

Indien u partners bent, onderteken dan samen dit aanvraagformulier (ook als u beiden een onderneming heeft).
2. Uw gegevens
Heeft u een partner en bent u beiden zelfstandig ondernemer dan dient u één aanvraag in te dienen.
Aanvrager
Naam
BSN
Geboortedatum
Straat
Postcode/plaats
KVK nummer
Telefoonnummer
Email

Partner (indien van toepassing)
Naam partner
BSN
Geboortedatum

Bent u in het bezit van alle vergunningen die voor uw bedrijf of beroep nodig zijn
󠅙 nee
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󠅙 ja

3. Uw aanvraag periode
U doet hierbij een aanvraag voor de tijdelijke (aanvullende) en verlengde uitkering voor levensonderhoud. Kruis het
hokje aan wat voor u van toepassing is. U vraagt deze uitkering aan voor de maand(en):
󠅙 januari 2021 󠅙
󠅙 februari 2021
󠅙 maart 2021
De uitkering Tozo 3 kan tot en met 31 maart 2021 worden aangevraagd. U kunt de Tozo uitkering altijd stopzetten als
u deze niet meer nodig heeft. U kunt dit doen door een mail te sturen aan zzp@avres.nl.
4. Inkomsten van u en uw eventuele partner
Is uw gezinsinkomen van u en uw eventuele partner samen in de maanden
waarvoor u de uitkering aanvraagt hoger dan het voor u geldende sociaal
minimum (zie de inleiding voor de voor u geldende norm)?

󠅙 ja
󠅙 nee

Hoeveel netto inkomen verwacht u in de maanden januari 2021 tot en met maart 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 (zie de inleiding).
inkomen ondernemer

inkomen eventuele partner

januari 2021

€

€

februari 2021

€

€

maart 2021

€

€

5. Eerdere Tozo aanvraag
Heeft u eerder een aanvraag ingediend voor de Tozo regeling en is deze aan u toegekend?
󠅙 nee, ik heb niet eerder een aanvraag ingediend, ga verder naar vraag 6
󠅙 ja, ik heb al eerder een aanvraag ingediend en deze is aan mij toegekend, ga verder naar vraag 7
6. Bewijsstukken voor nieuwe aanvragers
U heeft nog niet eerder een aanvraag ingediend. Wij verzoeken u de volgende gegevens met dit ingevulde en
ondertekende aanvraagformulier mee te sturen:
1. Kopie geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs) met burgerservicenummer (BSN) van u en/of uw
eventuele partner of indien van toepassing een kopie van uw verblijfsvergunning.
2. Kopie van uw bankpas van de bankrekening waar de uitbetaling op moet worden gedaan (voor- en
achterkant kopiëren). Dit dient uw Nederlandse privébankrekeningnummer te zijn.
3. Bewijs van inkomsten van de aanvrager(s) en eventuele partner naast de werkzaamheden als
zelfstandig ondernemer, dit kan bijvoorbeeld zijn inkomen uit full- of parttime loondienstverband,
alimentatie of WAO, WW nabestaandenpensioen enzovoorts). Denk hierbij aan een kopie van de
meest recente uitkeringsspecificatie of loonspecificatie.
4. Kopie inschrijvingsbewijs Kamer van Koophandel.
5. Kopie aangifte inkomstenbelasting 2019 of 2018 (indien niet voorhanden de meest recente
aangifte, let op niet de aanslag!).
6. Kopie kwartaal aangiften BTW 2019 en 2020
Sinds wanneer bent u werkzaam als zelfstandige?

d.d.

Op welke datum heeft u uw onderneming ingeschreven

d.d.

bij de Kamer van koophandel?
Wat is het KVK-nummer van uw bedrijf:
Wat voor soort werk doet u (in welke branche bent uw werkzaam)?
Heeft u in 2019 voldaan aan het urencriterium van 1225 uur
per jaar werkzaam als zelfstandige en heeft u op grond daarvan recht
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󠅙 ja
󠅙 nee

󠅙 n.v.t. ik ben later dan 1 januari 2019
gestart met mijn onderneming

op de zelfstandigenaftrek bij de Belastingdienst?

Indien u later dan 1 januari 2019 bent gestart met uw onderneming heeft u dan
in de periode van inschrijving bij de Kamer van Koophandel tot 17 maart 2020
voldaan aan het urencriterium van gemiddeld 23,5 per week werkzaam als
zelfstandige?

󠅙 ja
󠅙 nee

7. Voorwaarden
Is één of meer van de volgende situaties op u of uw partner van toepassing?
󠅙 U bent gedetineerd
󠅙 U bent jonger dan 21 jaar en verblijft in een inrichting
󠅙 U heeft onbetaald verlof
󠅙 U bent jonger dan 27 en ontvangt studiefinanciering󠅙

󠅙 Uw partner is gedetineerd
󠅙 Uw partner is jonger dan 21 en verblijft in een inrichting
󠅙 Uw partner heeft onbetaald verlof
󠅙 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).
Is één van de bovenstaande situaties op u of uw partner van toepassing? Het kan dan zijn dat u dan geen recht
heeft op de Tozo 3 regeling of het is van invloed op de hoogte van de uitkering die u krijgt.
8. Verklaring inkomsten onder minimum
Kunt u omschrijven waarom uw netto-inkomen uit uw onderneming door de coronacrisis zodanig is verminderd dat uw
totale netto-inkomen per maand onder het sociaal minimum is gekomen?

9. Uitbetaling
De uitbetaling van de tijdelijke uitkering moet worden overgemaakt op bankrekeningnummer:
Rekeningnummer (IBAN) …………………………………………. (vul hier een rekeningnummer van uw Nederlandse
privébankrekeningnummer in)
10. Toezending formulier
U kunt dit formulier samen met de documenten en bewijsstukken, mailen naar zzp@avres.nl. U krijgt dan van ons
direct een ontvangstbevestiging. Lukt het niet om te mailen dan kunt u de stukken opsturen naar Avres, Postbus
50, 4200 AB Gorinchem of inleveren bij onze balie op het Werkplein in het Stadhuis van Gorinchem (Stadhuisplein
1, 4205 AZ).
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Let op dat zowel het aanvraagformulier als alle gevraagde bewijsstukken door u aan ons worden verstrekt,
anders kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.
.
Hoe eerder uw aanvraag bij ons binnen is hoe sneller wij u kunnen helpen.
Graag stellen wij u nog vrijblijvend een aantal vragen. U bent niet verplicht onderstaande vragen te beantwoorden:
U heeft Tozo 3 aangevraagd:
󠅙 ja
󠅙 nee

1. Verwacht u de komende periode in de financiële problemen
te komen waardoor er voor u schulden kunnen gaan ontstaan?
Mogen wij u in dat kader benaderen voor een vrijblijvend gratis adviesgesprek
schulddienstverlening?
2. Verwacht u dat u voor langere tijd niet zelf in uw inkomen kan
voorzien?

 󠅙

󠅙 ja
󠅙 nee
󠅙 ja
󠅙 nee

Mogen wij u in dat kader benaderen voor een vrijblijvend gratis adviesgesprek
zodat wij kunnen kijken hoe u ondersteund kunt worden in bijvoorbeeld
heroriëntatie op de arbeidsmarkt?

󠅙 ja
󠅙 nee

De volgende drie vragen gelden voor u als u eerder een Tozo regeling heeft ontvangen
3. Hoe heeft u de dienstverlening van onze Tozo helpdesk ervaren?

4. Welk cijfer zou u de Tozo helpdesk geven (waarbij 1 zeer slecht is
en 10 uitstekend)
5. Hoe zou Avres de dienstverlening ten aanzien van de Tozo
kunnen verbeteren?
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󠅙 goed
󠅙 redelijk
󠅙 slecht
cijfer…………………

Berekeningsformulier voor inkomsten Tozo 3

INKOMSTEN BEREKENEN MAAND 󠅙……………….2021
U heeft een Tozo uitkering. Ook heeft u eigen inkomsten als ondernemer. Eigen inkomsten korten wij op de
uitkering. Met dit formulier kunt u berekenen en doorgeven hoe hoog die inkomsten zijn. Mail uw ingevulde
formulier naar zzp@avres.nl.

NAAM
BURGERSERVICENUMMER
BEREKENING
Het inkomen uit het bedrijf of zelfstandig beroep dat we verrekenen op de uitkering betreft de netto beloning.
Hierbij gaat het om het bedrag van de omzet (factuurbedrag) minus omzetbelasting, minus zakelijke kosten
en minus het forfaitair percentage.
Dat is 18% van de omzet minus de kosten.
Bij zakelijke kosten gaat het zowel om directe kosten als indirecte kosten.
Bij directe kosten gaat het om kosten die direct gerelateerd zijn aan een opdracht of gerealiseerde omzet.
Bijvoorbeeld materiaalkosten, reiskosten, inkoopkosten van verkochte producten.
Bij indirecte kosten gaat het bijvoorbeeld om afschrijvingskosten van bedrijfsmiddelen, huur van bedrijfspand en
administratiekosten.
In een schema komt de berekening er dan als volgt uit te zien:
€ 󠅙

Omzet minus de BTW (op basis van facturen)

-----------------------Af:

directe kosten bijvoorbeeld excl BTW:
 Materiaalkosten
 Reiskosten
 Inkoopkosten
 Personeelskosten
 ………………………….

€

Af

indirecte kosten bijvoorbeeld excl. BTW:
 Afschrijving bedrijfsmiddelen
 Huur van bedrijfspand
 Administratiekosten
 Lease- en andere financiële verplichtingen

€

Af

Forfaitair percentage voor belasting/premie
Dat is 18% van de omzet (excl. BTW) minus de directe
en indirecte kosten (excl. BTW).

€

========== VUL HIERONDER UW NETTO INKOMSTEN IN
€ 󠅙

Netto te korten inkomsten op Tozo uitkering =
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