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Verkort aanvraagformulier verlenging 

Tozo 5 (mutatieformulier) 

 

 

1. Inleiding 
 

Met dit formulier kunt u als zelfstandig ondernemer een aanvraag doen voor verlenging van de tijdelijke 

(aanvullende) uitkering levensonderhoud Tozo 5 vanaf 1 juli tot en met uiterlijk 30 september 2021.  

 

U kunt dit formulier alléén gebruiken als u een aanvullende Tozo (4) uitkering heeft toegekend 

gekregen en de periode tussen de einddatum van die uitkering en de datum waarop u de verlenging 

van de uitkering wilt laten ingaan korter is dan 3 maanden. Heeft u eerder een Tozo uitkering 

ontvangen, en is de tijd tussen de eerdere uitkering en de door u gewenste verlenging 3 maanden of 

langer? Dan kunt u gebruikmaken van het aanvraagformulier voor een nieuwe aanvraag Tozo 5.  

Verlenging is alleen mogelijk als het inkomen van u en uw partner lager is dan het sociaal minimum (zie 

hieronder). Is uw gezinsinkomen gelijk of hoger dan het sociaal minimum? Dan heeft u geen recht op 

de verlenging van de uitkering levensonderhoud Tozo.  

 

Heeft u al een lening bedrijfskapitaal Tozo voor een lager bedrag dan €10.157 en wilt u een 

aanvullende lening bedrijfskapitaal Tozo aanvragen? Of heeft u nog geen lening bedrijfskapitaal Tozo 

en wilt u die nu voor het eerst aanvragen? Vul dan het aanvraagformulier nieuwe aanvraag Tozo 5 in. 

Als u al het maximale bedrag van € 10.157 heeft geleend, is extra lenen op basis van de Tozo niet 

mogelijk. U kunt misschien wel een lening bedrijfskapitaal op basis van de Kleine Kredieten Corona 

(KKC) of op basis van het reguliere Bbz aanvragen.   

http://www.bwri.nl/
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Sociaal minimum per 1 juli 2021 netto per maand (inclusief vakantiegeld): 

• gehuwden en samenwonenden: 

- beide partners van 21 tot AOW-leeftijd € 1.541,00 

- 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. 

• voor alleenstaanden en alleenstaande ouders: 

- van 21 tot AOW-leeftijd € 1.078,70 

- van 18 tot 21 jaar €  266,29. 

 

Wat zijn de voorwaarden? 

Alle voorwaarden die golden voor uw eerdere aanvraag of aanvragen, gelden nu ook. Dus ook het 

inkomen van uw partner telt mee.  

 

U bent partners 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. 

 

Wat kunt u aanvragen? 

U kunt een aanvraag doen voor een verlenging van uw Tozo-uitkering levensonderhoud die uw 

gezinsinkomen voor maximaal 3 maanden (vanaf 1 juli tot en met uiterlijk 30 september 2021) aanvult 

tot het sociaal minimum.  

 

Wat moet u doen? 

U vult de vragen naar waarheid in. U verklaart dat uw gezinsinkomen (van u en uw partner, zie “wat zijn 

de voorwaarden”) onder het voor u geldende sociaal minimum ligt. U geeft een schatting van uw 

gezinsinkomen in de maanden waarvoor u de aanvraag doet. Het inkomen van andere volwassenen in 

uw huishouden (waaronder uw kinderen) hoeft u niet op te geven.  

U levert kopieën van alle bewijsstukken in. Zorg ervoor dat de bewijsstukken compleet zijn. De 

gemeente bewaart uw gegevens en bewijsstukken in een dossier. 

U ondertekent dit aanvraagformulier. Heeft u een partner? Dan moet u de aanvraag beiden 

ondertekenen.  

U geeft wijzigingen in uw situatie in de periode van aanvullende inkomensondersteuning direct door! U 

gaat bijvoorbeeld meer of minder verdienen dan u nu opgeeft, u gaat verhuizen of uw 

gezinssamenstelling wijzigt.  
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Wanneer krijgt u de ondersteuning?  

Als u dit aanvraagformulier volledig heeft ingevuld, geeft dit nog géén recht op ondersteuning. De 

gemeente zal uw gegevens bekijken en een besluit nemen over uw aanvraag. Misschien wordt u om 

extra informatie gevraagd. De gemeente streeft ernaar om u uiterlijk binnen 4 weken te laten weten 

waar u aan toe bent.  

 

 

Worden uw gegevens gecontroleerd? 

Ja, de gemeente kan zowel bij de aanvraag, als ook achteraf uw gegevens controleren. De gemeente 

mag bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die relevant zijn voor 

de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u de juiste uitkering heeft ontvangen. 

Blijkt bij controle dat u te veel heeft ontvangen? Dan moet u het te veel ontvangen bedrag bruto 

terugbetalen. Heeft u te weinig ontvangen? Dan betaalt de gemeente nog een bedrag na. Wanneer u 

met opzet onjuiste gegevens heeft verstrekt, moet de gemeente u een boete opleggen en wordt de 

Tozo-uitkering bruto teruggevorderd. 

 

 

Telt deze regeling mee als inkomen? 

Ja, de uitkering telt mee als inkomen over het jaar 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 belastingaangifte over het jaar 2021. Misschien betaalt u hierdoor een hoger bedrag aan belasting 

dan wanneer u geen gebruik maakt van deze regeling. 

Heeft u een partner en kent de gemeente u een aanvullende uitkering toe? Dan ontvangt u beiden de 

helft van deze uitkering. U moet de uitkering dan ook beiden (voor uw eigen deel) opgeven bij de 

belastingaangifte. Mogelijk betaalt u of uw partner hierdoor een hoger bedrag aan belasting dan 

wanneer u geen gebruik maakt 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 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Naam aanvrager:_______________________________________________________________ 

 

     Mailadres: _________________________Telefoonnummer:_____________________________     

 

2.4 Burgerservicenummer aanvrager (BSN): ___________________________________________ 

 

2.5 Naam partner (indien van toepassing):_____________________________________________ 

 

2.6 Burgerservicenummer partner (BSN): _____________________________________________ 

 

 

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

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

2.7 Vanaf wanneer vraagt u de verlenging van de aanvullende uitkering voor levensonderhoud 

aan? 

 Let op: de uitkering levensonderhoud vraagt u aan per de 1e dag van de maand. Dit kan de 1e van de huidige maand of een 

volgende maand zijn, maar ook de 1e van de voorafgaande maand. Vraagt u de uitkering bijvoorbeeld aan op 18 augustus 2021? 

Dan kunt u de uitkering aanvragen vanaf 1 juli (of vanaf 1 augustus of 1 september). Aanvragen is dus mogelijk tot de 1e dag van 

de voorgaande kalendermaand (maar nooit eerder dan 1 juli).  

Let op! Over deze maanden kunnen uw inkomsten achteraf gecontroleerd worden.  

□ Vanaf 1 juli 2021 

□ Vanaf 1 augustus 2021 

□ Vanaf 1 september 2021 

 

2.8 Voor hoeveel maanden wilt u de uitkering Tozo 5 aanvragen? 

 

□ 1 maand 
□ 2 maanden 
□ 3 maanden 

 

2.9 Is er iets veranderd in uw situatie sinds de vorige aanvraag?  

Verandering in uw netto-inkomen hoeft u hier niet door te geven. Dit komt aan de orde bij vraag 2.11. 

□ Nee  

□ Ja, ik ben verhuisd (vul de toelichting in) 

□ Ja, mijn gezinssituatie is veranderd (vul de toelichting in) 

□ Ja, ik ben gestopt met mijn bedrijf (u heeft geen recht op de uitkering levensonderhoud Tozo) 

□ Ja, ik heb de AOW-leeftijd bereikt (u heeft geen recht op de uitkering levensonderhoud Tozo) 

□ Ja, namelijk ……….. (vul de toelichting in) (bijvoorbeeld langer dan 4 weken in het buitenland) 

 

Toelichting op wijziging 
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2.10: Is uw gezinsinkomen (van u en uw eventuele partner samen) in de maanden waarvoor u de 

verlenging van de uitkering levensonderhoud aanvraagt hoger dan het voor u geldende sociaal 

minimum (zie hieronder)?  

□ Ja 

□ Nee 

Sociaal minimum per 1 juli 2021 netto per maand (inclusief vakantiegeld): 

• gehuwden en samenwonenden: 

- beide partners van 21 tot AOW-leeftijd € 1.541,00 

- 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. 

• voor alleenstaanden en alleenstaande ouders: 

- van 21 tot AOW-leeftijd € 1.078,70 

- van 18 tot 21 jaar € 266,29. 

U bent partners als u: 

• getrouwd of geregistreerd partners bent; of 

• op hetzelfde adres woont en:  

- samen een huishouden heeft; of 

- ex-echtgenoten of ex-partners bent; of 

- samen een kind heeft; of 

- 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. 

2.11 Hoeveel netto-inkomen verwachten u en uw eventuele partner in de maanden waarvoor u 

de aanvullende uitkering voor levensonderhoud aanvraagt per maand te hebben?  

Het betreft een schatting van uw netto-gezinsinkomen, bestaande uit inkomsten uit onderneming, loon, 

uitkering en overige inkomsten. Is uw netto-gezinsinkomen hoger dan het sociaal minimum? Dan komt 

u niet in aanmerking voor de aanvullende uitkering levensonderhoud. Zie de toelichting hieronder voor 

meer informatie over hoe u uw netto-gezinsinkomen berekent.  

 

 Mijn inkomen (ondernemer) Inkomen van mijn partner 

juli               2021 € € 

augustus     2021 € € 

september  2021 € € 

Toelichting  

Uw totale netto-inkomen bestaat uit alle inkomsten uit eigen bedrijf of beroep, uit loondienst, uitkering en overig inkomen.  

Is uw antwoord op vraag 2.10 ‘ja’, dan komt u niet in aanmerking voor de aanvullende uitkering levensonderhoud Tozo 

5. Zie vraag 3.2. 
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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/documenten/Inkomensbegrip_Tozo_voorlichting_aan_de_zelfstandigen.pdf. 

 

1. Netto-inkomsten uit onderneming: 

Om uw netto-inkomsten uit onderneming te berekenen, berekent u eerst uw winst, dus alle omzet/baten uit uw bedrijf verminderd 

met de zakelijke lasten. Of u inkomsten mee moet rekenen hangt af van het moment waarop u de werkzaamheden heeft verricht 

of de producten heeft verkocht. Inkomsten die u in augustus ontvangt voor werkzaamheden in de maand juli, moet u toerekenen 

aan de periode dat u gewerkt heeft (de maand juli) en niet als inkomen over augustus. Dus:  

• Heeft u het werk in de maand juli gedaan? Dan rekent u de inkomsten die u daarvoor krijgt toe aan de maand juli. Ook 

als u het geld in een andere maand ontvangt.  

• Heeft u producten verkocht in de maand julii? Dan rekent u de betalingen daarvoor toe aan de maand juli. Ook als de 

producten in een andere maand worden 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. 

Let op! Als u geen inkomsten uit uw bedrijf heeft, maar u heeft wel kosten gemaakt, dan levert dit een negatief resultaat op. Dit 

negatieve resultaat mag u niet verrekenen met andere inkomsten. 

 

2. Als u gedeeltelijk in loondienst werkt, al dan niet 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 

uw werkgever maandelijks aan u overmaakt of dat u maandelijks uit uw eigen onderneming ontvangt. U vindt het nettoloon op uw 

loonstrook. Onkostenvergoedingen hoeft u niet als loon op te geven. Vakantiegeld en bonussen tellen naar rato mee. 

 

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, 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 politieke ambtsdragers (Appa); 

• inkomsten uit een PGB voor zorg die door u wordt verleend 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 kinderalimentatie, 

pensioen, onderhuur, kostgeld en periodieke giften. 

  

De optelsom van deze netto-inkomsten brengt u in mindering op het voor u geldende netto sociaal minimum. Dit is omdat de 

Tozo-uitkering uw inkomsten aanvult tot het netto sociaal minimum.  

 

 

Inkomsten schatten en inlichtingenplicht 

Wij kunnen ons voorstellen dat u uw inkomsten voor de maanden waarover u de Tozo aanvraagt nog niet goed kunt inschatten. 

Maak dan een zo goed mogelijke benadering. Als later blijkt dat uw schatting niet juist is, geef dan de werkelijke netto-inkomsten 
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direct door aan de gemeente! Dit is de inlichtingenplicht. 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 de gemeente uw opgegeven netto-inkomen controleren. 

 

 

 

3. Bijlagen 
 

3.1 Zorgt u dat u bij een gewijzigde situatie bewijsstukken meestuurt met de aanvraag 

aanvullende inkomensondersteuning?  

Stuur indien van toepassing bewijsstukken mee waaruit blijkt dat uw situatie sinds de vorige aanvraag 

(vraag 2.9) is gewijzigd. 

 

3.2 Wat als u het aanvraagformulier niet geheel heeft kunnen invullen? 

Als er op het aanvraagformulier staat 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ondertekening 
 

 

 

 

datum: _____________________________   plaats:______________________________ 

 

Handtekening aanvrager 

 
 
 

Handtekening partner 

 

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

Onderaan het aanvraagformulier vindt u belangrijke informatie over het Loket Zelfstandigen Midden-Groningen.  
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Loket Zelfstandigen in Coronatijd 

De gemeente Midden-Groningen biedt vanaf 1 juni 2021 ondersteuning aan zelfstandigen die zorgen 

hebben over de toekomst en daarom behoefte hebben aan een gesprek. Met deze brief willen we u 

informeren over het opgerichte Loket Zelfstandigen in Coronatijd en nodigen wij u uit om hier gebruik 

van te maken.  

 

Waarom doen we dit? 

We hebben het loket opgericht omdat het voor u als zelfstandige een bijzondere tijd is geweest en 

uw bedrijf waarschijnlijk ingrijpende veranderingen heeft meegemaakt. Misschien moest u 

gedwongen sluiten of werden opdrachten afgezegd. Er werden regelingen opgetuigd, verlengd en 

weer aangepast. Inmiddels is duidelijk dat zelfstandigen naast financiële ondersteuning, ook andere 

ondersteuning kunnen gebruiken.  

 

Hoe doen we dit? 

Onze werkwijze is eerst luisteren, dan ondersteunen. We gaan daarom graag (geheel vrijblijvend) 

met u in gesprek, waarin u kunt vertellen hoe het u de afgelopen tijd is vergaan. Daarna gaan we met 

u kijken wat u nodig heeft, wat er aan bestaande ondersteuning is en wat er aan maatwerk mogelijk 

is. De bestaande ondersteuning is vooral gericht op hulp bij geldzorgen, hulp bij het versterken van 

uw onderneming en hulp bij het vinden van (tijdelijk) werk in loondienst.  

 

Contact met het loket  

Blijf niet langer met vragen rondlopen of wachten tot het water echt aan de lippen staat. Wij staan 

elke dag voor u klaar en zijn bereikbaar via loketzelfstandigen@midden-groningen.nl of telefonisch 

via onze contactpersonen: 

 

Aiwhan de Waart  Peter de Groot   Lisa Visser 

0598 - 729 368   0598 - 729 366   0598 – 658 803 

 

Mag het Loket Zelfstandigen telefonisch contact met u opnemen? O Ja 

         O Nee 

 

Wilt u hieronder een korte beschrijving geven van uw bedrijfsactiviteiten? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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