
Mei 2020 

Verlengingsformulier Tozo 2 
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 
 
 
Met dit formulier kun je als zelfstandig ondernemer een aanvraag doen voor verlenging van de tijdelijke 
(aanvullende) uitkering levensonderhoud Tozo tot uiterlijk 30 september 2020. Je kunt dit formulier alleen 
gebruiken als je al eerder een uitkering levensonderhoud Tozo hebt aangevraagd en toegekend hebt gekregen en je 
uitkering loopt binnenkort af of is afgelopen. Verlenging is alleen mogelijk als het inkomen van jou en je eventuele partner 
onder het sociaal minimum komt. Is het gezinsinkomen hoger dan het sociaal minimum? Dan heb je geen recht op de 
verlenging van de uitkering Tozo 2. Je gebruikt dit formulier ook voor het aanvragen van een lening bedrijfskapitaal. 
 

    Verklaring 
Door ondertekening van deze aanvraag verklaar je naar waarheid dat het gezinsinkomen van jou (en je eventuele 
partner) onder het geldende sociaal minimum ligt en dat je schatting van je gezinsinkomen in de maanden waarvoor je de 
aanvraag doet correct is.  
 

 Aanvraagformulier Persoonsgegevens  

  Aanvrager  Partner  

 Voornamen 

Achternaam 

Geboortedatum 

Telefoonnummer 

E-mailadres 

Mobiel nummer 

Burgerservicenummer 

Bankrekeningnummer 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Ten name van 

   

  

 

 

   

 
 Adres   

 Postcode / woonplaats   

 woonsituatie   eigen woning   huur(woning/kamer/appartement)  inwonend   instelling  

 gezinssituatie   alleenstaand    alleenstaande ouder   gehuwd  samenwonend  

    
   
 

 Verlengingsaanvraag Kruis aan wat je aanvraagt  

     Tijdelijke inkomensondersteuning voor levensonderhoud voor maximaal vier aaneengesloten maanden. 

         Per wanneer vraag je (eventueel met terugwerkende kracht) de uitkering voor levensonderhoud aan? 

                1 juni               1 juli               1 augustus               1 september 

         Voor hoeveel maanden vraag je de uitkering voor levensonderhoud aan? 

                1 maand               2 maanden               3 maanden               4 maanden 

 Lening of aanvullende lening voor bedrijfskapitaal Tozo (maximaal € 10.157,00), vul ook de verklaring 

bedrijfskrediet in. 

 Vul hieronder de reden van je aanvraag in. Benoem hierbij duidelijk de gevolgen van de corona-

gerelateerde maatregelen voor jouw onderneming vanaf 1 juni 2020.  

 

 



Mei 2020 

Wijzigingen sinds je vorige aanvraag 

Is er iets veranderd in je situatie sinds de vorige aanvraag? Verandering in je netto-inkomsten hoef je hier 
niet door te geven. Dit komt aan de orde bij de volgende vraag. 

          Nee 

          Ja, ik ben verhuisd 

          Ja, in mijn gezinssituatie 

          Ja, mijn rekeningnummer is gewijzigd 

          Ja, ik heb werk aanvaard                             

          Ja, ik ben gestopt met mijn bedrijf 

          Ja, ik heb de AOW-leeftijd bereikt 

          Ja, een andere verandering die van 
 

                invloed kan zijn op je uitkering? Denk bijvoorbeeld aan: verblijf in het buitenland, ziekenhuis- 
                opname, andere instelling of detentie, onbetaald verlof, studie/opleiding, vervangende dienstplicht. 

 

 Inkomsten uit bedrijf van jezelf én je partner 

  Wat zijn je netto inkomsten uit bedrijf of zelfstandig beroep? (inkomsten = omzet minus onkosten uit bedrijf) 

  Vul telkens één bedrag in, alleen bij de aaneengesloten maanden waarvoor je een uitkering aanvraagt: 
 

  Mijn bedrijf       Juni 2020 €               Juli 2020 €               Augustus 2020 €               September € 
 

  Bedrijf partner  Juni 2020 €               Juli 2020 €               Augustus 2020 €               September € 

 

 Inkomen anders dan uit bedrijf van jezelf én je partner 

    Naam   Netto inkomen per maand     Soort inkomen  

    €       

    €    

    €    

    €    

    €    

 
         Stuur bewijsstukken van alle inkomsten mee (bijvoorbeeld loon, uitkering, kinder- en 
        partneralimentatie, uit verhuur, lijfrente) Als je beiden als ondernemer een aanvraag doet, 
        gelden de bewijsstukken voor jullie beiden. 

 

 

 

 Ondertekening en machtiging  

 • Ik verklaar dit aanvraagformulier naar waarheid te hebben ingevuld.  

• Ik weet dat ik verplicht ben om uit mezelf inlichtingen te verstrekken die van invloed kunnen zijn op het recht op 
of de hoogte van de uitkering. Als mijn inkomen of andere omstandigheden anders zijn dan ik hier heb 
aangegeven, meld ik dat. 

• Ik weet dat mijn gegevens worden gecontroleerd. Ik geef toestemming om onderzoek te doen naar de juistheid 
en volledigheid van de verstrekte gegevens bij instanties binnen en buiten Nederland.  

• Ik ben ermee bekend dat de gemeente verplicht is onterecht verstrekte uitkering terug te vorderen. Wanneer 
dat komt door onjuiste verstrekking van inlichtingen, wordt een boete opgelegd. 

• Ik ben er mee bekend dat de verstrekte gegevens worden opgenomen in een persoonsregistratie.  

 

       
   Datum 

 
      

  Handtekening      
  aanvrager 

 

  

 

 

    Handtekening 

   partner 

 

 

Vul ook het mutatieformulier in 
Je hebt dit formulier eerder ontvangen. Je kunt het ook 
downloaden www.kempenplus.com/tozo. 
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