
Maart 2020 

Aanvraag- en inlichtingenformulier  
 
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 
 
De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) geldt voor gevestigde ondernemers  
die in de knel komen door de Corona-crisis. Zelfstandig ondernemers kunnen een aanvullende inkomensondersteuning 
krijgen voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal bij liquiditeitsproblemen. Het kabinet doet een appel op 
ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Het sociaal minimum bedraagt € 1050,00 per maand voor een 
alleenstaande en € 1500,00 voor gehuwden/samenwonenden.  
 

Verklaring 

Door ondertekening van deze aanvraag verklaart u naar waarheid  dat naar verwachting het inkomen in de 
periode 1 maart tot 1 juni 2020 minder zal bedragen dan het voor u geldende sociaal minimum als gevolg van de 
coronacrisis.  
 

 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  

    

  Stuur een kopie van een geldig paspoort of identiteitsbewijs van u (beiden) mee en  
      een kopie van de bankpas van uw rekening waarop de uitkering gestort moet worden. 

 

 

    
 Aanvraag  

 Kruis aan wat u aanvraagt   

     Tijdelijke inkomensondersteuning voor levensonderhoud 

 Lening voor bedrijfskapitaal Tozo (maximaal € 10.157,00) 

 Vul hieronder de reden van uw aanvraag in  

 



Maart 2020 

 

    
    
 Bedrijfsgegevens  

  Aanvrager  Partner  

 Naam 

Sector 

Rechtsvorm   

 

 

 

  

 

 

 

 

   Stuur een kopie van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel mee.  

 

 Inkomsten uit bedrijf 

  Bent u vóór 17 maart  2020 gestart met uw onderneming?                                            Ja      Nee 

  Was uw onderneming nog actief en gaat u na de coronacrisis verder met uw bedrijf?      Ja            Nee                                      

  Bent u minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in uw bedrijf of zelfstandig beroep?      Ja      Nee  

  Schatting netto inkomsten uit bedrijf of zelfstandig beroep 

  (inkomsten = omzet minus onkosten uit bedrijf) 

         Maart 2020                                         April 2020                                   Mei 2020 

         €                                                          €                                                 €  

 

 Uw inkomen anders dan uit bedrijf 

    Naam    Netto inkomen per maand     Soort inkomen  

    €       

 
   €    

 
   Stuur bewijsstukken van uw inkomsten mee (b.v. loon, alimentatie, uitkering Als u 
        beiden als ondernemer een aanvraag doet, gelden de bewijsstukken voor u 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 
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