Dit formulier is bestemd voor:

Gemeente Putten
info@putten.nl
Voor Informatie:

Servicebalie
Telefoonnummer (0341) 359 611

Tijdelijke overbruggingsregeling
zelfstandige ondernemers
Verlenging
Heeft u gedurende de afgelopen 3 maanden een Tozo uitkering ontvangen en kunt u nog niet voorzien in de
noodzakelijke kosten van het bestaan? Dan kunt u een verlening aanvragen tot uiterlijk 31 maart 2021.

Gegevens aanvrager
Voorletters

: ………….… Achternaam

: ..........................................................

Burgerservicenummer

: ……………………………………………………………………………...

Telefoonnummer

: ……………………………………………………………………………...

Gegevens partner
Voorletters

: ………….… Achternaam

: .............................................................

Burgerservicenummer

: …………………………………………………………………………….....

Gegevens onderneming
Naam onderneming

: ………….…………………………………………………………………....

KvK nummer

: …………………………………………………………………………….....

Inschrijfdatum

: …………………………………………………………………………….....

Voorwaarden voor de aanvraag
-

Alle voorwaarden die golden voor uw eerdere aanvraag, gelden nu ook. Naast het inkomen
van uw partner wordt ook rekening gehouden met de totaal beschikbare geldmiddelen.

-

Heeft u samen met uw partner meer inkomen dan het sociaal minimum? Dan krijgt u geen
aanvullende uitkering (meer).

-

Bent u woonachtig in Nederland en heeft u elders in de EU/EER of Zwitserland uw bedrijf,
neem dan eerst contact met ons op.

Vanaf wanneer vraagt u de verlenging van de aanvullende uitkering voor
levensonderhoud aan?
In de maanden oktober en november 2020 kunt u met terugwerkende kracht tot 1 oktober de
uitkering aanvragen. Bijvoorbeeld: u vraagt uitkering aan op 18 november, dan kunt u de
uitkering aanvragen vanaf 1 oktober (of vanaf 1 november, 1 december, 1 januari, enzovoort).
 Vanaf 1 oktober 2020

 Vanaf 1 november 2020

 Vanaf 1 december 2020

 Vanaf 1 januari 2021

 Vanaf 1 februari 2021

 Vanaf 1 maart 2021

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

Voor hoeveel maanden doet u deze aanvraag?
De uitkering kan tot uiterlijk 31 maart 2021 worden aangevraagd. Vraagt u aan vanaf 1 oktober,
dan kunt u voor maximaal 6 maanden aanvragen. Vraagt u aan vanaf 1 november of later, dan
kunt u voor 5 maanden of korter aanvragen. Vanaf 1 maart 2021 kunt u maar voor maximaal
1 maand aanvragen.
 1 maand

 2 maanden

 3 maanden

 4 maanden

 5 maanden

 6 maanden

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 de
volgende vragen.
 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)
Toelichting:
…………………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………….....
Is uw gezinsinkomen (van u en uw eventuele partner samen) in de maanden waarvoor u
de uitkering levensonderhoud aanvraagt hoger dan het voor u geldende sociaal
minimum (i)?
 Nee

 Ja

i = dit is per 1 oktober 2020 netto per maand voor:
gehuwden en samenwonenden:
-

beide partners van 21 tot AOW-leeftijd € 1.512,90

-

1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner AOW-leeftijd € 1.606,88

-

1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, wel kinderen € 1.320,47

-

1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, geen kinderen € 1.017,89

-

van 18 tot 21 jaar, wel kinderen € 825,46

-

van 18 tot 21 jaar, geen kinderen € 522,88

voor alleenstaanden en alleenstaande ouders:
-

van 21 tot AOW-leeftijd € 1.059,03

-

van 18 tot 21 jaar € 261,44
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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.


Hoeveel netto – inkomen verwachten u en uw eventuele partner in de maanden waarvoor
u de aanvullende uitkering voor levensonderhoud aanvraagt per maand te hebben?
Mijn inkomen (ondernemer)

Inkomen van mijn partner

Oktober 2020

€

€

November 2020

€

€

December 2020

€

€

Januari 2021

€

€

Februari 2021

€

€

Maart 2021

€

€

Uw totale netto inkomen bestaat uit alle inkomsten uit uw eigen bedrijf of beroep, uit loondienst,
uitkering en overig inkomen. Voor de complete berekening zoals de gemeente deze ook
hanteert bij de controle, verwijzen we u naar: Krijgiktozo.nl inkomen berekenen.
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. Indien
blijkt dat uw schatting niet correct is, geeft u de werkelijk genoten netto inkomsten 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. Optioneel: De gemeente stuurt u elke maand een
wijzigingsformulier. Hierop geeft u aan welke inkomsten u die maand heeft. Achteraf kan de
gemeente uw opgegeven netto-inkomen controleren
Let op: voor deze regeling geldt dat:
-

De gemeente achteraf kan controleren of de verstrekte inlichtingen volledig en juist zijn.

-

De gemeente geld kan terugvorderen.

-

De gemeente een boete moet opleggen bij doelbewust misbruik.
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Ondertekening
U verklaart hiermee dat u dit formulier naar waarheid heeft ingevuld, op de hoogte bent van de
gestelde voorwaarden en overige informatie in de toelichting en dat u bekend bent met het feit
dat de verstrekte gegevens door de gemeente worden verwerkt voor de uitvoering van de
regeling. Op de verwerking zijn de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) van toepassing.
Putten,

: …………………………………(datum)

Handtekening aanvrager

: …………………………………………..

Handtekening partner

: …………………………………………..
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Tijdelijke overbruggingsregeling
zelfstandige ondernemers
Toelichting
Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de tijdelijke overbruggingsregeling dient u te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
-

Gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.

-

Woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland.

-

Nederlander of daarmee gelijkgesteld.

-

Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend.

-

Voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

-

Is vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat
wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig
beroep.

-

Woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt
aangevraagd.

-

Voor aanvraag levensonderhoud; uw bedrijf of zelfstandig beroep wordt geraakt door de
coronacrisis, waardoor u onder het sociaal minimum verwacht te komen in de maanden
waarvoor u ondersteuning aanvraagt.

-

Voor aanvraag bedrijfskapitaal; uw bedrijf heeft liquiditeitsproblemen en u gebruikt het
bedrijfskapitaal niet om reeds bestaande leningen te herfinancieren.

-

U informeert de gemeente als er iets verandert in uw situatie dat het recht op uitkering zou
kunnen beïnvloeden. Denk aan verandering van gezinssamenstelling, woonplaats of
toename van inkomsten.

Aanvraag indienen
Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u uitsluitend mailen naar: info@putten.nl onder
vermelding van “Indienen aanvraag Verlenging Tozo (uw naam)”.
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 zal proberen om u uiterlijk binnen 4 weken
te laten weten waar u aan toe bent.
Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op via telefoonnummer (0341) 359 611.
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