
 
> TOZO-verklaring verlenging uitkering 
 

Alles ingevuld? Verstuur dit formulier dan veilig via www.baanbrekers.org/Tozo2. 
Opsturen kan ook: Baanbrekers, Antwoordnummer 10070, 5140 VB in Waalwijk 

Hierbij verklaar ik/verklaren wij dat mijn/ons bedrijf nog steeds is geraakt door de coronacrisis en 

mijn/ons inkomen naar verwachting tot en met 31 augustus 2020 minder bedraagt dan de geldende 

bijstandsnorm. 

 Cliënt Partner 

Voorletters en 

achternaam 

 

_____________________________ 

 

______________________________ 

Geboortedatum   

Adres  

Postcode  

Woonplaats  

Inkomsten 
(aankruisen wat van 
toepassing is) 

  Ja   Nee  Nvt   Ja   Nee  Nvt 

Indien Ja: vul hieronder het soort inkomen van partner en de hoogte in 

            Nee: Ga door naar ondertekening 

            Nvt: ik heb geen partner: ga door naar ondertekening 

Soort inkomen  
 
*U dient 
Bewijsstukken van 
de opgegeven 
inkomsten mee te 
sturen met deze 
verklaring 

  inkomen uit loondienst.  
Naam Werkgever: 
______________________________ 
 
Hoogte inkomen: €. _____________ 

  inkomen partner uit loondienst.  
Naam Werkgever: 
_______________________________ 
 
Hoogte inkomen: €. _____________ 
 

 inkomen uit uitkering 
Soort uitkering: _______________ 
(Zw/WW/WAO/Wajong etc) 

Hoogte inkomen: €. ____________ 
 

 inkomen partner uit uitkering 
Soort uitkering: _______________ 
(Zw/WW/WAO/Wajong etc) 

Hoogte inkomen: €. ____________ 

  inkomen uit eigen bedrijf 
Hoogte inkomen: €. _____________ 
 

  inkomen partner uit eigen bedrijf 
Hoogte inkomen: €. ____________ 

  inkomen  uit alimentatie 
Hoogte inkomen: €. _____________ 
 

  inkomen partner uit alimentatie 
Hoogte inkomen: €. ______________ 

  overige inkomsten   
Hoogte inkomen: €. _____________ 
 

  overige inkomsten partner  
Hoogte inkomen: €. _____________ 

 

Hierbij verklaar ik, verklaren wij dat ik/wij bovenstaande informatie naar waarheid hebben verstrekt. 

Ik/wij weten dat het verstrekken van onjuiste gegevens kan leiden tot terugvordering van de 

verstrekte uitkering en het opleggen van een boete.  

 

Naam cliënt   _________________________                   Naam partner  _____________________ 
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