Geen werk meer en geen inkomen:
wat nu?

Informatie voor
uitzendkrachten over
de TOFA-regeling

In deze bijzondere tijd komen veel mensen zonder werk te zitten. Een vervelende
situatie die hopelijk niet te lang duurt. Misschien kom je in aanmerking voor de
Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten: TOFA. In deze
flyer helpen we je om snel te zien of je dit geld kan krijgen. Kom je er niet uit?
Vraag je uitzendbureau om hulp. Goed om te weten: de regeling gaat over de
maanden maart, april en mei 2020. Er is nog geen regeling voor de periode
vanaf juni. Het is ook niet bekend of die er komt.
TOFA: één keer een bedrag bovenop je inkomen
Is door de coronacrisis je inkomen gedaald en heb je geen recht op een WW-uitkering? Bijvoorbeeld omdat
je nog maar korte tijd als uitzendkracht aan het werk was? Misschien kun je gebruik maken van de TOFA-
regeling. Je krijgt dan één keer een bedrag bovenop je inkomen van maart, april en mei 2020. Als een aan
vulling. Als je voldoet aan alle voorwaarden gaat het om één keer 1650 euro bruto. Daar gaan nog wel
belastingen van af. Wat je overhoudt verschilt dus van persoon tot persoon.

Kom ik in aanmerking voor TOFA?
Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Om te weten of je in aanmerking komt kijk je eerst wat je hebt
verdiend in februari, maart en april 2020. Dat staat op je loonstroken. Tel het bruto loon bij elkaar op. Heb je
meerdere werkgevers gehad in die periode? Tel ook dan het bruto loon bij elkaar op.
Noteer hier je bruto loon:
■ maart 2020 …………………………………………
■ april 2020
…………………………………………
■ mei 2020
…………………………………………
Totaal		

…………………………………………

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de TOFA-uitkering moet je voldoen aan alle onderstaande voorwaarden.
Kruis aan wat voor jou geldt.
o  Door de coronacrisis is mijn inkomen gedaald of heb ik geen inkomen meer. Ik heb geld nodig voor
de kosten van levensonderhoud (boodschappen, je huur etcetera).
o Ik krijg geen uitkering. Dus géén bijstandsuitkering, Bbz, TOZO, WW, Ziektewetuitkering, WIA, WAO, WAZ,
Wajong, Anw, IOAZ, IOAW, IOW, of een uitkering van een buitenlandse uitkeringsorganisatie.
o

Mijn bruto-loon over februari 2020 was meer dan 400 euro.

o

Ik heb in maart 2020 gewerkt en daarvoor loon ontvangen.

o

Mijn inkomen in april 2020 was lager dan 550 euro.

o

Ik verdiende in april 2020 minder dan de helft van wat ik in februari verdiende.

6 keer een kruisje gezet? Dan kom je zeer waarschijnlijk in aanmerking voor TOFA.

TOFA aanvragen
Een TOFA-uitkering kun je aanvragen bij UWV. Dat kan vanaf maandag 22 juni tot en met zondag 12 juli.
Vul het aanvraagformulier in op de website van UWV.
https://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/tofa/beslisboom/index.aspx

Meer informatie
De meest complete en actuele informatie vind je op de website van UWV. Dit is de directe link:
https://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/tofa.

