Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Vooraf
Deze informatie is gebaseerd op de publiekscommunicatie van het ministerie van SZW over de Tijdelijke
overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Dit is één van de maatregelen van de regering uit
het noodpakket banen & economie, zoals aangekondigd op 17 maart 2020. Slechts de contouren zijn
bekend, de Tijdelijke overbruggingsregeling zelf op dit moment nog niet.
Deze informatie is dan ook onder voorbehoud van de definitieve tekst van de Tijdelijke regeling. Wanneer
deze beschikbaar is, is op dit moment nog niet bekend. Er kunnen dan ook geen rechten worden
ontleend aan deze informatie.

Voor wie geldt deze nieuwe regeling en onder welke voorwaarden?
De extra tijdelijke ondersteuning voor ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die
in de knel komen door de Corona-crisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning
beschikbaar gesteld. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te
melden. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering
van de gemeenten.
Meer specifiek gelden 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;
voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of
zelfstandig beroep;
woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

Vanaf wanneer geldt de nieuwe regeling?
De regeling gaat in op 1 maart. Wanneer u vanaf 1 maart 2020 in de financiële problemen bent gekomen
als gevolg van Corona-gerelateerde maatregelen, kunt u bij de gemeente waar u woont een aanvraag
indienen.

Welke hulp biedt de gemeente?
Op basis van deze tijdelijke regeling biedt de gemeente u voor maximaal drie
maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud tot aan het sociaal
minimum/bijstandsniveau. Hoe hoog dit bedrag precies is hangt af van



de samenstelling van uw huishouden
én uw inkomen. Hiermee wordt bedoeld uw overige inkomen, anders dan uw inkomen uit
zelfstandig bedrijf of beroep. Bijvoorbeeld uw inkomen uit part time werk in loondienst.

U hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen.
Er is geen vermogenstoets, en geen toets op het inkomen van uw partner.
Daarnaast kunt u een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van max. € 10.517,-. Dit bedrag dient wel
terugbetaald te worden. Op de lening kan een beroep worden gedaan om liquiditeitsproblemen op te
lossen. U moet aannemelijk maken dat er doorlopende verplichtingen zijn die niet uit liquide middelen óf
uit het noodfonds (van € 4000,-, zie hieronder) kan worden betaald. Het rentepercentage is nog niet
bekend. Er worden ook direct afspraak gemaakt over uitstel van betaling. Op dit moment is nog niet
bekend hoe u deze lening kunt aanvragen. Hierover volgt nog nadere informatie via de gemeentelijke
website. Op dit moment geven we prioriteit aan de aanvragen voor levensonderhoud. Wij hopen op uw
begrip hiervoor.

Tot wanneer geldt de nieuwe regeling?
Vooralsnog kunt u er vanuit gaan dat de regeling tot 1 juni 2020 blijft bestaan.

Wat moet ik doen om aanspraak te maken op de regeling?
U kunt terecht bij uw woongemeente. Check de website van de gemeente ’s-Hertogenbosch als u in ’sHertogenbosch woont, voor informatie en een aanvraagformulier.

Welke informatie moet u aanleveren bij de gemeente?
De gemeente moet beslissen of u recht heeft op de tijdelijke regeling. Er zal in ieder geval worden
gevraagd worden naar:



uw inschrijving bij de KvK
(een kopie van) uw ID-bewijs.

Verder heeft de gemeente informatie nodig over




de samenstelling van uw huishouden, en kan u dus vragen of u een partner heeft en/of
inwonende kinderen. Dit is van belang voor de hoogte van de uitkering.
uw bankrekeningnummer om geld over te kunnen maken. Wij vragen om een kopie van uw
bankpas.
de hoogte en herkomst van uw overige inkomsten, anders dan inkomsten uit zelfstandig bedrijf of
beroep. Deze inkomsten worden gekort op uw uitkering.

Wanneer weet ik waar ik aan toe ben? Kan ik een voorschot krijgen?
Zolang de definitieve (juridische) tekst van de Tijdelijke overbruggingsregeling nog niet bekend en
vastgesteld is door de rijksoverheid kunnen wij nog geen besluit nemen.
Wel gaan we al vast over tot het verstrekken van een voorschot, als u naar onze beoordeling recht lijkt te
hebben op de Tijdelijke overbruggingsuitkering voor levensonderhoud. Dit voorschot is maximaal 90%
van de voor u van toepassing zijnde bijstandsnorm voor een alleenstaande (ouder) of een gezin. Het
voorschot zal zolang dat nodig is maandelijks worden verstrekt. Als u recht heeft op een voorschot wordt
dat z.s.m. overgemaakt op uw rekening. Als u geen recht heeft op een voorschot ontvangt u hiervan een
besluit. Waarschijnlijk zult u dan ook niet in aanmerking komen voor de overbruggingsregeling, omdat u
niet aan de voorwaarden voldoet. Als achteraf blijkt dat u ten onrechte een voorschot heeft ontvangen,
omdat de Tijdelijke overbruggingsregeling anders wordt dan wij nu voorzien, dan kunnen wij dat van u
terugvorderen. Daarover zult u altijd een apart besluit ontvangen.
Zodra dat juridisch en praktisch mogelijk is ontvangt u een besluit over de regeling zelf, maar onze
prioriteit ligt nu bij het beoordelen van de aanvragen levensonderhoud en het geven van voorschotten.

Op de hoogte blijven
Volg de websites van de Kamer van koophandel en van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
Hierop staat het volledige overzicht van alle maatregelen die zijn genomen door de Rijksoverheid. Doe
als ondernemer zeker een beroep op bijvoorbeeld het noodfonds ( formeel heet dit de beleidsregel
tegemoetkoming schade COVID-19, een bedrag van €4000,- voor een periode van drie maanden, uit te
voeren door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) en de mogelijkheden die de belastingdienst
geeft voor uitstel van betaling of aangifte.

Tot slot
Juist in deze onzekere tijden is het goed om extra op uw inkomsten en uitgaven te letten. Om grotere
problemen te voorkomen.
Als u schuldeisers heeft, neemt contact met ze op om te kijken of uitstel of verlaging van betaling mogelijk
is.
Als u nog openstaande facturen heeft, probeer deze op korte termijn te innen.
Neem ook contact op met uw bank, om te bespreken wat zij u kunnen bieden.

