Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) – Informatie op hoofdlijnen
voor de gemeentelijke website

Vooraf
Deze informatie is gebaseerd op de communicatie 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. De Tozo is op 21 april
2020 in het Staatsblad gepubliceerd. Er kunnen 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.
Bij de aanvraag moet u ook naar waarheid verklaren dat uw inkomen uit zelfstandig bedrijf of beroep
in de periode van ondersteuning minder zal bedragen dan het voor u toepasselijke sociaal minimum
(bijstandsniveau) als gevolg van de coronacrisis. 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 o.a. de volgende voorwaarden:









gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd 1;
woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland 2;
Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend (de werkzaamheden vinden
hoofdzakelijk in Nederland plaats);
voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
is op of vóór 17 maart 2020 gestart met de onderneming, en ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel;
voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen
bedrijf of zelfstandig beroep, of gemiddeld 23,5 uur per week indien gestart na 1 januari 2019,
maar op of vóór 17 maart 2020;
woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

Daarnaast zijn de uitsluitingsgronden van artikel 13 Participatiewet van toepassing. U heeft
bijvoorbeeld geen recht op bijstand/Tozo als u gedetineerd bent, u jonger bent dan 18 jaar, u jonger
bent dan 21 jaar en in een inrichting verblijft of als u jonger bent dan 27 jaar en aanspraak heeft op
studiefinanciering.
Verder bent u verplicht de gemeente direct te informeren als uw (inkomens)situatie verandert. Dat kan
aanleiding zijn tot aanpassing of stopzetten van de bijstand. Eventueel teveel ontvangen bijstand kan
van u worden teruggevorderd. Als u onjuiste of onvolledige informatie verstrekt kan dat aanleiding zijn
u een boete op te leggen.

1

Dit geldt alleen voor de uitkering voor levensonderhoud. AOW-gerechtigde zelfstandigen kunnen wel
een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen.
2 Zie verder in deze bijlage de tekst over de zgn grenswerkers.
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Vanaf wanneer geldt de nieuwe regeling? En wat is Tozo 1 en Tozo 2?
De Tozo gaat in op 1 maart 2020. Wanneer u vanaf 1 maart 2020 in de financiële problemen bent
gekomen als gevolg van Corona-gerelateerde maatregelen én vanaf 1 maart rechthebbend bent, dan
kunt u bij de gemeente waar u woont een aanvraag indienen, en kan de uitkering per 1 maart worden
verstrekt.
Tozo 1 kan worden aangevraagd tot 1 juni 2020. U kunt een uitkering levensonderhoud aanvragen
voor maximaal drie aaneengesloten kalendermaanden over de maanden maart t/m augustus 2020,
en/of een lening voor bedrijfskapitaal voor maximaal € 10.157,-.
Tozo 2 is de verlenging van Tozo 1. Dit heeft het kabinet op 20 mei 2020 besloten. Tozo 2 kan worden
aangevraagd tot 1 oktober 2020. U kunt een uitkering levensonderhoud aanvragen voor de
kalendermaanden juni, juli, augustus of september 2020, tenzij u deze maanden of een van deze
maanden al via Tozo 1 hebt aangevraagd. Bijvoorbeeld: u heeft via Tozo 1 uitkering levensonderhoud
over juni aangevraagd en toegekend gekregen. Dan kunt u via Tozo 2 alleen nog een beroep doen op
de maanden juli, augustus en september 2020. Let op: bij Tozo 2 telt het inkomen van uw partner
mee! Zowel uw inkomsten als de inkomsten van uw partner worden gekort op de uitkering. Als uw
inkomen dan nog onder bijstandsniveau is ontvangt u een aanvullende uitkering tot bijstandsniveau.
Heeft u een lening aangevraagd voor minder dan € 10.157,-, en toch nog aanvullende financiering
nodig? Dan kunt u dat via Tozo 2 alsnog aanvragen. Het maximum bedrag van de lening blijft altijd €
10.157,-.

Voor wie is Tozo 2 bedoeld?
Tozo 2 is bedoeld voor ondernemers die Tozo 1 niet hebben aangevraagd of toegekend gekregen, als
voor ondernemers die Tozo 1 hebben aangevraagd en toegekend gekregen, en een verlenging willen
van de ondersteuning. De ondersteuning voor levensonderhoud is zo maximaal 7 kalendermaanden,
voor de lening is dat maximaal € 10.157,-.

Welke financiële hulp biedt de gemeente?
Uitkering voor levensonderhoud Tozo 1
Op basis van deze tijdelijke regeling biedt de gemeente u voor maximaal drie aaneengesloten
kalendermaanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud tot aan het sociaal
minimum/bijstandsniveau in de kalendermaanden maart t/m augustus 2020. Per 1 januari 2020 is het
bijstandsniveau bijvoorbeeld voor gehuwden/samenwonenden € 1503,31 per maand, voor
alleenstaanden en alleenstaande ouders € 1052,33 per maand. Per 1 juli 2020 worden deze bedragen
geïndexeerd.
Hoe hoog dit bedrag precies is hangt af van



de samenstelling van uw huishouden
én uw inkomen. Hiermee wordt bedoeld al uw inkomen. Bijvoorbeeld uw inkomen uit part time
werk in loondienst, alimentatie, andere uitkeringen, maar ook de inkomsten die u nog
verwacht te ontvangen uit ondernemerschap. Het gaat hier om uw daadwerkelijke inkomen
gedurende de maanden waarvoor u inkomensondersteuning aanvraagt.

U hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen.
Achteraf kan de gemeente uw inkomsten controleren. Afhankelijk van de hoogte van de inkomsten
kan dan een bedrag met de uitkering worden verrekend of teruggevorderd. Wijzigingen in uw
inkomsten moet u zelf direct doorgeven aan de gemeente.
Er is geen vermogenstoets, en geen toets op het inkomen van uw partner.
Let op! Is uw partner ook zelfstandige? Dan kunt u samen slechts één aanvraag voor gezinsbijstand
voor levensonderhoud indienen.
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Indien u samen met uw partner een uitkering voor levensonderhoud ter hoogte van gezinsbijstand
aanvraagt, dan telt deze uitkering voor u beide mee als inkomen over het jaar 2020. U moet dit
inkomen opgeven bij de belastingaangifte over het jaar 2020. Mogelijk kunnen er consequenties zijn
voor uw aanspraken op toeslagen en/of uw belastingaanslagen. De gemeente compenseert dit dan
niet.
Na het doen van de aanvraag ontvangt u via een email een link naar het formulier “partnerverklaring”.
De partnerverklaring moet vervolgens door uw partner worden ingevuld.
Uitkering voor levensonderhoud Tozo 2
Dit is de uitkering voor wederom maximaal vier kalendermaanden. Concreet zijn dit de maanden juni,
juli, augustus en september 2020.
Er is geen vermogenstoets, maar het inkomen van uw partner telt nu wel mee bij de bepaling van de
hoogte van de bijstand voor levensonderhoud.
Lening voor bedrijfskapitaal
Daarnaast kunt u een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen tot maximaal € 10.157,-. Dit bedrag
dient terugbetaald te worden. Op de lening kan een beroep worden gedaan om liquiditeitsproblemen
op te lossen. U moet aannemelijk maken dat er doorlopende zakelijke verplichtingen zijn die u nu niet
kunt betalen. Het gaat dan bijvoorbeeld om kosten voor huur en onderhoud van bedrijfsruimte of
verzekeringen. Het rentepercentage is 2%. Er worden direct een afspraak gemaakt over uitstel van
betaling tot 1 januari 2021. De lening dient binnen 3 jaar volledig te worden terugbetaald.
Afhankelijk van de rechtsvorm van uw bedrijf zijn uw vennoten of leden waarmee het bedrijf of
zelfstandig beroep wordt uitgeoefend hoofdelijk aansprakelijk voor de terugbetaling van de lening,
uitzonderingen daargelaten.
Als de lening wordt aangevraagd door gehuwden die beide zelfstandige zijn, dan kan per echtgenoot
voor diens bedrijf of zelfstandig beroep een lening worden verleend van ten hoogste € 10.157,-. Er
moet dan wel sprake zijn van verschillende bedrijven.

Tot wanneer geldt de Tozo regeling?
Tozo 1 blijft tot 1 juni 2020 open voor aanvragen.
Tozo 2 blijft tot 1 oktober 2020 open voor aanvragen.
Of er een Tozo 3 komt is nu nog niet duidelijk, maar naar alle waarschijnlijk komt deze er niet.

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
’s-Hertogenbosch 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 een
recent bankafschrift.
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de hoogte en herkomst van uw inkomsten. Deze inkomsten worden gekort op uw uitkering
voor levensonderhoud.

Indien u een partner heeft waarmee u samenwoont of mee gehuwd bent, dan moet uw partner
instemmen met de aanvraag, en de consequenties daarvan.

Wanneer weet ik waar ik aan toe ben? Kan ik een voorschot krijgen?
Wij streven er naar om u binnen 4 weken na de aanvraag duidelijkheid te geven. Binnen 8 weken na
ontvangst van de aanvraag kunt u een beschikking verwachten, tenzij wij een hersteltermijn hebben
toegepast, bijvoorbeeld om ontbrekende informatie op te vragen. Het resultaat van uw aanvraag kan
zijn een toekenning, een afwijzing of een buiten behandeling stelling (als wij onvolledige informatie
hebben ontvangen).
Wel gaan we u een voorschot verstrekken, als u naar onze beoordeling recht lijkt te hebben op de
Tijdelijke overbruggingsuitkering voor levensonderhoud en we niet binnen 4 weken een besluit kunnen
nemen middels een beschikking. Dit voorschot is 90% van de voor u van toepassing zijnde
bijstandsnorm voor een alleenstaande (ouder) of een gezin minus al uw inkomsten. Voor jongeren van
18 tot 21 zijn de lagere bijstandsnormen van toepassing.
Als u recht heeft op een voorschot wordt dat z.s.m. overgemaakt op uw rekening.
Als achteraf blijkt dat u ten onrechte een voorschot heeft ontvangen, dan kunnen wij dat van u
terugvorderen. Daarover zult u altijd een apart besluit ontvangen.
Een voorschot op een lening voor bedrijfskapitaal is niet mogelijk.
Vanaf medio mei 2020 zijn we begonnen met de reguliere maandelijkse betaling van de uitkeringen
levensonderhoud. Vanaf dat moment verstrekken we in principe geen voorschotten meer.

Grenswerkers
Zelfstandigen die in Nederland woonachtig zijn, maar van wie het eigen bedrijf of zelfstandig beroep
gevestigd is in een ander land van de EU of EER of in Zwitserland: deze zelfstandigen kunnen in
aanmerking komen voor algemene bijstand ter voorziening in het levensonderhoud op grond van de
Tozo. Deze ondernemers hebben geen recht op bedrijfskapitaal op grond van de Tozo.
Zelfstandigen die rechtmatig woonachtig zijn in een ander land van de EU of EER of in Zwitserland,
maar die hun eigen bedrijf of zelfstandig beroep in Nederland uitoefenen: deze ondernemers komen in
aanmerking voor bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal op grond van de Tozo. Zij
hebben geen recht op algemene bijstand voor het levensonderhoud.

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.
Ook deze website kan u verder helpen:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/20/coronavirus-verlenging-en-uitbreidingnoodpakket-banen-en-economie.
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Veel gestelde vragen
Hoe kan ik online documenten uploaden?
Klik op “voeg toe” in het aanvraagformulier. Ga vervolgens naar het document dat op uw PC staat en
dat u toe wilt voegen. Klik nogmaals op “voeg toe”. Klik tot slot op het kleine vinkje “akkoord” onderaan
de pagina. Zonder dit akkoord gaat het formulier niet verder.
Wanneer gaat de gemeente de maandelijkse betaling van de uitkering doen, anders dan een
voorschot?
De uitkering levensonderhoud wordt maandelijks uitbetaald, net als alle andere uitkeringen. De
uitkeringen Tozo levensonderhoud over de maanden maart en april staan 14 of 15 mei op uw
rekening. Vanaf mei worden de uitkeringen achteraf uitbetaald. De uitkering van mei staat dan
bijvoorbeeld rond 12 juni op uw rekening, de uitkering van juni rond 14 juli, de uitkering van juli rond
13 augustus en de uitkering van augustus rond 14 september.
Ik heb (per ongeluk) meerdere aanvragen gedaan. Nu heb ik meerdere zaaknummers. Wat nu?
Wij behandelen uw aanvragen als één aanvraag. Dit koppelen wij zelf technisch aan elkaar. Als wij
hierbij vragen hebben, dan nemen we altijd contact met u op. U hoeft hierover zelf niet te bellen.
Hoe kan ik wijzigingen doorgeven, bijvoorbeeld over mijn inkomen of over de maanden
waarover ik een uitkering wil?
Als u recht heeft op een uitkering Tozo ontvangt u samen met de toekenningsbeschikking een
wijzigingsformulier. Wijzigingen die relevant zijn voor uw uitkering, bijvoorbeeld als al uw inkomsten of
uw gezinssamenstelling veranderen, moet u met dit formulier doorgeven. Toekenningsbeschikkingen
en wijzigingsformulier worden vanaf 22 mei 2020 verzonden.
Waarom al die vragen over de partner, als in de voorwaarden staat dat zijn/haar inkomen en
vermogen niet wordt meegenomen?
In de regeling staat dat aanvrager en zijn/haar partner beide moeten aanvragen. Dat is ook het geval
bij andere uitkeringen. De partner is van belang voor de hoogte van de uitkering voor
levensonderhoud. Een deel van deze uitkering komt ook ten goede aan de partner. Ook hierin volgt de
Tozo de uitkeringen Participatiewet. U krijgt ook beide een jaaropgave. Omdat een deel van de
uitkering aan uw partner ten goede komt, ook fiscaal gezien, kan dit consequenties hebben voor
zijn/haar belastingaangifte en/of toeslagen. En bij een onterechte verstrekking zijn aanvrager en
partner hoofdelijk aansprakelijk voor de terugbetaling.
NB: Bij Tozo 2 wordt wel rekening gehouden met het inkomen van uw partner.
Ik heb een brief ontvangen, maar de link werkt niet. Hoe kan dat?

https://formulieren.s-hertogenbosch.nl/TriplEforms.aspx?scenario=scMO30
bij het woord TripIE is de I een kleine L, het lijkt een hoofdletter I, en de “nul” in scMO30 is een
hoofdletter O.

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.
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