Het coronavirus: feiten, vragen en antwoorden
Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers
(Tozo)

Inkomensondersteuning en bedrijfskrediet
Vanuit de Tozo kunt u als zelfstandige een beroep doen op twee voorzieningen: inkomensondersteuning
en een lening voor bedrijfskapitaal. De regeling, die speciaal gemaakt is voor de coronacrisis, lijkt op de
bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Zo zijn de bedragen die worden gehanteerd gebaseerd op het sociaal
minimum, het bedrag dat mensen nodig hebben voor levensonderhoud. Onder levensonderhoud vallen
kosten zoals boodschappen en huur.
Om inkomensondersteuning te verkrijgen, moet u als zelfstandige verklaren dat u verwacht dat uw
inkomen als gevolg van de coronacrisis de komende drie maanden minder zal zijn dan het sociaal
minimum. Uw inkomen wordt dan maximaal drie maanden aangevuld. Als u gehuwd bent of samenwoont
wordt uw inkomen aangevuld tot een bedrag van €1.500 netto. Bent u alleenstaand wordt uw inkomen
aangevuld tot €1.050 netto. Het betreft een gift, u hoeft deze dus niet terug te betalen.
Verdient u meer dan de bijstandsnorm, of heeft u naast uw onderneming meer loon ontvangen uit een
regulier dienstverband dan bijstandsnorm, dan krijgt u een aanvulling.
Bent u samen met uw partner waarmee u getrouwd bent of samenwoont (met kinderen) beide
zelfstandige ondernemer, dan is €1.500 netto het maximumbedrag dat wordt uitgekeerd, conform de
regels van de Participatiewet. De regeling geldt vooralsnog tot 1 juni 2020.
Heeft u of verwacht u als gevolg van de coronacrisis liquiditeitsproblemen , dan kunt u een lening voor
bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal €10.157 met een rente van 2%. Deze is na ontvangst van uw
aanvraag binnen vier weken beschikbaar. De maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot januari 2021
hoeft niet te worden afgelost.
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Versnelde procedure
In vergelijking tot de Bbz bevat de Tozo versoepelde voorwaarden en een versnelde procedure. Een
aanvraag voor de Tozo wordt zo veel mogelijk digitaal gedaan en kan binnen vier weken worden
afgerond, in plaats van de gebruikelijke 13 weken.
Voorwaarden
1. U moet bij uw aanvraag verklaren dat u verwacht dat als gevolg van de coronacrisis uw inkomen
de komende drie maanden minder zal zijn dan het sociaal minimum. Wanneer dit achteraf anders
blijkt te zijn, moet u dit doorgeven aan de gemeente. De versoepeling houdt in dat er geen
onderzoek wordt gedaan naar de levensvatbaarheid van uw bedrijf. Daarnaast hebben het
vermogen (zoals een spaarrekening en huisbezit) en het inkomen van uw partner geen invloed op
de tegemoetkoming. De regeling is zo eenvoudig en snel uitvoerbaar.
2. De regeling geldt voor zelfstandig ondernemers, onder wie zzp’ers, die in Nederland gevestigd zijn
en hoofdzakelijk in Nederland werken.
3. Als zelfstandige moet u voldoen aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek. Dat houdt in dat
u het afgelopen jaar minimaal 1.225 uur (24 uur per week) als zelfstandige werkzaam bent
geweest. Werkt u korter dan een jaar als zelfstandige, dan geldt het urencriterium voor het aantal
maanden dat is gewerkt.
Tot slot moet u als zelfstandige zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voordat deze regeling is
aangekondigd, dus voor 17 maart 2020 18.45 uur.
Oproep
Het kabinet doet een dringend beroep aan u en alle andere zelfstandig ondernemers om alleen gebruik te
maken van de regeling als dat echt nodig is. Zo wordt misbruik van publieke middelen en onnodige druk
op de uitvoering voorkomen. Achteraf zal worden gecontroleerd. Gemeenten zijn verplicht om bij fraude
de toegekende bijstand terug te vorderen en een boete op te leggen.
Voorschotten Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers gepubliceerd
Op 27 maart jongstleden zijn beschikkingen met de eerste voorschotten - van in totaal € 250 miljoen - aan
gemeenten verzonden. Gemeenten ontvangen dit voorschot voor de uitvoering van de Tijdelijke
Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo). Het overzicht per gemeente vindt u
hier:https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/03/27/voorschotten-tijdelijkeoverbruggingsregeling-zelfstandige-ondernemers-gepubliceerd
Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de website van Rijksoverheid of neem direct contact op met uw eigen
gemeente. Voor verdere informatie kunt u ook contact opnemen met de VHG Ondernemershelpdesk via
ondernemershelpdesk@vhg.org of (030) 659 56 50. De VHG Ondernemershelpdesk is bereikbaar op
werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur en op dinsdagavond tot 20.00 uur.
Disclaimer
Aan de inhoud van dit document is de grootst mogelijke zorg besteed. Mocht desondanks de informatie onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen
wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Branchevereniging VHG aanvaard geen aansprakelijkheid voor informatie die
op websites staat waarnaar wij verwijzen.
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