Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo)
De tijdelijke inkomensondersteuning
voor zelfstandig ondernemers is
gebaseerd op de al bestaande
Bbz (Besluit bijstandverlening
zelfstandigen) maar kent tijdelijk
soepele maatregelen en wordt
sneller behandeld en verstrekt.
Met de regeling kunnen zzp’ers
ondersteuning aanvragen in de vorm
van een aanvullende uitkering voor
levensonderhoud tot het sociaal
minimum. Deze aanvulling hoeft
niet terugbetaald te worden. Ook
kunt u een lening aanvragen voor
bedrijfskapitaal.

Kom ik als zelfstandige in
aanmerking voor deze regeling?
Bent u minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in
uw bedrijf (gemiddeld 24 uur per week)?

Nee

U komt niet in
aanmerking voor
deze regeling.

Ja

Heeft u als gevolg van het
coronavirus tijdelijk een inkomen
onder het sociaal minimum?

Nee

Zie hiervoor de tabel op de volgende pagina.

Heeft u betalingsachterstanden
of liquiditeitsproblemen als
gevolg van het coronavirus
of kunt u hoognodige
investeringen niet meer doen?

Nee

Ja

Ja
Ja
Hebt u ook
betalingsachterstanden of
liquiditeitsproblemen als gevolg
van het coronavirus of kunt u
hoognodige investeringen niet
meer doen?

Nee

U komt (ook) in aanmerking
voor een lening bedrijfskapitaal.
Bekijk de voorwaarden op de
volgende pagina. Maximale
lening bedrijfskapitaal:
B 10.157,- tegen 2% rente.

U komt niet in
aanmerking voor een
lening bedrijfskapitaal.

30/3/2020

U komt in
aanmerking voor een
tegemoetkoming in
levensonderhoud. Bekijk
de voorwaarden op de
volgende pagina.

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 heeft 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 per jaar (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.
4.	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.

Sociaal minimum vanaf 1 januari 2020
(Toeslagenwet)
Dit zijn bruto bedragen.

Leefsituatie

Bedrag
per dag

Bedrag
per week

Bedrag
per maand

Gehuwd / gelijkgestelden

B 76,03

B 380,15

B 1.653,65

Alleenstaande van 21 jaar
en ouder

B 56,05

B 280,25

B 1.219,09

Alleenstaand-woningdeler
van 21 jaar en ouder

B 35,68

B 178,40

B 776,04

Alleenstaande van 20 jaar

B 41,74

B 208,70

B 907,85

Alleenstaande van 19 jaar

B 30,32

B 151,60

B 659,46

Alleenstaande van 18 jaar

B 25,10

B 125,50

B 545,93
bron: uwv.nl

Let op: bent u alleenstaande ouder?
Uw leefsituatie is dan alleenstaand als al uw thuiswonende kinderen:
• 20 jaar of jonger zijn;
• 21 jaar of ouder zijn en studeren.
In alle andere situaties bent u alleenstaand-woningdeler.

Branchevereniging voor
ondernemers in het groen

www.vhg.org

Bij vragen kunt u contact opnemen
met de medewerkers van de
VHG Ondernemershelpdesk via
ondernemershelpdesk@vhg.org
of telefoonnummer 030-659 55 50.

Disclaimer: Aan de inhoud van dit document is de grootst mogelijke zorg besteed.
Ontwikkelingen volgen zich echter snel op. Mocht de informatie daardoor onvolledig
en/of achterhaald zijn, dan kunnen hier geen rechten aan ontleend worden. Ook
aansprakelijkheid richting Branchevereniging VHG wordt uitgesloten. VHG verwijst
soms naar websites van andere relevante organisaties. Hier geldt hetzelfde voor.

