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1. Inleiding 
 

Nederland is getroffen door het coronavirus. Dit virus heeft een grote impact op onze 

samenleving, in de eerste plaats voor de volksgezondheid. De maatregelen die zijn getroffen om 

de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan raken vele ondernemers en zelfstandigen 

zonder personeel. Die kunnen hierdoor hun beroep of bedrijf niet of nauwelijks (meer) uitoefenen. 

Op 17 maart heeft het kabinet het noodpakket banen en economie aangekondigd. Het noodpakket 

bestaat uit diverse maatregelen, waaronder de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig 

ondernemers (Tozo). Deze regeling is geënt op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz 

2004).  

De regeling voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud wanneer het inkomen als 

gevolg van de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt en in een lening voor 

bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. In deze 

handreiking wordt de regeling toegelicht en wordt aangegeven hoe deze uitgevoerd kan worden.  

 

Stand van zaken 

Het kabinet heeft op 17 maart aangekondigd dat er een noodregeling voor zelfstandige 

ondernemers komt. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Daarvoor 

wordt een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) opgesteld. Deze zal op zo kort mogelijke 

termijn van kracht worden. Dat kan echter niet per ommegaande omdat –bijvoorbeeld- nog een 

advies van de Raad van State nodig is. Daarop vooruitlopend kunnen gemeenten beginnen met de 

uitvoering hiervan.  

Er is een modelaanvraagformulier beschikbaar gesteld. Dit is als bijlage bij deze handreiking 

opgenomen. Deze is bedoeld als voorbeeld/checklist voor gemeenten voor de Tozo. Het 

modelformulier is afgestemd met het ministerie van SZW en is gebaseerd op de brief aan de 

Tweede Kamer van 27 maart jl. en de inhoud van de regeling zoals die op dit moment bekend is. 

De inzet is dat aanvragen Tozo zoveel mogelijk digitaal worden ingediend en afgehandeld. Hoe dat 

gaat hangt af van de keuze die de gemeente maakt voor wat betreft de digitale inrichting. Hier zijn 

verschillende sporen voor, zie hieronder.  

Digitale afhandeling 

Dit is afhankelijk van de situatie van uw gemeente: 

• U heeft inmiddels zelf een (digitaal) aanvraagformulier gebouwd. Check uw eigen 

aanvraagformulier aan de hand van het modelaanvraagformulier. 

• Uw softwareleverancier heeft voor u een aanvraagformulier gebouwd. De VNG heeft de 

specificaties van het modelformulier gedeeld met de bij ons bekende softwareleveranciers 

voor digitale formulieren. 

• U heeft (nog) geen (digitaal) aanvraagformulier. Het modelformulier dient als voorbeeld als 

u aanvragen per post of per mail wil innemen. Het heeft echter de voorkeur, ook in 

verband met een efficiënt werkproces, de aanvragen digitaal binnen te laten komen. 

Softwareleveranciers van digitale formulieren hebben van de VNG de specificaties van het 

modelformulier ontvangen. Daarnaast heeft de VNG contact met de leverancier van uw 
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back-end-systeem die u zal aanbieden om tijdelijk gebruik te maken van een door hen 

ontwikkeld Tozo-aanvraagproduct. Het is aan de gemeente zelf om te bepalen of daar 

gebruik van wordt gemaakt. 

NB bij het schrijven van deze handreiking is de regeling nog niet van kracht. De inhoud van deze 

handreiking is tot stand gekomen op basis van de brief aan de Tweede Kamer van 27 maart en de 

meest recente inzichten van SZW. De handreiking zal de komende periode worden bijgesteld. 

 

Leeswijzer 

Deze handreiking is een groeidocument en zal regelmatig worden aangevuld met nieuwe 

informatie.  

De handreiking is als volgt opgebouwd: 

• Doelgroep  

Wie behoren er nu precies tot de doelgroep van deze regeling? 

• Aanvraag  

Toelichting op het proces van de aanvraag. Wat moet u doen en hoe kunt u dat doen? 

• Toekenning 

Dit hoofdstuk ziet op twee uitkeringen, namelijk de bijstand voor levensonderhoud en de 

bijstand in de vorm van kapitaalverstrekking bij liquiditeitsproblemen. Hier wordt aandacht 

besteed aan de periode waarover bijstand wordt verstrekt, de hoogte en, in geval van 

kapitaalverstrekking, de terugbetaling.  

• Controle en handhaving 

Gezien de snelheid waarmee deze regeling moet worden uitgevoerd is er weinig controle 

bij de aanvraag, maar dat neemt niet weg dat misbruik moet worden tegengegaan.  

• Financiering 

Tot slot besteden we aandacht aan de financiering van deze regeling door het Rijk aan 

gemeenten.   

De regeling wijkt op sommige punten sterk af van de Participatiewet. Daar wordt in deze 

handreiking nadrukkelijk aandacht aan besteed door in cursieve tekst aan te geven waar het 

verschil zit. Anderzijds gelden op veel punten dezelfde regels als in het Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen (Bbz 2004).  

NB: Waar in deze handreiking hij staat wordt ook zij bedoeld. 
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2. Quickscan regeling 
ONDERDEEL 
REGELING 

TOELICHTING HOOFDSTUK 

DOELGROEP • Leeftijdscriterium 

• Gezinssamenstelling 

• Woont in Nederland 

• Nederlander of daarmee gelijkgesteld 

• Bedrijf in Nederland gevestigd of voert 
hoofdzakelijk in Nederland werkzaamheden uit 

• Voldoet aan wettelijke vereisten voor de 
uitoefening van het eigen bedrijf 

• Voor 17-3-2020, 18.45 uur gestart met de 
onderneming en ingeschreven bij de KvK 

• Voldoet aan urencriterium  

• Indien DGA: is daadwerkelijk werkzaam in het 
bedrijf en samen met evt. andere in het bedrijf 
werkzame directeuren in bezit van ten minste 50% 
van de aandelen. 

• Heeft als gevolg van de coronacrisis een inkomen 
onder het sociaal minimum en/of 
liquiditeitsproblemen 

3 

AANVRAAG • Woongemeente zelfstandige (zelfde uitzondering 
binnenvaartschipper als bij Bbz) 

• Indienen met terugwerkende kracht, dus 
01.03.2020 – 31.05.2020 

• Bijstand voor levensonderhoud en/of lening 
bedrijfskapitaal (let op! Dit zijn 2 werkprocessen) 

• Gebruik Suwinet / BRP toegestaan 

• Awb en afhandelingstermijn 

• Juiste registratie (CBS-code) 

4 

BIJSTAND VOOR 
LEVENSONDERHOUD 

• Behoort tot de doelgroep 

• Financiële problemen gevolg van coronacrisis 

• Geen sprake van een uitsluitingsgrond 

• Periode van maximaal 3 maanden (t/m 31 mei) 

• Hoogte: sociaal minimum minus eigen inkomen 

• Geen toets inkomen partner  

• Geen vermogenstoets 

• Uitzondering op toepassing kostendelersnorm 

5 

BIJSTAND VOOR 
BEDRIJFSKAPITAAL 

• Behoort tot de doelgroep 

• Financiële problemen gevolg van coronacrisis 

• Geen sprake van een uitsluitingsgrond 

• Liquiditeitsprobleem aannemelijk maken 

• Tekenen voor ‘ geen herfinanciering’ 

• De-minimisverklaring getekend 

• Maximale bedrag € 10.157 

• Geen terugbetalingsplicht tot 01.01.2021 

• Rentepercentage 2% 

• Looptijd maximaal 3 jaar  

6 



Handreiking Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) voor gemeenten 

Handreiking Tozo 6 Stimulansz – 2 april 2020, versie 1 

 

CONTROLE EN 
HANDHAVING 

• Inlichtingenplicht is van toepassing 

• Dat betekent ook aanpassen van maandbedrag 

als er nieuwe informatie wordt gegeven 

• Steekproef ter controle van opgegeven inkomen 

• Lichte check op aanvraag bedrijfskapitaal 

• Bestuurlijke boete van toepassing bij schending 

inlichtingenplicht 

7 

FINANCIERING • Gemeenten krijgen voorschot 

• Na afloop compensatie voor de werkelijk 

gemaakte kosten 

8 

JURIDISCHE CONTEXT • Amvb onder de Participatiewet, naast het Bbz 

• Uitzondering op toepassing kostendelersnorm 

9 

* Met ‘nee, geautomatiseerd’ wordt bedoeld dat deze gegevens worden opgehaald uit de 
administraties waar deze in opgenomen zijn.  
 

3. Doelgroep 

3.1 Voor wie is deze regeling?  

Door de maatregelen die zijn genomen door het Rijk om verspreiding van het coronavirus te 

beheersen, derven veel ondernemers (zelfstandigen), waaronder zelfstandigen zonder 

personeel (zzp’ers), noodgedwongen inkomsten. Het kabinet is daarom gekomen met de 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze tijdelijke regeling is bedoeld 

voor zelfstandigen en is geënt op het Bbz, maar het is géén Bbz. Het is een tijdelijke regeling met 

andere voorwaarden dan het Bbz.   

De regeling is alleen bedoeld voor zelfstandigen die in financiële problemen zijn gekomen ten 

gevolge van de coronacrisis. Deze regeling is niet alleen bedoeld voor zzp’ers. Ook zelfstandig 

ondernemers met personeel kunnen een beroep doen op de regeling, mits zij aan 

de voorwaarden voldoen. Tot slot kan een directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een besloten 

vennootschap in principe ook een beroep doen op deze tijdelijke regeling, als deze voldoet aan de 

wettelijke eisen: het urencriterium, er moet (samen met eventueel andere in de BV werkzame 

directeuren) sprake zijn van volledige zeggenschap en van het dragen van de financiële risico’s.  

 

  

3.2 Wat is een zelfstandig ondernemer?  

De definitie van zelfstandig ondernemer uit het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz 2004) 

geldt ook voor de Tozo. De zelfstandige is de belanghebbende tussen de 18 jaar en de AOW-

gerechtigde leeftijd die voor de voorziening in het bestaan is aangewezen op arbeid in eigen bedrijf 

of zelfstandig beroep, hier te lande en die:  

• voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefeningen daarvan;  

• voldoet aan het urencriterium; en  

• alleen of samen met degenen met wie hij het bedrijf of zelfstandige beroep uitoefent de 

volledige zeggenschap in dat bedrijf of zelfstandige beroep heeft en de financiële risico's 

daarvan draagt.  

De diverse onderdelen van deze definitie worden hierna verder uitgewerkt. Het 

modelaanvraagformulier bevat de vragen om hieraan te toetsten. 
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1. Arbeid in eigen bedrijf of zelfstandig beroep  

Alleen personen die werkzaam zijn in het eigen bedrijf kunnen worden aangemerkt als 

zelfstandigen in de zin van het Bbz 2004. Dit geldt niet voor een commanditaire vennoot of voor 

een directeur van een BV zonder aandelen.  

  

• Werkzaam  

Een commanditaire vennoot, ook genaamd stille vennoot, is niet werkzaam in het bedrijf. 

Hij brengt enkel geld in, mag geen bestuursactiviteiten verrichten en is dus geen zelfstandige in 

de zin van het Bbz 2004.  

• Eigen bedrijf  

Een directeur van een Besloten Vennootschap die meer dan 50% van de aandelen van de BV in 

zijn bezit heeft, is zelfstandige in de zin van het Bbz 2004. Er is sprake van een eigen bedrijf als 

met een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid aan het maatschappelijk verkeer wordt 

deelgenomen, met als oogmerk het behalen van winst, die redelijkerwijs ook te verwachten 

moet zijn.  

Soms is het onduidelijk of kan worden gesproken van een eigen bedrijf, of van een 

(verkapt) werknemerschap. Bijvoorbeeld als er sprake is van een agent die slechts voor één 

opdrachtgever werkt. Van belang hierbij is de vraag of de arbeidsverhouding van de persoon 

wordt aangemerkt als dienstbetrekking in de zin van de socialeverzekeringswetten.  

• Kamer van Koophandel  

Startende zelfstandigen moeten zich voor de start van hun onderneming inschrijven in het 

handelsregister bij de Kamer van Koophandel (KvK). Bij die inschrijving vermeldt de starter 

onder meer de naam van de onderneming en de rechtsvorm.  

Waar kunt u meer informatie vinden?  

• Kamer van Koophandel  

• Ondernemersplein.nl  

• Belastingdienst.nl/ondernemers  

  

2. Urencriterium  

Om voor de Tozo in aanmerking te komen moet de zelfstandige voldoen aan een 

urencriterium. In de aanvraag moet de ondernemer aangeven dat dit het geval is. In het 

modelaanvraagformulier is daartoe opgenomen dat de zelfstandige verklaart dat hij in 

2019 ten minste 1225 uur of - als hij  niet heel 2019 zelfstandige was - gemiddeld 23,5 uur of 

meer per week in het eigen bedrijf heeft gewerkt tussen de datum van inschrijving bij de 

Kamer van Koophandel en de datum waarop de ondernemer de aanvraag indient. De tijd die 

aan de bedrijfsadministratie wordt besteed, telt mee.    

Dit is tevens een eis van de Belastingdienst om als ondernemer voor de inkomstenbelasting te 

kunnen worden aangemerkt.  Andere daarvoor geldende eisen zijn onder meer dat arbeid en 

kapitaal in het bedrijf zijn ingebracht en dat er sprake is van een ondernemersrisico (financieel 

risico).   

Kortom: als iemand voor de inkomstenbelasting ondernemer is, is er dus sprake van een 

zelfstandige. Hier kan voor de uitvoering van de Tozo bij worden aangesloten. De zelfstandige 

heeft dan recht op fiscale ondernemersfaciliteiten als zelfstandigen-, starters- en 

meewerkaftrek. Dat is per definitie niet zo als iemand voor de Belastingdienst een 

zogenaamde resultaatgenieter is. Dat wil zeggen dat de Belastingdienst het inkomen 

als ‘resultaat uit overige werkzaamheden’ in aanmerking neemt en niet als ‘winst uit 

onderneming’. Er is dan geen sprake van een zelfstandige voor de uitvoering van de Tozo.  

http://www.kvk.nl/advies-en-informatie/bedrijf-starten-of-overnemen/
http://www.ondernemersplein.nl/
http://www.belastingdienst.nl/zzp
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Let op! Een ondernemer kan voor de Belastingdienst ‘ondernemer voor de BTW’ zijn. 

Als de ondernemer alléén ondernemer voor de BTW is en geen ondernemer voor de 

inkomstenbelasting, dan valt de ondernemer niet onder de doelgroep van de Tozo.  

3. Volledige zeggenschap en financiële risico’s  

Ook hiervoor geldt: is iemand voor de Belastingdienst een ondernemer met een resultaat (winst) 

uit onderneming? Dan mag u ervan uitgaan dat aan deze eis wordt voldaan. Is dat onduidelijk of 

nog niet bekend, dan kunt u een beoordeling maken aan de hand van de volgende punten:  

• Volledige zeggenschap  

Betrokkene moet, eventueel samen met zijn partner, doorslaggevende beheers- en 

bestuursbevoegdheden hebben. Is betrokkene verzekerd voor de werknemersverzekeringen 

en/of worden de werkzaamheden binnen een gezagsverhouding uitgevoerd? Dan wordt niet 

aan deze eis voldaan en is betrokkene geen zelfstandige voor de Tozo.  

• Financieel risico  

- Betrokkene moet voor eigen rekening en risico werken.   

- Betrokkene heeft kapitaal ingebracht (geld, voorraad, machines, auto, onroerend goed).  

- Betrokkene is aansprakelijk voor de schulden van het bedrijf.  

- Het debiteurenrisico (niet betalende klanten) en het marktrisico (stijgende 

inkoopprijzen, afnemende vraag, incourante voorraden, klantenbestand) rust bij betrokkene.  

 

Ga hierbij uit van de verklaring van de aanvrager bij de aanvraag.   

  

3.3 Welke voorwaarden gelden om in aanmerking te komen?   

Om in aanmerking te komen voor een uitkering op grond van de Tozo moet de zelfstandige aan 

een aantal voorwaarden voldoen. De zelfstandige komt in aanmerking als:  

• hij als gevolg van de coronacrisis een inkomen onder het sociaal minimum heeft en/of een 

liquiditeitsprobleem waarvoor hij een bedrijfskrediet nodig heeft;  

• hij tussen de 18 jaar en AOW-gerechtigde leeftijd is;   

• hij in Nederland woont. Ondernemers die in België of Duitsland wonen, komen niet in 

aanmerking;  

• hij Nederlander of daarmee gelijkgesteld is; EU-onderdanen die als zelfstandige werken en 

voldoen aan het urencriterium en een levensvatbaar bedrijf hebben, hebben verblijfsrecht als 

zelfstandige op grond van de Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en 

verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun 

familieleden. Voor derdelanders is controle van de verblijfsstatus nodig. Controleer het 

verblijfsrecht bij iedere aanvrager die niet de Nederlandse nationaliteit heeft;.   

• het bedrijf in Nederland is gevestigd of de werkzaamheden van het bedrijf hoofdzakelijk in 

Nederland plaatsvinden;  

• het bedrijf  economisch actief is, tenzij dit als gevolg van de coronacrisis niet mogelijk is;   

• hij voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder 

ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;  

• hij in bezit is van alle noodzakelijke vergunningen;  

• hij vóór 17 maart 2020 om 18.45 uur zijn onderneming is gestart en is ingeschreven bij de 

KvK;  

• hij voldoet over 2019 aan het urencriterium.   

• Voor een directeur-grootaandeelhouder (DGA) geldt daarbij nog dat hij, alleen of samen 

met de andere in de BV werkzame directeuren, ten minste 50% van de aandelen bezit.   

• Er is geen uitsluitingsgrond zoals genoemd in artikel 13 Participatiewet van toepassing.  
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Het modelaanvraagformulier bevat vragen die u daartoe kunt stellen. 

 

4. Aanvraag 

4.1 Waar wordt de aanvraag ingediend? 

De zelfstandige dient de aanvraag in bij de gemeente of regionale uitvoeringsorganisatie van de 

gemeente waar hij woont. Ook wanneer het bedrijf van de zelfstandige staat ingeschreven in een 

andere gemeente, dient de zelfstandige zijn aanvraag in bij zijn woongemeente. Voor de 

binnenvaartschipper zonder woongemeente geldt dat hij, net als bij het Bbz, zijn aanvraag kan 

indienen bij de gemeente waar het schip op het moment van het indienen ligt aangemeerd. Hoe 

het proces is ingericht kan per gemeente verschillen. Mocht uw gemeente van de eigen 

(aangepaste) aanvraagformulieren gebruik willen maken, dan raadt het Ministerie van SZW u aan 

een vergelijkbaar aanvraagformulier te hanteren als het model aanvraagformulier dat u vindt op 

de websites van VNG en Divosa en als bijlage bij deze handreiking.   

 

4.2 Wanneer kan de aanvraag ingediend worden? 

Een aanvraag kan in de periode van 30 maart tot en met 31 mei 2020 worden ingediend voor 

maximaal 3 maanden. Een aanvraag voor een aanvullende uitkering voor levensonderhoud kan 

met terugwerkende kracht worden aangevraagd tot 1 maart 2020. Terugwerkende kracht is 

mogelijk voor alle aanvragen die zijn ingediend binnen de looptijd van de regeling (maart t/m mei 

2020). Wordt niet met terugwerkende kracht aangevraagd, dan geldt de meldingsdatum als 

ingangsdatum, net als in de Participatiewet.  

 

4.3 Wat kan er aangevraagd worden? 

Het gaat om 2 verschillende regelingen. De bijstand voor levensonderhoud voor een periode van 

maximaal 3 maanden en bijstand in de vorm van kapitaalverstrekking bij liquiditeitsproblemen. De 

zelfstandige kan één van beide regelingen aanvragen, of allebei. Zie voor toelichting op deze 

regelingen hoofdstuk 5 (Bijstand voor levensonderhoud) en 6 (Bijstand in de vorm van 

bedrijfskapitaal).  

 

4.4 Welke informatie moet de zelfstandige verstrekken bij de aanvraag?  

Het modelaanvraagformulier geeft de zelfstandig ondernemer vast een indicatie of hij wel of niet 

in aanmerking komt voor bijstand of bedrijfskrediet. Als er waarschijnlijk geen recht bestaat, dan 

krijgt hij de volgende melding: Wanneer u de aanvraag niet geheel kunt doorlopen en u de melding 

heeft gekregen dat u niet in aanmerking komt, maar u bent van mening dat u wél in aanmerking 

dient te komen, wilt u dan aangeven waarom u dit denkt. Dit is bedoeld voor mensen die speciale 

situaties hebben die niet gedekt worden door het aanvraagformulier. De gemeente kan in dat 

geval per geval bekijken of ze toch in aanmerking komen. Kijk daarom bij iedere aanvraag goed of 

deze vraag (vraag 6.3) is ingevuld en of de aanvrager toch in aanmerking komt voor deze regeling 

of dat hij mogelijk op een andere manier geholpen kan worden.  

Bij de aanvraag verstrekt de zelfstandige informatie om vast te stellen of hij recht heeft op een 

uitkering op grond van de Tozo. In het kader van de aanvraag geeft de zelfstandige in ieder geval 
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de volgende informatie (zie ook het model aanvraagformulier in de bijlage voor de wijze waarop 

dit kan worden aangevraagd en een toelichting daarop): 

• NAW 

• samenstelling huishouden (wel/geen partner) 

• nummer van inschrijving bij de Kamer van Koophandel; 

• naam onderneming 

• kopie van zijn legitimatiebewijs of identiteitsbewijs en dat van de eventuele partner..  

• vestiging in Nederland van de onderneming  

• rechtsvorm van de onderneming 

• meerderheid aandelen  

• voldoet aan urencriterium?  

• in bezit van benodigde vergunningen voor uitoefening onderneming?  

• Verklaring dat de financiële problemen zijn ontstaan door de coronacrisis; en 

Specifiek voor een aanvraag om bijstand voor levensonderhoud geeft de zelfstandige daarnaast 

onder andere de volgende informatie aan (zie het model aanvraagformulier): 

• een overzicht van de te verwachte inkomsten in de periode waarover hij de uitkering 

aanvraagt (samengesteld uit inkomsten uit winst, eventueel dienstverband of uitkering. De 

regeling is een aanvulling op het inkomen tot aan het sociaal minimum (bijstandsniveau);  

• zijn huishoudsamenstelling. De uitkering kan één keer verstrekt worden aan een 

huishouden; 

• indien mogelijk de meest recente jaarrekening; 

• een kopie van het bankafschrift van de bankrekening waarop de aanvullende 

inkomensondersteuning gestort moet worden. 

Specifiek voor een aanvraag om kapitaalverstrekking bij liquiditeitsproblemen levert de 

zelfstandige daarnaast de volgende informatie aan (Zie model aanvraagformulier): 

• een argumentatie waarom hij het bedrijfskapitaal nodig heeft. In die verklaring maakt hij 

aannemelijk dat er problemen zijn met de liquiditeit als gevolg van de coronacrisis en geeft 

hij onder meer inzicht in vaste uitgaven van het bedrijf  

• een verklaring dat de lening voor het bedrijfskrediet niet wordt gebruikt om bestaande 

leningen mee te herfinancieren. ; 

• indien mogelijk de meest recente jaarrekening; 

• een antwoord op de vraag met betrekking tot de verklaring de-minimis (zie 

https://mijn.rvo.nl/standaardformulieren-kaderbesluit-ez-subsidies). De de-minimis 

verklaring is een verklaring waarbij de aanvrager aangeeft dat hij de gemeente informeert 

over welke steun hij vanuit de overheid heeft gekregen over de twee voorgaande 

belastingjaren en in het lopende belastingjaar is verleend. In het model aanvraagformulier 

is de de-minimisverklaring opgenomen als reguliere vraag. Hierover heeft afstemming 

plaatsgevonden tussen de ministeries van SZW en EZK. Deze vraagstelling kan door alle 

gemeenten gebruikt worden. In dat geval hoeft het document op de website van de rvo 

niet ingevuld te worden. Deze verklaring wordt aan de zelfstandige gevraagd omdat de 

korting op de marktconforme rente op de lening die vanuit Tozo verstrekt wordt als 

staatssteun beschouwd moet worden. Zie evt. voor meer informatie: 

https://europadecentraal.nl/onderwerp/staatssteun/de-minimissteun/; 

• een kopie van een bankafschrift van de bankrekening waarop de aanvullende 

inkomensondersteuning gestort moet worden. 

https://mijn.rvo.nl/standaardformulieren-kaderbesluit-ez-subsidies
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Door het afgeven van bovengenoemde verklaringen hoeft u als gemeente niet zelf te toetsen of de 

behoefte aan bijstand voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal ontstaan is door de 

coronamaatregelen (causaliteitsvereiste). Ook maakt dit snelle besluitvorming mogelijk. U kunt bij 

de beoordeling van het recht op bijstand uitgaan van de door de zelfstandige opgegeven 

informatie (zie model aanvraagformulier) en op basis daarvan bijstand toekennen (of afwijzen). Het 

is ook mogelijk om bij twijfel aan de juistheid van de opgegeven informatie of bij een onduidelijke 

argumentatie over de noodzaak van de lening voor het bedrijfskapitaal aanvullende bewijsstukken 

op te vragen. Gezien de snelheid die vaak geboden is om deze regeling uit te voeren en het grote 

aantal aanvragen, is het raadzaam terughoudend te zijn bij het uitvragen van (te) veel 

bewijsstukken.  

Voor informatie over de inlichtingenplicht en de controle op juistheid van de verstrekte uitkering 

achteraf, zie hoofdstuk 7.  

Bij een aanvraag bedrijfskapitaal geldt dat de zelfstandige bij de verklaring een onderbouwing 

geeft van de noodzaak van het aangevraagde krediet. Hij moet het tekort aan liquide middelen 

aantonen, bijvoorbeeld door: 

• inzicht te geven in de hoogte van de maandelijkse bedrijfslasten; en 

• aan te geven of hij zakelijk of privé vermogen heeft dat hij kan gebruiken om (een deel) van 

deze bedrijfslasten te financieren. Het gaat alleen om vermogen van de zelfstandige en 

gedeeld vermogen met de partner.  Het vermogen van de partner hoeft niet ingezet te 

worden voor noodzakelijke betalingen voor het bedrijf.  
 

4.5 Gebruik van Suwinet/BRP  

Om vast te kunnen stellen of de zelfstandige recht heeft op een (voorschot)uitkering op grond van 

de Tozo, is het toegestaan om Suwinet en de Basisregistratie personen (BRP) van de gemeente te 

raadplegen. Bijvoorbeeld voor een check op de woonplaats, een check op partnersituatie en een 

check op de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een check op eventuele inkomsten uit 

loondienst en uitkering . In het model aanvraagformulier hoeft enkel een verklaring te worden 

gegeven door de aanvrager wat de hoogte is van zijn netto inkomen, dit hoeft niet te worden 

gecontroleerd vja Suwinet.  

 

4.6 Algemene wet bestuursrecht en afhandelingstermijn 

Op deze aanvraagprocedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing zodra de regeling in 

werking is getreden. Dit betekent dat de eisen die ‘normaal’ gelden voor beschikkingen, nu ook van 

toepassing zijn. Zo kunt u aan zelfstandigen bijvoorbeeld een hersteltermijn bieden als informatie 

ontbreekt, moet u een afwijzing (kort) motiveren en staat er bezwaar en beroep open tegen een 

(afwijzings)besluit. Let wel, het definitieve besluit kan pas verstuurd worden als de regeling in 

werking is getreden.   

Het streven voor de beslistermijn voor deze aanvragen Tozo is korter dan de termijn die in de 

Algemene wet bestuursrecht wordt genoemd. Het gaat om zelfstandig ondernemers die door de 

onvoorziene en onverwachte omstandigheden in verband met de coronacrisis in financiële 

problemen zijn gekomen. Als het besluit lang op zich laat wachten, dan kunnen de problemen 

groter worden. Het streven is dat de gemeente een aanvraag in ieder geval binnen 4 weken kan 
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afhandelen. Lukt dat niet, dan kan een voorschot worden verstrekt. Verstrek in ieder geval ook een 

voorschot aan ondernemers die echt niet kunnen wachten op de uitbetaling omdat er acute nood 

is.  

Wacht met de afhandeling van een aanvraag voor zowel aanvullende bijstand voor 

levensonderhoud als een bedrijfskapitaal niet tot het besluit over het bedrijfskapitaal is genomen. 

Mogelijk komt de zelfstandige in de problemen als het besluit op deze aanvraag te lang duurt.  

 

 

4.7 Registreren Tozo-aanvragen 

Er is - samen met het CBS en de ICT-leveranciers voor gemeenten - besloten dat er in de 

Bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS) - die wordt beheerd door het CBS - voor de Tozo een code 

wordt toegevoegd aan het kenmerk Nadere Classificatie Bbz. De Tozo dient te worden opgegeven 

onder het Bbz levensonderhoud of Bbz bedrijfskapitaal. Hiermee kan onder nadere classificatie 

Bbz code 6 'Tozo regeling' het aantal Tozo beschikkingen worden aangeleverd. Dit is heel 

belangrijk, aangezien de financiering van de regeling gebeurt op basis van daadwerkelijk verstrekte 

uitkeringen. De ICT-leverancier van uw gemeente regelt dit. U hoeft hier niets voor te ondernemen.  

 

5. Bijstand voor levensonderhoud  

  

Als iemand tot de doelgroep behoort, de financiële problemen een gevolg zijn van de coronacrisis 

en er geen sprake is van uitsluitingsgronden, dan kan algemene bijstand voor 

levensonderhoud worden toegekend.   

Omdat de regeling snel uitgevoerd moet kunnen worden, is ervoor gekozen om geen toets op het 

inkomen van de partner en geen vermogenstoets te doen. Er wordt een moreel appèl gedaan op 

mensen met voldoende gezinsinkomen of vermogen, om géén beroep te doen op deze regeling, 

ook niet als ze eigenlijk wel recht hebben. De bijstand voor levensonderhoud is een verstrekking 

om niet, en hoeft dus niet terugbetaald te worden. Na de aanvraag kan een voorschot worden 

verstrekt, dat later verrekend wordt met de definitief toegekende uitkering.  

  

5.1 Voorwaarden bijstand voor levensonderhoud  

Er bestaat recht op de regeling in de volgende gevallen:  

• De zelfstandig ondernemer behoort tot de doelgroep (hoofdstuk 3).  

• Het inkomenstekort is veroorzaakt door (de maatregelen ter bestrijding van) de 

coronacrisis.  

• Er is geen sprake van een uitsluitingsgrond als genoemd in artikel 13 Participatiewet. Dat 

wil zeggen, er is géén sprake van een situatie waarin de zelfstandig ondernemer:  

o gedetineerd is;  

o militaire of vervangende dienstplicht vervult;  

o momenteel of de komende 3 maanden langer dan 4 weken in het 

buitenland verblijft;  

o jonger is dan 21 en in een inrichting verblijft;  

o onbetaald verlof heeft;  
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o Jonger is dan 27 en studeert met behulp van studiefinanciering.  

  

5.2 Periode waarover wordt toegekend en uitbetaling  

De regeling is tijdelijk en geldt voor 3 maanden. De uitkering moet aangevraagd worden in de 

periode 1 maart t/m 31 mei en wordt toegekend voor een aaneengesloten periode 

van maximaal 3 maanden. Het is mogelijk om de uitkering per datum aanvraag of met 

terugwerkende kracht vanaf 1 maart toe te kennen. De bijstand wordt per maand betaald en telt 

mee voor het verzamelinkomen van de inkomensafhankelijke toeslagen.  Als de ondernemer 

gestart is tussen 1 maart en 17 maart kan hij niet met terugwerkende kracht tot 1 maart 

aanvragen.   

Let op, in de Participatiewet is het alleen bij hoge uitzondering mogelijk om bijstand met 

terugwerkende kracht te verlenen. In de Tozo is dat nadrukkelijk wel mogelijk.   

  

5.3 Hoogte van de uitkering  

Om de hoogte van de bijstand vast te stellen, heeft u de volgende informatie nodig:  

• Gezinssamenstelling  

• Inkomen  

De gezinssamenstelling is van belang voor het bedrag dat maximaal verstrekt kan worden. Er zijn 

normen voor een alleenstaande of alleenstaande ouder en normen voor 

gehuwden/samenwonenden. Dit zijn dezelfde normen die gelden voor de Participatiewet. Anders 

dan de Participatiewet kent de Tozo geen kostendelersnorm (zie § 9.2). Voor de vraag wanneer 

sprake is van een alleenstaande, een alleenstaande ouder of een gezin, zijn de definities uit de 

Participatiewet van toepassing.   

 

Gezinssituatie   Norm  

Alleenstaanden en alleenstaande ouders van 21 tot AOW-leeftijd  € 1.052,32  

Alleenstaanden en alleenstaande ouders van 18 tot 21 jaar  €    259,78  

Gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandig ondernemer een 

beroep doet op de Tozo, aanvrager en partner ouder dan 21, jonger dan 

AOW-leeftijd  

€ 1.503,31  

Gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandig ondernemer een 

beroep doet op de Tozo, 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner 18 tot 

21 jaar, geen kinderen  

€ 1.011,44  

Gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandig ondernemer een 

beroep doet op de Tozo, 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner 18 tot 

21 jaar, wel kinderen  

€ 1.312,10  

Gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandig ondernemer een 

beroep doet op de Tozo, 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner AOW-

leeftijd  

€ 1.594,42  
  

Gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandig ondernemer een 

beroep doet op de Tozo, beiden 18 tot 21 jaar, geen kinderen  

€   519,56  

Gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandig ondernemer een 

beroep doet op de Tozo, beiden 18 tot 21 jaar, wel kinderen  

€   820,22  
  

  

Let op: Er geldt in afwijking van de Participatiewet geen vermogenstoets en het inkomen van een 

eventuele partner telt niet mee voor het recht op de Tozo.   
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U vult het inkomen van de aanvrager aan tot het sociaal minimum (de van toepassing zijnde 

bijstandsnorm, geen kostendelersnorm). Heeft de zelfstandige een partner? Het inkomen van de 

partner neemt u niet mee bij de vaststelling van de hoogte van de uitkering. Ook eventueel 

aanwezig vermogen speelt geen rol voor de bijstand voor levensonderhoud.  

U kijkt enkel naar de verklaring over het inkomen in de periode van aanvraag en toekenning.   

Anders dan bij het Bbz hoeft u niet naar het totale jaarinkomen te kijken, alleen naar 

de 3 maanden waarin de bijstand is toegekend.   

Vanwege de benodigde snelheid neemt u het inkomen in aanmerking aan de hand van de opgave 

van de zelfstandige. Achteraf controleert u steekproefsgewijs van een aantal zelfstandigen het 

daadwerkelijke inkomen (zie hoofdstuk 7). Heeft u vermoedens dat de opgave onjuist is? Dan kunt 

u natuurlijk wel controleren.   

 

Stappenplan vaststellen hoogte bijstand:  

  Stap    Uitkering  

1  Vaststellen norm aan de hand van de 

gezinssamenstelling*  

€ XXX    

2  Vaststellen inkomen aanvrager** in de maanden waarover 

hij bijstand aanvraagt  

- Inkomen uit eigen bedrijf of beroep  

- Inkomen uit andere bronnen, zoals dienstverband of 

uitkering.   
Hiervoor wordt het opgegeven bedrag van de ondernemer 

gebruikt  

€ XXX    

4  Totaalbedrag aan uitkering  

Totaalbedrag aan uitkering is de norm zoals genoemd 

onder stap 1 minus het gemiddelde 

inkomen zoals ingevuld door de aanvrager.    

  € XXX  

* Als voor de partner een uitsluitingsgrond geldt, heeft de rechthebbende zelfstandige recht op 

aanvulling de norm die geldt voor een echtpaar waarvan één partner niet-rechthebbend is.   

** Ook als beide aanvragers zelfstandig ondernemer zijn, kan maar één aanvraag per huishouden 

worden gedaan. Bij voorkeur de minstverdienende partner, dan is de aanvulling het hoogst.   

Let op! Het inkomen en vermogen van de partner telt niet mee voor de hoogte van de uitkering, de 

gezinssamenstelling wel.   

 

5.4 Voorschot  

In afwachting van de definitieve regeling kunt u alvast van start gaan met de uitvoering hiervan. 

Dit kunt u doen op basis van een voorschot op grond van art. 4:95 van de Algemene wet 

bestuursrecht in lijn met artikel 52 Participatiewet. 

 

5.5 Samenloop met andere regelingen  

Er kan samenloop zijn met de EZK-regeling ‘noodloket’ (TOGS). Dit betreft een gift van € 4.000 ten 

behoeve van bedrijfskosten. Het is geen inkomenssteun. Dat betekent dat een gift van dit 

noodloket geen invloed heeft op de bijstand voor levensonderhoud.  
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6. Bijstand in de vorm van bedrijfskapitaal bij 

liquiditeitsproblemen   

  

Zelfstandig ondernemers kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van 

maximaal € 10.157 euro.   

  

6.1 Voorwaarden en looptijd lening  

Om voor een lening in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:  

• De ondernemer behoort tot de doelgroep (hoofdstuk 3).  

• Het liquiditeitsprobleem is veroorzaakt door (de maatregelen ter bestrijding van) 

de coronacrisis.  

• Er is geen sprake van een uitsluitingsgrond als genoemd in artikel 13 Participatiewet. Dat 

wil zeggen, er is géén sprake van een situatie waarin de zelfstandig ondernemer:  

o gedetineerd is;  

o militaire of vervangende dienstplicht vervult;  

o momenteel of de komende 3 maanden langer dan 4 weken in het buitenland 

verblijft;  

o jonger is dan 21 en in een inrichting verblijft;  

o onbetaald verlof heeft; 

o Jonger is dan 27 en studeert met studiefinanciering.  

 
De zelfstandig ondernemer moet naar waarheid verklaren dat er sprake is van 

liquiditeitsproblemen als gevolg van de Coronacrisis. Dat wil zeggen dat hij aannemelijk moet 

maken dat hij lopende betalingsverplichtingen (facturen, rente- en aflossingsverplichtingen) niet 

kan voldoen. Als gemeente toetst u marginaal en beoordeelt u op hoofdlijnen of het 

liquiditeitsprobleem aannemelijk is. Er kunnen verschillende oorzaken zijn van 

liquiditeitsproblemen, zoals een belangrijke vermindering van de omzet, omdat:  

• het beroep of bedrijf als gevolg van de maatregelen niet of aanzienlijk minder kan worden 

uitgeoefend. Denk aan kappers, schoonheidsspecialisten en andere contactberoepen;  

• door de maatregelen de vraag aanzienlijk is afgenomen. Denk aan taxichauffeurs, maar 

ook de zelfstandige winkelier; of   

• klanten in financiële nood zitten en moeilijk aan hun 

betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Denk aan leveranciers van goederen die nodig 

zijn voor contactberoepen. 

Er zijn meer oorzaken te bedenken, bovenstaande lijst is niet uitputtend.   

De zelfstandige maakt het liquiditeitsprobleem aannemelijk door inzicht te geven in de hoogte van 

de maandelijkse bedrijfslasten in relatie tot de omzet. Daarbij moet hij aangeven of hij zakelijk of 

privé direct beschikbaar vermogen (banksaldi) heeft, dat hij kan gebruiken om (een deel) van deze 

bedrijfslasten te financieren. Het gaat alleen om vermogen van de zelfstandige en het gedeeld 

vermogen met de partner. Het eigen vermogen van de partner hoeft niet ingezet te worden voor 

noodzakelijke betalingen voor het bedrijf.  

De lening heeft een maximale looptijd van 3 jaar en kent een rentepercentage van 2%.   

Let op! In tegenstelling tot een aanvraag Bbz hoeft hier géén sprake te zijn van een levensvatbaar 

bedrijf. Het onderzoek naar de levensvatbaarheid duurt te lang voor het karakter van 

deze tijdelijke noodregeling.   

  

Bij het verstrekken van een lening moet de zelfstandig ondernemer in het aanvraagformulier 
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opgenomen Verklaring de-minimis1 geven, Bijstand in de vorm van bedrijfskapitaal is door het 

ministerie van EZK beoordeeld als staatssteun (dat geldt niet voor de bijstand voor 

levensonderhoud). Aanmelding bij de Europese Commissie is niet vereist, maar deze verklaring is 

wel noodzakelijk.  

  

6.2 Terugbetalen lening  

De bijstand in de vorm van bedrijfskapitaal is een lening. Dit bedrag moet terugbetaald 

worden in 3 jaar tijd, naar draagkracht. Tot 1 januari 2021 hoeft er niet te worden afgelost. Daarna 

is uitstel mogelijk op basis van individuele omstandigheden, als de zelfstandige op 1 januari 2021 

niet in staat is om aan de rente- of aflossingsverplichting te voldoen. De aflossing kan starten op 1 

januari 2021 en in 36 maanden worden afbetaald.   

  

7. Controle en handhaving 
 

De Tozo is in nauw overleg met de VNG, Divosa en experts van gemeenten uitgewerkt. Bij de 

uitwerking woog zwaar dat de regeling snel ingevoerd kon worden en dat gemeenten bij de 

uitvoering van de regeling in staat zijn om grote aantallen aanvragen voortvarend te kunnen 

afhandelen. Dat betekent dat de administratieve lasten, zowel voor de zelfstandige als voor 

gemeenten, beperkt moeten blijven. Hoewel zorgvuldigheid en het beperken van frauderisico’s 

belangrijk zijn, impliceert de nadruk op snelheid mogelijk wel dat niet al het misbruik en 

oneigenlijk gebruik ondervangen kan worden. Het kabinet streeft naar een goede balans tussen 

snelheid en zorgvuldigheid, in het licht van de huidige situatie.  

7.1 Inlichtingenplicht 

De bijstand in de vorm van bedrijfskapitaal is een lening die moet worden terugbetaald. De 

bijstand voor levensonderhoud vormt een aanvulling tot het sociaal minimum boven op de 

inkomsten uit de onderneming, en wordt ‘om niet’ verstrekt. Dit betekent dat de zelfstandige deze 

aanvulling niet hoeft terug te betalen. Gelet op de beoogde eenvoud en snelle uitvoering van de 

regeling hoeft u de definitieve hoogte van de bijstand niet achteraf vast te stellen op basis van het 

feitelijk genoten inkomen, zoals bij bijstand op grond van de Participatiewet of het Bbz 2004 

gebeurt. Het is echter niet zo dat onder geen beding eventueel te veel of onterecht betaalde 

bijstand niet teruggevorderd kan worden. De Inlichtingenplicht van artikel 17 van de 

Participatiewet is van toepassing op de Tozo. Dat betekent dat iedereen die een beroep doet op de 

regeling verplicht is om op eigen initiatief alle inlichtingen te verstrekken die van invloed kunnen 

zijn op het recht op uitkering of de hoogte van de uitkering. Als de zelfstandige in de periode dat 

hij bijstand ontvangt toch meer inkomsten heeft, dan moet hij dat doorgeven aan de gemeente. 

Deze inkomsten kunt u dan verrekenen met de bijstand. 

 

7.2 Onderzoek  

De inlichtingenplicht van artikel 17 van de Participatiewet is van toepassing op de Tozo. Daarnaast 

heeft u als gemeente op grond van de Participatiewet de mogelijkheid om een onderzoek in te 

stellen naar de door de zelfstandige verstrekte gegevens. U kunt ook steekproefsgewijs 

controleren. Het is raadzaam om na afloop van de regeling een steekproef te trekken en de 
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rechtmatigheid te controleren. Als blijkt dat verstrekte gegevens evident onjuist zijn en de bijstand 

te hoog is vastgesteld, kunt u overgaan tot intrekking en terugvordering van de bijstand. In dat 

geval moet u ook een bestuurlijke boete opleggen vanwege schending van de inlichtingenplicht. 

Let op! Bij fraude bent u als gemeente verplicht om de toegekende bijstand terug te vorderen een 

boete op te leggen. Voor het overige geldt een terugvorderingsbevoegdheid.  

 

8. Financiering 
 

Uw gemeente ontvangt volledige compensatie voor het extra beroep op aanvullende bijstand voor 

levensonderhoud, de leningen voor bedrijfskapitaal en voor de uitvoeringskosten van de Tozo. Op 

de SZW-begroting is hiervoor een bedrag van 3,8 miljard euro gereserveerd.  

Voor het verstrekken van middelen aan gemeenten wordt een nieuwe Specifieke Uitkering 

gemaakt. In eerste instantie heeft het Rijk een voorschot van in totaal € 250 miljoen verstrekt om 

de benodigde uitgaven te kunnen doen. Dit vooruitlopend op publicatie en inwerkingtreding van 

de regeling. De beschikkingen hiervoor zijn op 27 maart verzonden. U kunt hiermee alvast aan de 

slag. Het kabinet zal de ondersteuningsaanvragen monitoren en op basis hiervan en de signalen 

van gemeenten zal worden bezien in hoeverre verdere bevoorschotting noodzakelijk is.  

Na afloop van dit jaar moet iedere gemeente zich verantwoorden over de werkelijke uitgaven. Op 

basis hiervan worden de benodigde middelen per gemeente vastgesteld en betaald. Uw gemeente 

krijgt op basis van deze verantwoording achteraf de volledige uitgaven voor de verstrekte 

uitkeringen voor levensonderhoud en de leningen voor bedrijfskapitaal vergoed. Voor de 

uitvoeringskosten wordt de gemeente gecompenseerd via een vast bedrag per besluit over een 

aanvraag (zowel de toekenningen als de afwijzingen).  

U moet verantwoorden op de voor Specifieke Uitkeringen gebruikelijke wijze via het systeem van 

Single Information Single Audit (SiSa). Dit betreft de baten en de bestedingen van de uitkeringen 

voor levensonderhoud en de leningen voor bedrijfskapitaal. De leningen voor bedrijfskapitaal 

moeten worden terugbetaald. U moet jaarlijks de terugontvangen baten (in verband met het 

terugontvangen van leningen) verantwoorden. Deze baten vloeien terug naar het Rijk. Daarnaast 

moet u, ook via SiSa, het aantal besluiten over ondersteuningsaanvragen verantwoorden. Vanwege 

de gewenste snelheid is het wenselijk om apart een besluit te nemen over bijstand voor 

levensonderhoud en de lening voor kapitaalverstrekking.  
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9. Juridische context 
 

9.1 Plaats in het socialezekerheidsstelsel 

Op dit moment wordt hard gewerkt om de regeling zoals hierboven beschreven in een algemene 

maatregel van bestuur (amvb) te vervatten. Dit vergt naar verwachting enige weken. 

Deze amvb wordt gebaseerd op artikel 78f van de Participatiewet. Dit artikel geeft de mogelijkheid 

om voor de bijstandsverlening aan zelfstandigen afwijkende regels te stellen. Zodra het 

ontwerpbesluit klaar is, zal dit voor spoedadvies aan de Raad van State aanhangig worden 

gemaakt. Artikel 78f kent geen voor- of nahangprocedure bij de Staten-Generaal, maar de Kamer 

wordt op de hoogte gehouden van alle relevante vorderingen. Zodra de Raad van State heeft 

geadviseerd wordt het tijdelijke besluit zo snel mogelijk in het Staatsblad gepubliceerd en zal 

terugwerken tot en met 1 maart. 

Deze regeling lijkt op het Bbz, maar is essentieel anders vanwege: 

• Het ontbreken van de eis van levensvatbaarheid van het bedrijf; 

• Het ontbreken van een vermogenstoets bij de aanvraag levensonderhoud; 

• Het inkomen van de partner telt niet mee voor het vaststellen van het recht.  

 

9.2 Geen toepassing kostendelersnorm 

Bij de Tozo is gekozen voor het niet toepassen van de kostendelersnorm, vanwege de 

uitzonderlijke omstandigheden. Alleen zo kunt u als gemeente in staat gesteld worden een groot 

aantal aanvragen snel en efficiënt af te handelen. Er is op dit moment echter geen wettelijke 

grondslag om af te wijken van de kostendelersnorm. Daarom wordt gemeenten gevraagd om die 

norm niet toe te passen bij de uitvoering van de Tozo, en de regeling dus contra legem uit te 

voeren. Het verzoeken van contra legem handelen aan uitvoeringsorganen (in dit geval 

gemeenten) is mogelijk, maar dan moet dat wel in anticipatie zijn op een formeel wettelijke 

grondslag die nog tot stand zal worden gebracht. Daarom wordt er reparatiewetgeving voorbereid. 

Zo wordt met terugwerkende kracht afdoende grondslag in de wet gecreëerd om af te wijken van 

de kostendelersnorm. De reikwijdte van deze wetswijziging blijft strikt beperkt tot de Tozo.  

 

 



 

 

Modelaanvraagformulier 

Dit modelaanvraagformulier is bedoeld als voorbeeld voor gemeenten voor de Tijdelijke 

overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). De inzet is dat vragen zoveel mogelijk digitaal 

worden ingediend.  

Inleiding 

Aanvraagformulier Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 
(Tozo) 

 

Inleiding 

Met dit formulier kunt u als zelfstandig ondernemer een aanvraag doen voor tijdelijke (aanvullende) 

financiële ondersteuning. U kunt de regeling alléén aanvragen als u door de coronacrisis in de 

financiële problemen bent gekomen en het totaal van uw inkomsten onder het sociaal minimum i komt. 

Ook kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een lening voor bedrijfskapitaal als uw onderneming  

door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen is gekomen. Bent u om andere redenen in financiële 

problemen gekomen? Dan komt u niet in aanmerking voor deze regeling. 

 

i = dit is netto per maand voor: 

• gehuwden en samenwonenden: 

- beide partners van 21 tot AOW-leeftijd € 1503,31; 

- 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner AOW-leeftijd € 1.594,42 

- 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, wel kinderen € 1.312,10 

- 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, geen kinderen € 1.011,44 

- van 18 tot 21 jaar, wel kinderen € 820,22 

- van 18 tot 21 jaar, geen kinderen € 519,56. 

• voor alleenstaanden en alleenstaande ouders: 

- van 21 tot AOW-leeftijd € 1052,32; 

- van 18 tot 21 jaar € 259,78. 

Wat zijn de voorwaarden? 

Wanneer u twijfelt of u in aanmerking komt voor de regeling, kunt u op www.krijgiktozo.nl een 

beslisboom met vragen doorlopen. Dit geeft een eerste indicatie of u bij de doelgroep hoort en wel of 

niet in aanmerking kunt komen (belangrijke voorwaarden zijn het voldoen aan het urencriterium van 

1225 uur per jaar en een inschrijving bij de KvK vóór 17 maart, 18.45 uur). Let op! Zijn u en uw partner 

beiden zelfstandige: dan kan slechts één van u beiden een aanvraag indienen. Laat in dat geval  

degene met het laagste inkomen voor u samen de aanvraag invullen! NB: beide partners moeten de 

aanvraag ondertekenen.   

 



 

 

Wat kunt u aanvragen? 

U kunt een aanvraag doen voor: 

• een overbruggingsuitkering voor maximaal 3 maanden die uw inkomen aanvult tot het sociaal 

minimum; en/of 

• een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157. 

 

Wat moet u doen? 
1. U vult de vragen naar waarheid in. U vult uw huidige inkomen in en u geeft een schatting van uw 

inkomen in de maanden waarvoor u de aanvraag doet.  

2. U levert kopieën/scans van alle bewijsstukken in (uploaden). Zorg ervoor dat de bewijsstukken 

compleet zijn. De gemeente bewaart uw gegevens en bewijsstukken in een dossier. 

3. U ondertekent dit aanvraagformulier met uw DigiD. Heeft u een partner i? Dan moet u de aanvraag 

beiden ondertekenen.  

i = U bent partners als u: 

• getrouwd of geregistreerd partners bent; of 

• op hetzelfde adres woont en:  

- samen een huishouden heeft;  

- ex-echtgenoten of ex-partners bent; 

- samen een kind heeft; 

- u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend; of 

- ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als 

meeverzekerde bij een zorgverzekering. 

 

4. U geeft wijzigingen in uw situatie in de periode van aanvullende inkomensondersteuning direct 

door! U gaat bijvoorbeeld meer of minder verdienen dan u nu opgeeft, u gaat verhuizen of uw 

gezinssamenstelling wijzigt.  

Wanneer krijgt u de ondersteuning?  

Als u dit aanvraagformulier volledig heeft ingevuld, geeft dit nog géén recht op ondersteuning. De 

gemeente waar u woont zal uw gegevens bekijken en een besluit nemen over uw aanvraag. Misschien 

wordt u om extra informatie gevraagd. De gemeente zal proberen om u uiterlijk binnen 4 weken te laten 

weten waar u aan toe bent.  

 

Worden uw gegevens gecontroleerd? 

Ja, de gemeente kan zowel bij de aanvraag, als ook achteraf uw gegevens controleren. De gemeente 

mag bij andere instanties en personen informatie over u opvragen die relevant zijn voor de regeling. Zo 

kan de gemeente controleren of u de juiste uitkering heeft ontvangen. 

Blijkt bij controle dat u te veel heeft ontvangen? Dan moet u het teveel ontvangen bedrag terugbetalen. 

Heeft u te weinig ontvangen? Dan betaalt de gemeente nog een bedrag na. Wanneer u met opzet 

onjuiste gegevens heeft verstrekt, moet de gemeente u een boete opleggen en wordt de bijstand 

teruggevorderd. 

 

Telt deze regeling mee als inkomen? 

Ja, de uitkering telt mee als inkomen over het jaar 2020. De uitkering behoort tot het verzamelinkomen 

en telt mee voor het toetsingsinkomen op grond waarvan de draagkracht in de Awir wordt bepaald voor 

de mogelijke aanspraak op een inkomensafhankelijke toeslag. U moet dit inkomen dus opgeven bij de 

belastingaangifte over het jaar 2020. Mogelijk betaalt u hierdoor een hoger bedrag aan belasting dan 

wanneer u geen gebruikmaakt van deze regeling. 

Heeft u een partner en kent de gemeente u een aanvullende uitkering toe? Dan ontvangt u beiden een 



 

 

deel van deze uitkering. U moet de uitkering dan ook beiden opgeven bij de belastingaangifte. Mogelijk 

betaalt u of uw partner hierdoor een hoger bedrag aan belasting dan wanneer u geen gebruikmaakt van 

deze regeling. 

1. DigiD 

Inloggen met DigiD als de aanvraag digitaal is.  

2. Aanvrager 

 

2.1 Verklaring van zelfstandig ondernemer 

Ik heb de inleidende tekst gelezen en begrepen en verklaar deze aanvraag volledig en naar waarheid in 

te vullen en geen belangrijke gegevens te verzwijgen. Daarbij verklaar ik dat mijn bedrijf of mijn 

zelfstandig beroep geraakt is door de coronacrisis en dat ik daarom een beroep moet doen op deze 

regeling.  

 

 

Handtekening 
aanvrager 

 

 

2.2 Verklaring van partner 

Ik heb de inleidende tekst gelezen en begrepen en verklaar dat deze aanvraag volledig en naar 

waarheid wordt ingevuld. 

 

 

Handtekening  
partner 

 

 

2.3 Naam:_______________________________________________________________________ 

 

  

Zet u hier geen handtekening? Dan kan uw aanvraag helaas niet in behandeling 

worden genomen. 



 

 

2.4 Heeft u de Nederlandse nationaliteit? 

□ Ja   upload uw Nederlandse paspoort of identiteitsbewijs bij de laatste vraag in dit formulier 

□ Nee  upload uw identiteitsbewijs bij de laatste vraag in dit formulier 

 

2.5 Burgerservicenummer (BSN): ___________________________________________________ 

 

2.6 Geboortedatum:_______________________________________________________________ 

 

2.7 Telefoonnummer:______________________________________________________________ 

 

2.8 E-mailadres:___________________________________________________________________ 

 

2.9  Adres:_______________________________________________________________________ 

[Waar mogelijk is het adres vooraf ingevuld en hoeft de aanvrager dit alleen te controleren. Dan kan 

worden volstaan met de vraag: klopt uw adres? Ja/Nee. 

Geeft de aanvrager aan dat het vooringevulde adres niet correct is, dan volgt een invulveld waarin de 

aanvrager kan aangeven wat er niet klopt, met als toelichtende tekst:  

U geeft aan dat uw gegevens in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) niet kloppen. Geef aan 

wat er volgens u niet klopt. [tekstvak toelichting 500 tekens].] 

 

Meldt iemand zich bij een andere gemeente dan waar hij woont, dan volgt deze vraag. U staat niet 

ingeschreven in de gemeente {vooraf gedefinieerde gemeente} [U moet uw aanvraag doen bij de 

gemeente waar u ingeschreven staat. Waarom wilt u uw aanvraag toch bij de gemeente  {vooraf 

gedefinieerde gemeente} doen?] [tekstvak toelichting 500 tekens].] 

 

2.10 Woont u samen met een partner i ?  

□ Ja    (ga naar vraag 2.11) 

□ Nee  (ga naar vraag 2.14) 

(graag aankruisen wat van toepassing is) 

Bent u jonger dan 18 jaar of heeft u de AOW-leeftijd al bereikt? Dan komt u niet in 

aanmerking voor deze regeling. Zie vraag 6.3. 



 

 

2.11 Naam partner:_________________________________________________________________ 

 

2.12 Heeft uw partner de Nederlandse nationaliteit? 

□ Ja   upload het Nederlandse paspoort of identiteitsbewijs van uw partner bij de laatste vraag in dit 

formulier 

□ Nee  upload het identiteitsbewijs van uw partner bij de laatste vraag in dit formulier 

 

2.13 Burgerservicenummer (BSN) partner:______________________________________________ 

 

2.14 Is één van de volgende situaties op u of uw partner van toepassing? 

a) U bent gedetineerd 

b) U vervult uw militaire of vervangende dienstplicht 

c) U verblijft momenteel of de komende drie maanden langer dan 4 weken in het buitenland 

d) U bent jonger dan 21 en verblijft in een inrichting  
e) U heeft onbetaald verlof  

f) U bent jonger dan 27 en studeert met behulp van studiefinanciering 

□ Ja, één van de situaties is op mij van toepassing 

□ Ja, één van de situaties is op mijn partner van toepassing 

□ Nee, geen van deze situaties is op mij of mijn partner van toepassing 

Is uw partner ook zelfstandige? Ook dan kunt u samen slechts één aanvraag 

indienen.   

U bent partners als u: 

• Getrouwd bent of geregistreerd partners bent, of; 

• Op hetzelfde adres woont en: 

o Samen een huishouden heeft. 

o Ex-echtgenoten of ex-partners bent. 

o Samen een kind heeft. 

o U het kind van uw partner heeft erkend. 

o Uw partner uw kind heeft erkend. 

o Ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst 

of als meeverzekerde bij een zorgverzekering. 

Is een van deze opties op u van toepassing? Dan komt u niet in aanmerking voor deze 

regeling. Is één van deze opties op uw partner van toepassing? Dat heeft invloed op de hoogte 

van de bijstand die u krijgt. Zie vraag 6.3. 



 

 

 

 

 

3. Bedrijfsinformatie 

3.1 Sinds wanneer bent u werkzaam als zelfstandige?  

 

______________________________________[dd/mm/jjjj] 

 

3.2 Op welke datum heeft u uw onderneming ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?  

 

______________________________________[dd/mm/jjjj] 

3.3 Is uw bedrijf in Nederland gevestigd of voert u de activiteiten van uw bedrijf hoofdzakelijk in 

Nederland uit? 

□ Ja     

□ Nee   

(graag aankruisen wat van toepassing is) 

3.4 Wat is de naam van het bedrijf waarvoor u de aanvraag indient?  

 

Is uw antwoord op vraag 3.3 ‘nee’? Dan komt u niet in aanmerking voor deze regeling. 

Zie vraag 6.3. 

Bent u op of na 17 maart 2020 om 18.45 uur gestart met uw werkzaamheden als 

zelfstandige en ingeschreven bij de KvK? Dan komt u niet in aanmerking voor deze 

regeling. Zie vraag 6.3. 

U kunt slechts voor één bedrijf een aanvraag indienen.  



 

 

 

 

 

3.5 Wat is het KvK nummer van uw bedrijf? 

 

3.6 Wat is de rechtsvorm van uw bedrijf?   

□ Eenmanszaak  

□ Vennootschap onder firma (vof) 

□ Commanditaire vennootschap (cv) 

□ Naamloze vennootschap (nv) 

□ Maatschap 

□ Besloten vennootschap (bv) → ga naar vraag 3.7 

□ Coöperatie 

□ Stichting  

□ Vereniging 

3.7 Bezit u, alleen of samen met eventueel andere in de BV werkzame directeuren, meer dan 50% 

van de aandelen? 

□ Ja     

□ Nee   

(graag aankruisen wat van toepassing is) 

Heeft u een bedrijf met de rechtsvorm nv, stichting of vereniging? Dan heeft u geen recht op 

deze regeling. Zie vraag 6.3. Heeft u een BV? Ga naar vraag 3.7. Ga anders naar vraag 

3.8.  

 

Is uw antwoord op vraag 3.7 ‘nee’? Dan komt u niet in aanmerking voor deze regeling. Zie vraag 

6.3. U wordt voor deze regeling niet als zelfstandige gezien. Misschien komt u in aanmerking 

voor een van de andere noodregelingen. Zie hiervoor: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/financiele-maatregelen. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/financiele-maatregelen


 

 

3.8 Heeft u voor het kalenderjaar 2019 voldaan aan het urencriterium van 1.225 uur per jaar 

werkzaam als zelfstandige en heeft u op grond daarvan recht op zelfstandigenaftrek bij de 

Belastingdienst? 

□ Ja (ga naar vraag 3.10)    

□ Nee, ik stond heel 2019 ingeschreven als zelfstandige bij de KvK, maar heb niet aan de urennorm 

voldaan.  

□ Niet op mij van toepassing, ik ben later dan 1 januari 2019 gestart met mijn onderneming (ga naar 

vraag 3.9)  

 

3.9 Heeft u voor de periode vanaf de start als zelfstandige (= datum van inschrijving in het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel) tot de datum waarop u deze aanvraag indient 

voldaan aan het criterium van gemiddeld 23,5 per week werkzaam als zelfstandige? 

□ Ja     

□ Nee   

(graag aankruisen wat van toepassing is) 

 

3.10 Hebt u alle vergunningen die voor uw bedrijf of beroep nodig zijn? 

□ Ja     

□ Nee   

(graag aankruisen wat van toepassing is) 

Is uw antwoord op vraag 3.8 ‘nee’? Dan komt u niet in aanmerking voor deze regeling. Zie 

vraag 6.3. 

Is uw antwoord op vraag 3.9 ‘nee’? Dan komt u niet in aanmerking voor deze regeling. Zie 

vraag 6.3. 

Is uw antwoord op vraag 3.10 ‘nee’? Dan komt u niet in aanmerking voor deze regeling. Zie 

vraag 6.3. 



 

 

 

4. Aanvraag 

4.1 Welke aanvraag doet u? 

□ Aanvullende uitkering levensonderhoud voor maximaal 3 maanden (ga naar vraag 4.2) 

□ Bedrijfslening voor bedrijfslasten (ga naar vraag 4.5) 

□ Aanvullende uitkering levensonderhoud voor maximaal 3 maanden en bedrijfslening voor 

bedrijfslasten (ga naar vraag 4.2) 

(graag aankruisen wat van toepassing is) 

 

4.2 Vanaf wanneer vraagt u de aanvulling uitkering levensonderhoud aan? 

NB: over deze maanden kunnen uw inkomsten achteraf gecontroleerd worden. 

□ Met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 

□ Vanaf vandaag  

  

Let op: Als u gestart bent tussen 1 maart en 17 maart, kunt u pas aanvragen vanaf de datum dat u zich 

meldt.  

 

4.3 Voor hoeveel maanden vraagt u de aanvulling uitkering levensonderhoud aan? 

□ 1 maand 
□ 2 maanden 
□ 3 maanden 

 

 

4.4 Op welke bankrekening wilt u de aanvullende uitkering levensonderhoud ontvangen? 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

4.5 Hoe hoog is de lening die u wilt aanvragen? 

NB: dit bedrag kan maximaal € 10.157 zijn. 

_________________________________________________________________________ 

Vraagt u alleen bijstand voor levensonderhoud aan? Ga dan door naar vraag 5.1. 



 

 

 

4.6 Welke lopende bedrijfslasten kunt u door de coronacrisis niet betalen?  

Beschrijf hieronder waarom u dit krediet nodig heeft. Wat is de hoogte van uw maandelijkse 

bedrijfslasten? Heeft u een zakelijk of privé-vermogen dat u kunt gebruiken om (een deel) van deze 

bedrijfslasten te financieren? Let op: de gemeente kan hier aanvullende bewijsstukken voor vragen.  

Het gaat alleen om vermogen van uzelf en gedeeld vermogen met uw partner. Heeft u een partner met 

eigen vermogen? U hoeft het vermogen van uw partner niet te gebruiken voor noodzakelijke betalingen 

voor uw bedrijf.  

 

 

 

 

 

 

Toelichting aangevraagde krediet + overzicht van meegeleverde bewijsstukken. 

 

 

 

 

 

 

4.7 Ik verklaar dat ik de lening voor het bedrijfskapitaal niet gebruik voor het herfinancieren van 

bestaande leningen. 

 

 

Handtekening 
aanvrager 

 

 

Handtekening   
partner 

 

 

4.8 Op welke bankrekening wilt u het bedrijfskrediet ontvangen? 

 

_______________________________________________________________________________ 

 
4.9:  Ik verklaar dat ik ervan op de hoogte ben dat, wanneer ik een aanvraag voor een lening 
bedrijfskapitaal doe en dit wordt toegekend, mijn onderneming staatssteun ontvangt. Deze 
staatssteun heet ‘de minimissteun’. De lening bedrijfskapitaal vanuit Tozo valt hieronder omdat 
de rente van de lening niet marktconform is. Het voordeel dat hierdoor ontstaat zal maximaal 
2000 euro bedragen (wanneer het maximale bedrag wordt geleend en er geen voortijdige 
aflossing is).  
Wanneer ik in 2018, 2019 en/of 2020 andere de minimissteun of andere vormen van staatssteun 
van een Nederlandse overheid heb gekregen, vermeld ik hieronder in het tekstvak het totaal 
bedrag daarvan.  

Wanneer ik later dit (kalender)jaar nog andere vormen van staatssteun of de minimissteun krijg 
(bijvoorbeeld vanuit andere noodmaatregelen i.v.m. het coronavirus) voor mijn onderneming zal 
ik dit onmiddellijk aan de gemeente laten weten. Ik heb de toelichting goed gelezen. 

□ Ja, dat verklaar ik, over de jaren 2018, 2019 en 2020 heb ik tot nu toe geen andere staatssteun 

ontvangen. 



 

 

□ Ja, dat verklaar ik, over de jaren 2018, 2019 en 2020 heb ik tot nu toe in totaal het volgende bedrag 

aan steun ontvangen: {vul hier het bedrag in}.  

€  

□ Nee, dat verklaar ik niet. 

Op grond van de algemene de-minimisverordening kunnen overheden ondernemingen over 

een periode van drie belastingjaren tot € 200.000,- steunen met de minimissteun. In deze 

verklaring geeft u aan hoeveel  de-minimissteun u heeft ontvangen in dit belastingjaar en in de 

afgelopen twee belastingjaren. De algemene de-minimisverordening is in principe van 

toepassing op steun aan ondernemingen in alle sectoren. Een aantal sectoren is echter 

uitgesloten en worden apart geregeld met eigen Europese regels voor de minimisssteun. Dat 

zijn:   

• de visserij- en aquacultuursector (eigen drempel van € 30.000,-); 

• de primaire productie van landbouwproducten (eigen drempel van € 20.000,-); 

• de afzet van landbouwproducten in de volgende gevallen:  
o wanneer het steunbedrag wordt vastgesteld op basis van de prijs of de 

hoeveelheid van dergelijke van primaire producenten afgenomen producten; 
o wanneer de steun afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde dat deze steun 

geheel of ten dele aan primaire producenten wordt doorgegeven; 
o steun voor werkzaamheden die verband houden met de uitvoer naar derde landen 

of lidstaten; 
o steun die afhangt van het gebruik van binnenlandse in plaats van ingevoerde 

goederen; 

Aan een onderneming die voor rekening van derden goederenvervoer over de weg verricht, 

kan maximaal € 100.000,- over een periode van drie belastingjaren worden verleend.   

Een landbouwbedrijf kan tot € 20.000,-  aan de minimissteun in een periode van drie 

belastingjaren krijgen. Een vissersbedrijf kan tot € 30.000,- steun in een periode van drie 

belastingjaren aan de minimissteun ontvangen van een overheid. De lidstaten mogen geen de-

minimissteun verlenen voor de aanschaf of bouw van nieuwe vissersschepen.  

Zijn deze plafonds bereikt, welk plafond op uw onderneming van toepassing is, is dus 

afhankelijk van het feit wat voor onderneming u heeft, dan mag aan de onderneming in het 

betreffende jaar geen de-minimissteun meer worden verleend. 

Verder is van belang dat dit plafond geldt per onderneming en niet per vestiging van de 

onderneming.  In de Europese regels staat wanneer sprake is van één onderneming. Het kan 

namelijk voorkomen dat twee (of meer) ondernemingen een bepaalde band met elkaar 

onderhouden en dan onder deze verordeningen als één onderneming worden gezien.  

Lidstaten moeten alle relevante gegevens vastleggen om aan te tonen dat aan deze 

voorwaarden wordt voldaan. 

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat ook de verruimde borgstellingsregeling voor het 

midden- en kleinbedrijf gebruik maakt van de algemene de-minimisverordening, evenals de 

beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 ( ‘de  €  4000,- 

regeling’ ). Er kunnen ook nog andere Corona crisismaatregelen voor ondernemingen zijn of 

worden gemaakt die gebruik maken van de EU de minimisregels. 

 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/de_minimis_regulation_nl.pdf
https://europadecentraal.nl/onderwerp/staatssteun/vrijstellingen/mkb-landbouwvrijstellingsverordening/


 

 

 

5. Inkomsten 

5.1 Hoeveel netto inkomen verwacht u in de maanden waarvoor u inkomensaanvulling 

aanvraagt per maand te hebben?  

Het betreft een schatting van uw netto inkomen i, bestaande uit inkomsten uit onderneming, loon, 

uitkering en overige inkomsten. Klik op de toelichting voor meer informatie over hoe u uw netto inkomen 

berekent.  

 

 

[Vak waarin bedrag kan worden in gevuld].  

  

i = Uw totale netto inkomen bestaat uit: 

 
1. Netto inkomsten uit onderneming: 

Om uw netto inkomsten uit onderneming te berekenen, berekent u eerst uw winst (dus alle omzet/baten 

uit bedrijf verminderd met de zakelijke lasten (rekening houdend met gebruikelijke afschrijvingen 

volgens goed koopmansgebruik. Aflossingen op leningen zijn geen zakelijke lasten)). Omdat u aan het 

eind van het jaar nog belastingen moet betalen mag u het bedrag van de winst nog verminderen met 

18%. Dit is een gemiddeld percentage, rekening houdend met belastingtarieven en aftrekposten voor 

ondernemers.  
 
2. Nettoloon 

Uw nettoloon is uw loon na aftrek van belastingen en premies. In de meeste gevallen is het nettoloon 

gelijk aan het bedrag dat maandelijks aan u wordt overgemaakt door uw werkgever. U vindt het 

nettoloon op uw loonstrook.  
 
3. Netto uitkering en overige inkomsten:  

Toeslagen vallen hier niet onder. De onderstaande inkomstenbronnen vallen hier wel onder: 

□ WW-uitkering of andere werkeloosheidsuitkering 

□ ziektewetuitkering 

□ arbeidsongeschiktheidsuitkering 

□ andere uitkeringen (bijvoorbeeld een uitkering op basis van de algemene nabestaandenwet) 

□ overige inkomsten (bijvoorbeeld alimentatie, onderhuur, kostgeld en giften) 
  

Vraagt u alleen een lening voor bedrijfskrediet aan? Ga dan door naar vraag 6.2. 

Indien u bij vraag 4.9 heeft aangekruist dat u dit niet kunt verklaren, dan komt u niet in 

aanmerking voor deze regeling. 



 

 

Deze inkomsten worden netto in mindering gebracht op het voor u geldende netto sociaal minimum, 

omdat de tijdelijke inkomensvoorziening een aanvulling betreft tot aan het netto sociaal minimum. Wij 

kunnen ons voorstellen dat u uw inkomsten voor de maanden waarover u de Tozo aanvraagt nog niet 

goed kunt inschatten. Maak dan een zo goed mogelijke benadering. Indien blijkt dat uw schatting niet 

correct is, geeft u de werkelijk genoten netto inkomsten door aan de gemeente. Deze worden 

verrekend met de uitbetaling van de maand erna (of u moet dit na de laatste maand van uw uitkering 

terugbetalen). U heeft een inlichtingenplicht. Achteraf kan de gemeente uw opgegeven netto inkomen 

controleren. 

 

5.2  Kunt u omschrijven waarom uw netto inkomen uit onderneming door de Coronacrisis 

zodanig is verminderd dat uw totale netto inkomen per maand onder het sociaal minimum is 

gekomen?  

 

 

 

 

Toelichting 

 

 

  

 

6. Bijlagen 

6.1 Zorgt u dat u de volgende bewijsstukken meestuurt met de aanvraag aanvullende 

inkomensondersteuning?  

• Identiteitsbewijs van aanvrager en partner (ID-kaart of paspoort, geen rijbewijs) 

• laatste afschrift van uw bankrekening waarop de aanvullende inkomensondersteuning gestort 

moet worden 

• indien mogelijk de meest recente jaarrekening 

• eventueel andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u de tijdelijke ondersteuning zelfstandig 

ondernemers in de vorm van aanvullende inkomensondersteuning nodig heeft. 

 

Is uw inkomen per maand hoger dan het sociaal minimum? Dan komt u niet in aanmerking 

voor deze regeling. 



 

 

6.2 Zorgt u dat u de volgende bewijsstukken meestuurt met de aanvraag lening bedrijfskrediet?  

• Identiteitsbewijs van aanvrager en partner (ID-kaart of paspoort, geen rijbewijs) 

• laatste afschrift van uw bankrekening waarop de lening bedrijfskrediet gestort moet worden; 

• bewijsstukken bij de beschrijving van de noodzaak van het aangevraagde krediet 

• indien mogelijk de meest recente jaarrekening 

• andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u de tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers in 

de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal nodig heeft.  

 

6.3 Wat als u het aanvraagformulier niet geheel heeft kunnen invullen? 

Wanneer u de aanvraag niet geheel kunt doorlopen en u de melding heeft gekregen dat u niet in 

aanmerking komt, maar u bent van mening dat u wél in aanmerking dient te komen, wilt u dan 

aangeven waarom u dit denkt: [Tekstvak] 

 

 

 

 

 

 

Toelichting 

 

 

 

 

 

 

Ondertekening 

 

Handtekening 
aanvrager 

 

 

Handtekening   
partner 
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Een zelfstandige werkt niet altijd alleen, hij kan ook in een samenwerkingsverband of een rechtspersoon zijn bedrijf of beroep uitoefenen. In dat geval wordt hij
als zelfstandige aangemerkt als hij alleen of samen met wie hij het bedrijf uitoefent de volledige zeggenschap daarin heeft en de financiële risico's daarvan
draagt. De belanghebbende moet:

voor de voorziening in het bestaan geheel of gedeeltelijk zijn aangewezen op inkomen uit arbeid in het eigen bedrijf (arbeidsinbreng);
de financiële risico's van het bedrijf dragen (vermogensinbreng);
de volledige zeggenschap in het bedrijf hebben (beheers- en bestuursbevoegdheden).

 

Vorm Doelgroep Bbz 2004?

Samenwerkingsverbanden  

Eenmanszaak Ja

Vennootschap onder Firma (Vof) Ja

Commanditaire vennootschap (CV) Ja : beherend vennoot 
Nee: stille vennoot (commandiet)

 Samenwerkingsverbanden en rechtspersonen
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Maatschap Ja : met inbreng kapitaal en arbeid
Ja* : met inbreng arbeid, geen kapitaal

Inkooporganisatie Ja, indien **

Verkoop- of marketingorganisatie Ja, indien **

Service-organisatie Ja, indien **

Franchising Ja, indien **

Vrijwillig filiaalbedrijf Ja, indien **

Service-merchandising Ja, indien **

Dealerschap Ja, indien **

   

Rechtspersonen  

Besloten vennootschap (BV) Ja : DGA *** die alleen of samen met anderen de meerderheid van
de aandelen heeft.
Nee : DGA die alleen of samen met anderen niet beschikt over de
meerderheid van de aandelen (is in handen van niet-
directieleden).
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Coöperatieve vereniging Ja : leden coöp WA
Nee : leden coöp UA en BA (dragen niet of niet volledige financiële
risico van de onderneming)

Naamloze vennootschap (NV) Nee

Vereniging Nee

Stichting Mogelijk

Europees Economisch Samenwerkingsverband (EESV) Ja : de in Nederland gevestigde ondernemer (niet de hele
rechtspersoon)

Europese naamloze vennootschap (SE) Ja : de in Nederland gevestigde ondernemer.

* Er is geen bedrijfskapitaal mogelijk.
** De ondernemer behoort tot de personenkring als hij werkzaam is in het eigen bedrijf, de volledige zeggenschap daarin heeft, de financiële risico's daarvan
draagt en het bedrijf uitoefent in de vorm van een eenmanszaak, maatschap, VoF, CV, BV, Coöp WA.
*** DGA is directeur / grootaandeelhouder

Bbz art. 1 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/bwbid=BWBR0015711/article=1

