Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
Inleiding
Door de maatregelen van het kabinet om de verspreiding van het coronavirus te beperken, derven
veel zelfstandig ondernemers inkomsten. Om ondernemers tijdens de coronacrisis te ondersteunen
is de ‘Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo)’getroffen. De Tozo is er
voor zelfstandig ondernemers en directeuren-grootaandeelhouders, al dan niet met personeel. Je
kunt een aanvullende uitkering voor levensonderhoud krijgen als je inkomen door de coronacrisis
onder het sociaal minimum komt. Ook kan je een lening voor bedrijfskapitaal krijgen om
liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

Vraag en antwoord Tozo
Omtrent de Tozo zijn veel vragen. De belangrijkste en mees voorkomende hebben we inclusief
antwoord gebundeld in één overzicht. Zit jouw vraag er niet tussen, neem dan contact op.

Waaruit bestaat de Tozo?
De Tozo bestaat uit een:
1. Aanvullende uitkering voor levensonderhoud (bijstand). Het inkomen wordt aangevuld tot het
sociaal minimum. Voor gehuwden is dat maximaal € 1.500 en voor een alleenstaande maximaal €
1.050 netto. De uitkering duurt 3 maanden. De uitkering voor levensonderhoud wordt in één keer
voor drie maanden toegekend en wordt per maand uitbetaald. Om in aanmerking te kunnen
komen dient de zelfstandige naar waarheid te verklaren dat naar verwachting het inkomen in de
komende drie maanden minder zal bedragen dan het toepasselijk sociaal minimum als gevolg van
de coronacrisis. Hieruit volgt dat het inkomen vooraf niet wordt getoetst. De uitkering telt gewoon
mee voor het verzamelinkomen voor de inkomensafhankelijke toeslagen.
2. Lening voor bedrijfskapitaal. Je kunt een lening afsluiten van maximaal € 10.157 tegen een rente
van 2%. De maximale looptijd van een lening is drie jaar. Tot 1 januari 2021 hoef je nog niet op de
lening af te lossen. Om in aanmerking te kunnen komen dient de zelfstandige naar waarheid te
verklaren en aannemelijk te maken dat er sprake is van liquiditeitsproblemen als gevolg van de
coronacrisis.
Let op: De zelfstandige dient aan te geven dat hij verwacht dat zijn inkomen de komende drie
maanden minder zal bedragen dan het sociaal minimum. Wanneer dit achteraf anders blijkt te
zijn moet de zelfstandige dit uit zichzelf doorgeven aan de gemeente en vindt er verrekening
plaats.
Er kan een samenloop zijn met de TOGS (of Noodloket) bestaande uit een gift van € 4.000,- ten
behoeve van bedrijfslasten. Deze € 4.000,- wordt niet verrekend met de Tozo.

Welk inkomen wordt in aanmerking genomen?
Het inkomen wordt in aanmerking genomen voor zover dat betrekking heeft op een periode
waarover een beroep op bijstand wordt gedaan. Bij inkomen uit arbeid is de periode waarop het
inkomen betrekking heeft de periode waarin de arbeid is verricht waaruit dat inkomen is verkregen.
Dit betekent dat wanneer in de periode waarvoor bijstand wordt gevraagd, arbeid is verricht of

producten zijn verkocht waarvoor in die periode is betaald, die betaling wordt betrokken bij de
bepaling van het inkomen.
Wanneer er arbeid is verricht of producten zijn verkocht vóór de periode waarvoor bijstand wordt
gevraagd en de betaling van de factuur plaatsvindt in de periode waarvoor bijstand wordt gevraagd,
dan wordt die betaling niet betrokken bij de bepaling van het inkomen.
Wanneer er arbeid is verricht of producten zijn verkocht in de periode waarvoor bijstand wordt
gevraagd en de betaling van de factuur plaatsvindt na de periode waarvoor bijstand wordt gevraagd,
dan wordt het bedrag van de factuur betrokken bij de bepaling van het inkomen.
Het inkomen uit het bedrijf of zelfstandig beroep dat in aanmerking wordt genomen betreft de netto
beloning van de zelfstandige. Hierbij gaat het om het bedrag van de omzet (factuurbedrag) minus
omzetbelasting, minus zakelijke kosten en minus het forfaitair percentage van 18%.
Bij kosten gaat het zowel om directe kosten als indirecte kosten. Bij directe kosten gaat het om kosten
die direct gerelateerd zijn aan een opdracht of gerealiseerde omzet. Bijvoorbeeld materiaalkosten,
reiskosten en inkoopkosten van verkochte producten.
Bij indirecte kosten gaat het bijvoorbeeld om afschrijvingskosten van bedrijfsmiddelen, huur van het
bedrijfspand en administratiekosten.
Het inkomen van de echtgenoot van de zelfstandige wordt buiten beschouwing gelaten bij het
vaststellen van het recht op en de hoogte van de bijstand.
Een aanvraag om bijstand moet door de echtgenoten gezamenlijk worden aangevraagd of door één
van hen met schriftelijke toestemming van de ander. Bij de gezamenlijke aanvraag blijft een opgave
van het inkomen van de echtgenoot achterwege.
Als beide echtgenoten zelfstandigen zijn, dan kan bij de gezamenlijke aanvraag bij de opgave van het
inkomen van de zelfstandige worden uitgegaan van het inkomen van de minstverdienende
echtgenoot. Opgave van het inkomen van de meestverdienende echtgenoot blijft achterwege.
Een teruggave inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen wordt niet als inkomen in
aanmerking wordt genomen.

Vennootschapsbelasting
Rechtspersonen zijn onderworpen aan vennootschapsbelasting. Daarom moet de nettowinst uit het
bedrijf of zelfstandig beroep met het tarief van die belasting worden verminderd. De zo berekende
winst maakt deel uit van het inkomen. Zo nodig wordt deze naar evenredigheid van het aantal in de
rechtspersoon werkende zelfstandigen aan ieder van hen toegerekend. Het inkomen van de
zelfstandige bestaat dus uit de som van het inkomen en de aan hem toegerekende winst of verlies.

Aanvraag
De aanvraag voor de Tozo moet zijn ingediend vóór 1 juni 2020. De algemene bijstand kan worden
aangevraagd voor de duur van maximaal drie aaneengesloten maanden in de periode van maart tot
en met augustus 2020. De bijstand kan worden toegekend met terugwerkende kracht vanaf 1 maart
2020. De aanvraag wordt ingediend bij de gemeente waar de zelfstandige woont. Uiterlijk binnen 4
weken wordt beslist of er een voorschot wordt verleend.

Welke informatie moet je meesturen?
Bij de aanvraag om algemene bijstand moet je het volgende verklaren en de volgende informatie
verstrekken:
a. dat jouw bedrijf financieel is geraakt door de coronacrisis, voorzien van een toelichting;
b. dat je voor de kalendermaanden waarover algemene bijstand wordt aangevraagd, verwacht
een inkomen te hebben dat lager is dan de bijstandsnorm; en
c. voor de kalendermaanden waarover algemene bijstand wordt aangevraagd een opgave van het
inkomen dat je hebt verworven of verwacht te gaan verwerven.
Bij de aanvraag om de lening voor bedrijfskapitaal moet je het volgende verklaren en de volgende
informatie verstrekken:
a. dat jouw bedrijf financieel is geraakt door de coronacrisis, voorzien van een toelichting;
b. dat je als gevolg van de coronacrisis niet aan de financiële verplichtingen verbonden aan jouw
bedrijf kunt voldoen, voorzien van een toelichting; en
c. welke steun je eerder van de overheid hebt ontvangen.

Voorwaarden
Je moet bedrijfsmatig actief zijn geweest. Dat volgt onder andere uit de inschrijving bij de Kamer van
Koophandel vóór 17 maart 2020 en het bezit van alle noodzakelijke vergunningen. Daarnaast moet je
voldoen aan het zogenoemde urencriterium van 1.225 uur per jaar ofwel 23,5 uur per week.
Ook als je directeur-grootaandeelhouder van een besloten vennootschap bent, kom je in
aanmerking voor de Tozo, als je voldoet aan de wettelijke eisen. Naast het voldoen aan het
urencriterium, moet je volledige zeggenschap hebben en financiële risico’s dragen. Je moet naar
waarheid verklaren en aannemelijk maken dat de vennootschap nu geen salaris kan uitbetalen.

Welke voorwaarden gelden niet?
In afwijking van de reguliere bijstand is er geen eis van levensvatbaarheid van het bedrijf, geen
vermogenstoets, geen toets op het inkomen van je partner en wordt de kostendelersnorm niet
toegepast.

Lening voor bedrijfskapitaal
De bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal wordt verstrekt in de vorm van een
rentedragende lening. De bijstand kan niet in een andere vorm worden verstrekt.

De rente die bij de bijstandsverlening wordt vastgesteld, geldt gedurende de looptijd van de
geldlening. De looptijd van de lening kan niet langer zijn dan drie jaar. Onder de looptijd van de
lening wordt de periode verstaan gelegen tussen de datum van verstrekking en de laatste
aflossingstermijn. De gemeente stelt de looptijd van de lening vast op basis van de individuele
omstandigheden van het geval en legt deze vast in de beschikking tot toekenning.
De lening bedraagt ten hoogste € 10.157. De gemeente stelt het daadwerkelijke bedrag van de
lening vast op basis van de noodzakelijke kredietbehoefte van de zelfstandige. Uitgangspunt is
dat het maximum geldt per bedrijf of zelfstandig beroep, ook als in dat bedrijf of zelfstandig
beroep meerdere zelfstandigen werkzaam zijn.
In het geval beide echtgenoten zelfstandigen zijn, met beide hun eigen bedrijf of zelfstandig
beroep, dan kan aan beide echtgenoten een lening worden verstrekt van ten hoogste € 10.157
per bedrijf of zelfstandig beroep. Uiteraard moet er bij beide zelfstandigen sprake zijn van een
liquiditeitsprobleem ten aanzien van hun eigen bedrijf of zelfstandig beroep. Volledigheidshalve
wordt opgemerkt dat dit artikel niet ziet op twee echtgenoten die beide zelfstandigen zijn in
hetzelfde bedrijf of zelfstandig beroep. Als zij één bedrijf uitoefenen in een
samenwerkingsverband kan slechts één keer een lening van ten hoogste € 10.157 worden
verstrekt.
De gemeente vermeldt in de beschikking de door de zelfstandige te betalen geldsom en de
termijn waarbinnen de betaling moet plaatsvinden. De te betalen geldsom bestaat uit de rente
en de aflossingsbedragen. De termijn waarbinnen betaling moet plaatsvinden wordt vastgesteld
in betalingstermijnen. De gemeente heeft daarbij ruimte om naar eigen inzicht te beslissen. Dit
geldt echter niet ten aanzien van de start van de betalingsverplichting. De betalingsregeling gaat
in op 1 januari 2021. Hiermee heeft de zelfstandige zekerheid dat hij niet eerder hoeft te starten
met het betalen van rente en aflossing. Dat er nog geen betalingsverplichting is ten aanzien van
de rente betekent overigens niet dat er geen rente wordt opgebouwd. De rente geldt immers
gedurende de looptijd van de lening en die start dus op de dag van de verstrekking van de lening

Meer weten
Wil je meer weten over de Tozo-regeling? Neem dan contact met ons op. Wij brengen de
mogelijkheden voor je in kaart en helpen je graag verder bij de aanvraag voor de Tozo.
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