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In blauw zijn de toevoegingen van versie 16 zichtbaar.

Handreiking Tozo

6

Stimulansz – 27 januari 2021, versie 17

Handreiking Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) voor
gemeenten

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 ‘hangt’
onder de Participatiewet en 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 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. Deze handreiking is met name bedoeld voor gemeenten, maar is
interessant voor iedereen die betrokken is bij (de uitvoering) van de Tozo.

Stand van zaken
Tozo 1
Minister Koolmees heeft op 17 maart een noodregeling voor zelfstandig ondernemers
aangekondigd. Dit is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).
Daarvoor is een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) opgesteld. Deze is van kracht
geworden op 22 april 2020 en met terugwerkende kracht per 1 maart 2020 in werking
getreden.
De Toolkit Tozo, te vinden op de websites van de VNG en van Divosa wordt continu
uitgebreid en bevat nu:
•
•
•
•
•
•
•
•

Modelaanvraagformulier Tozo 3
Verkort model (mutatie) aanvraagformulier Tozo 3
Begeleidende brief (ook geschikt als websitetekst) voor verkorte aanvraag Tozo 3
Wijzigingsformulier
Modelbrieven en -beschikkingen
Geactualiseerde handreiking
Modelbrief fiscale gevolgen Tozo
Modelbrief uitstel van terugbetaling

Al deze producten zijn afgestemd met het ministerie van SZW, VNG en Divosa. Voor een
uniforme afhandeling van aanvragen is het belangrijk om het modelaanvraagformulier te
hanteren.
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 § 4.1.
Ontwikkelingen Tozo 1
Op 10 april 2020 heeft de staatssecretaris in antwoord op Kamervragen Tozo
aangekondigd dat er een Ministeriële Regeling (MR) volgt waarmee de doelgroep van de
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Tozo wordt uitgebreid. Deze MR en een nieuwe versie van het modelaanvraagformulier is
verschenen op 1 mei. Per 8 mei is de handreiking aangevuld.
Tozo 2
Op 20 mei is aangekondigd dat de Tozo verlengd wordt. Per 20 mei is de handreiking
daarop aangepast. Op 28 mei is in de Tweede Kamer toegezegd dat de Tozo verlengd
wordt met vier in plaats van drie maanden. Per 29 mei is de handreiking daarop
aangepast.
Tozo 3
Op vrijdag 28 augustus heeft het kabinet aangekondigd dat de Tijdelijke
overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt verlengd tot 1 juli 2021. Per
4 september is de handreiking daarop aangepast. De AMvB en ministeriële regeling waarin
dit geregeld wordt, zijn gepubliceerd op 30 september.
Op maandag 28 september heeft het kabinet aangekondigd dat er, in tegenstelling tot
eerdere berichtgeving, niet per 1 oktober 2020 een beperkte vermogenstoets wordt
ingevoerd in Tozo 3. Het kabinet heeft de Tweede Kamer op woensdag 30 september
geïnformeerd van plan te zijn om de beperkte vermogenstoets in te voeren per 1 april
2021.
Op donderdag 21 januari 2021 heeft het kabinet aangekondigd de terugwerkende kracht
per 1 februari 2021 te verruimen. Vanaf die datum is het mogelijk om een uitkering voor
levensonderhoud Tozo 3 aan te vragen vanaf de 1e van de maand voorafgaand aan de
aanvraagmaand. De handreiking is hierop aangepast en om deze wijzigingen juridisch te
effectueren is op 27 januari een ministeriële regeling gepubliceerd.
Ook kondigde het kabinet op 21 januari 2021 aan om de beperkte vermogenstoets per 1
april 2021 niet in te voeren in de Tozo 4. Dit wordt geregeld door middel van aanpassing
van de AMvB Tozo die naar verwachting eind maart 2021 wordt gepubliceerd.
Leeswijzer
Deze handreiking is een groeidocument en zal regelmatig worden aangevuld met nieuwe
informatie.
De handreiking is als volgt opgebouwd:
•
•
•

•

•

•

Quickscan regeling
In een kort schematisch overzicht de belangrijkste aspecten
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?
Uitkering voor levensonderhoud
Hier wordt aandacht besteed aan de voorwaarden, periode, hoogte,
inkomensbegrip, voorschot en samenloop met andere regelingen.
Bedrijfskapitaal bij liquiditeitsproblemen
Toelichting op de voorwaarden, looptijd, samenloop met andere regelingen en
terugbetaling.
Bijzondere doelgroepen: grensondernemers en AOW-gerechtigden
Waar kunnen zij aanspraak op maken en onder welke voorwaarden?

Handreiking Tozo

8

Stimulansz – 27 januari 2021, versie 17

Handreiking Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) voor
gemeenten

•

•

•

Verlenging Tozo / Tozo 2
Hoe ziet het proces van aanvraag eruit, wat zijn de gewijzigde voorwaarden en hoe
richt u het proces in?
Tweede verlenging Tozo / Tozo 3
Hoe ziet het proces van aanvraag eruit, wat zijn de gewijzigde voorwaarden, hoe
richt u het proces in en hoe kan de gemeente de zelfstandige waar nodig
ondersteunen bij diens voorbereiding op een nieuwe toekomst?
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
DOELGROEP

TOELICHTING

HOOFDSTUK

•
•
•
•

3

•

•

•

•

•

•

AANVRAAG

•

•

•

•

Handreiking Tozo

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 17.03.2020 gestart met de
onderneming en op 17.03.2020
ingeschreven bij de KVK
Voldoet aan urencriterium, ten
minste 1.225 uren op jaarbasis of
23,5 per week
Indien DGA: is daadwerkelijk
werkzaam in het bedrijf en samen
met evt. andere in het bedrijf
werkzame directeuren in bezit van
meer dan 50% van de aandelen.
Heeft als gevolg van de coronacrisis
een inkomen onder het sociaal
minimum en/of liquiditeitsproblemen
Woongemeente zelfstandige (zelfde
uitzondering binnenvaartschipper als
bij Bbz)
Indienen van 01.03.2020 tot en met
31.05.2020, toekenning met
terugwerkende kracht tot
01.03.2020
Verlenging indienen van 01.06.2020
tot en met 30-09.2020, toekenning
met terugwerkende kracht tot
01.06.2020
Tweede verlenging (Tozo 3)
indienen van 01.10.2020 tot en met
31.03.2021, toekenning met
terugwerkende kracht tot
01.10.2020 bij aanvragen gedaan
voor 01.12.2020. Toekenning met
terugwerkende kracht tot de 1e van
de maand waarin de aanvraag is
gedaan bij aanvragen vanaf
01.12.2020. Toekenning met
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•

UITKERING VOOR
LEVENSONDERHOUD

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

LENING VOOR
BEDRIJFSKAPITAAL

•
•
•
•
•
•
•

Handreiking Tozo

terugwerkende kracht tot de 1e van
de maand voorafgaand aan de
maand waarin de aanvraag is
gedaan bij aanvragen vanaf
01.02.2021.
Uitkering voor levensonderhoud
en/of lening bedrijfskapitaal (let op!
Dit zijn 2 werkprocessen)
Gebruik Suwinet / BRP toegestaan
Awb en afhandelingstermijn
Juiste registratie (CBS-code)
Controle achteraf
Misbruik en oneigenlijk gebruik
Behoort tot de doelgroep
Financiële problemen gevolg van
coronacrisis
Geen sprake van een
uitsluitingsgrond
Periode van maximaal 3
aaneengesloten maanden in de
periode maart t/m augustus. Voor
Tozo 2 maximaal 4 aaneengesloten
kalendermaanden in de periode juni
t/m september. Voor Tozo 3
maximaal 6 kalendermaanden in de
periode oktober 2020 t/m maart
2021.
Voor Tozo 4 maximaal 3
kalendermaanden in de periode april
2021 t/m juni 2021.
Hoogte: aanvulling eigen inkomen
tot sociaal minimum
Geen toets inkomen partner bij Tozo
1, bij verlenging (Tozo 2 en 3) geldt
wel een partnerinkomenstoets.
Geen vermogenstoets in Tozo 1,
Tozo 2 en Tozo 3.
Geen toepassing kostendelersnorm.
Behoort tot de doelgroep
Financiële problemen gevolg van
coronacrisis
Geen sprake van een
uitsluitingsgrond
Liquiditeitsprobleem aannemelijk
maken
De-minimisverklaring getekend
Maximaal bedrag € 10.157 (per
echtgenoot indien beiden
zelfstandige zijn en ieder een eigen
bedrijf hebben, per bedrijf maximaal
1 verstrekking)
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•

GRENSONDERNEMERS
EN AOWGERECHTIGDEN

•
•
•

•

•

VERLENGING (TOZO
2)

•

•
•

TWEEDE VERLENGING
(TOZO 3)

CONTROLE
ACHTERAF,
RECHTMATIGHEID EN

Handreiking Tozo

•
•

•
•
•
•

Geen terugbetalingsplicht tot
01.07.2021. Wordt aan de
zelfstandige na 01.01.2021 een
lening bedrijfskapitaal toegekend?
Dan start de
terugbetalingsverplichting ook op
01.07.2021.
Rentepercentage 2%
Looptijd maximaal 3,5 jaar
Grensondernemers die wonen in
Nederland en een bedrijf in de
EU/EER of Zwitserland hebben,
kunnen een uitkering voor
levensonderhoud krijgen.
Grensondernemers die wonen in de
EU/EER of Zwitserland en een bedrijf
in Nederland hebben, kunnen lening
bedrijfskapitaal aanvragen.
Aanvraag altijd bij gemeente
Maastricht.
AOW-gerechtigden kunnen in
aanmerking komen voor
bedrijfskapitaal.
Periode aanvraag 01.06.2020 tot
30.09.2020, toekenning met
terugwerkende kracht tot
01.06.2020.
Looptijd tot maximaal 30.09.2020
Gewijzigde voorwaarden, toets op
inkomen partner.
Uitvraag ontbrekende informatie.
Periode aanvraag 01.10.2020 tot
31.03.2021, toekenning met
terugwerkende kracht tot 1 oktober
2020 bij aanvragen gedaan voor 1
december. Toekenning met
terugwerkende kracht tot de 1e van
de maand waarin de aanvraag is
gedaan bij aanvragen vanaf
01.12.2020. Toekenning met
terugwerkende kracht tot de 1e van
de maand voorafgaand aan de
maand waarin de aanvraag is
gedaan bij aanvragen vanaf
01.02.2021.
Looptijd tot uiterlijk 31.03.2021
Impuls heroriëntatie ondernemers
Januari 2021: M&O-beleid en
controleplan Tozo opgesteld en start
uitvoering hiervan.
Verantwoording over 2020 in SiSa.
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FINANCIËLE
VERANTWOORDING
FINANCIERING

JURIDISCHE CONTEXT

•
•

•
•

Handreiking Tozo

Gemeenten krijgen voorschot
Compensatie voor de werkelijk
gemaakte uitkeringskosten. Vast
bedrag voor uitvoeringskosten.
Amvb onder de Participatiewet,
naast het Bbz
Geen toepassing kostendelersnorm
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3. Doelgroep
Dit hoofdstuk gaat in op de doelgroep van de Tozo. Er zijn twee doelgroepen toegevoegd
bij ministeriële regeling, de grensondernemers en de AOW-gerechtigden. Beide
doelgroepen worden besproken in hoofdstuk 7. Voor de AOW-gerechtigden is van belang
dat ze uitsluitend aanspraak kunnen maken op bedrijfskapitaal.

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 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, ‘hangt’ onder de Participatiewet 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 (art. 2 Tozo). Deze regeling is bedoeld
voor zzp’ers en zelfstandig ondernemers met personeel, mits zij aan
de voorwaarden voldoen. Ook een directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een besloten
vennootschap kan in principe 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 staat in art. 1 van de Tozo en sluit aan op de
definitie uit het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz 2004). De zelfstandige is de
belanghebbende die 18 jaar of ouder is en 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 uitoefening 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.
Heeft de zelfstandige de AOW-leeftijd bereikt, dan kan hij mogelijk aanspraak maken op
een lening voor bedrijfskapitaal (zie § 7.3), maar komt hij niet in aanmerking voor de
uitkering levensonderhoud. De diverse onderdelen van deze definitie worden hierna verder
uitgewerkt. Het modelaanvraagformulier bevat de vragen om hieraan te toetsen.

Eigen bedrijf en wettelijke vereisten
Alleen personen die werkzaam zijn in het eigen bedrijf kunnen worden aangemerkt als
zelfstandigen in de zin van het Bbz 2004. Er is sprake van een eigen bedrijf als met een
duurzame organisatie van arbeid én kapitaal aan het maatschappelijk verkeer wordt
deelgenomen, met als oogmerk het behalen van winst, die redelijkerwijs ook te
verwachten moet zijn.
De zelfstandige moet voldoen aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van zijn
bedrijf of beroep. Hieronder vallen ingeschreven zijn in het handelsregister van Kamer van
Koophandel (KVK) en in het bezit van alle noodzakelijke vergunningen.
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Startende zelfstandigen moeten zich voor de start van hun onderneming inschrijven in het
handelsregister bij Kamer van Koophandel (KVK). Bij die inschrijving vermeldt de starter
onder meer de naam van de onderneming en de rechtsvorm.

Urencriterium
Om voor de Tozo in aanmerking te komen moet de zelfstandige voldoen aan het
urencriterium. Bij de aanvraag moet de zelfstandige aangeven dat dit het geval is (zie
modelaanvraagformulier vraag 3.8). De gemeente kan bij de aanvraag van de verklaring
van de zelfstandige uitgaan en hoeft dat dus niet te controleren.
De zelfstandige geeft hiermee aan dat hij in 2019 minimaal 1.225 uur in of aan zijn
onderneming werkte. De uren die aan de bedrijfsadministratie, acquisitie of scholing wordt
besteed, tellen ook mee.
Als de zelfstandige in 2019 gebruik heeft gemaakt van de zelfstandigenaftrek, dan mag dit
gezien worden als indicator dat er is voldaan aan het urencriterium. De reden dat in het
aanvraagformulier wordt gevraagd naar de zelfstandigenaftrek, is omdat dit een praktisch
controlemiddel is. Had iemand in 2019 recht op de zelfstandigenaftrek, dan heeft hij zeker
aan het urencriterium voldaan. Als de zelfstandige in 2019 géén gebruik heeft gemaakt
van de zelfstandigenaftrek, kan er ongeacht de reden daarvan toch (in ieder geval vanaf
een bepaald moment) voldaan zijn aan het urencriterium. De DGA hoeft bijvoorbeeld voor
de Belastingdienst geen uren bij te houden en ontvangt geen zelfstandigenaftrek. Bij een
DGA kan het urencriterium niet direct worden beoordeeld aan de hand van de aangifte
inkomstenbelasting, zoals bij een natuurlijke ondernemingsvorm (bijvoorbeeld een
eenmanszaak). Dit kan wel worden beoordeeld aan de hand van onder andere
omzetgegevens binnen een (geconsolideerde) BV-structuur of een jaarrekening
gecombineerd met een globale toelichting van de zelfstandige.
Voor ondernemers die na 1 januari 2019 gestart zijn met hun onderneming is in het
modelaanvraagformulier vraag 3.9 opgenomen. Hierin kunnen zij aangeven of zij tussen
hun start als zelfstandige (= datum van inschrijving in het handelsregister van Kamer van
Koophandel) en 17 maart 2020 hebben voldaan aan het criterium van gemiddeld 23,5 uur
per week werkzaam als zelfstandige. Het kan zo zijn dat de ondernemer al wel
ingeschreven stond bij KVK, maar nog weinig uren werkte in de onderneming. Als de
ondernemer kan beargumenteren dat hij vanaf een later moment wel gemiddeld 23,5 uur
per week in zijn eigen bedrijf of beroep heeft gewerkt, kan hij ook in aanmerking komen
voor de Tozo. Hiervoor wordt hij verwezen naar vraag 6.3 in het modelaanvraagformulier.
Geeft de zelfstandige bij vraag 6.3 aan dat hij vindt dat hij toch in aanmerking komt, dan
moet maatwerk worden toegepast. De zelfstandige (ook de DGA) moet achteraf
aannemelijk kunnen maken dat hij voldoet aan het urencriterium. Bijvoorbeeld aan de
hand van een urenadministratie, de omzet of facturen in de periode vóór de aanvraag.
Let op! Een ondernemer kan voor de Belastingdienst ‘ondernemer voor de BTW’ zijn.
Als dit zo is en hij geen ondernemer voor de inkomstenbelasting is, dan kan dit een
aanleiding zijn om extra navraag te doen of de zelfstandige wel aan het urencriterium
voldoet.
Urencriterium en onderbreking door zwangerschap
Voor de beoordeling van het recht op zelfstandigenaftrek mag een vrouwelijke zelfstandige
het aantal vanwege een onderbreking voor zwangerschap niet-gewerkte uren meetellen
voor de berekening van het aantal bestede uren. Dezelfde werkwijze kan worden
gehanteerd voor de verklaring bij het urencriterium in de Tozo. Indien de werkzaamheden
als zelfstandige zijn onderbroken door zwangerschap, dan mag de zelfstandige voor een
periode van maximaal 16 weken uitgaan van het aantal uren dat zij gewoonlijk aan het
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bedrijf zou hebben besteed. Deze specifieke situatie komt niet terug in het
modelaanvraagformulier Tozo. Gemeenten wordt geadviseerd bovenstaande richtlijn uit te
vragen als de zelfstandige aangeeft dat zij vanwege zwangerschap niet aan het
urencriterium heeft kunnen voldoen.

Volledige zeggenschap
De zelfstandige moet de volledige zeggenschap hebben in zijn bedrijf of zelfstandig
beroep. Voor een directeur van een Besloten Vennootschap (DGA) die - al dan niet
tezamen met de andere in de BV werkende directeuren – geldt dat als hij meer dan 50%
van de aandelen van de BV in zijn bezit heeft, hij zelfstandige is in de zin van de Tozo.
Dit geldt niet voor een commanditaire vennoot. Een commanditaire vennoot, ook genaamd
stille vennoot, heeft geen hoofdelijke aansprakelijkheid. Per definitie voldoet deze vennoot
niet aan het urencriterium; hij brengt enkel geld in, mag geen bestuursactiviteiten
verrichten en is dus geen zelfstandige in de zin van de Tozo.

Financieel risico
Hiervoor geldt: is iemand voor de Belastingdienst een ondernemer met een resultaat
(winst) uit onderneming? Dan is dat een sterke indicatie 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:
• 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.
Bij de beoordeling van de aanvraag kan worden uitgegaan van de verklaring van de
aanvrager.
Waar kunt u meer informatie vinden?
•
Kamer van Koophandel
•
Ondernemersplein.nl
•
Belastingdienst.nl/ondernemers

3.3 Welke aanvullende voorwaarden gelden er?
Om in aanmerking te komen voor bijstand op grond van de Tozo moet de aanvrager
zelfstandige zijn (zie § 3.2) en daarbij nog aan een aantal aanvullende voorwaarden
voldoen. Hieronder volgt een opsomming van die voorwaarden. De voorwaarden worden
verder uitgewerkt in hoofdstuk 5 (Inkomensondersteuning) en hoofdstuk 6
Bedrijfskapitaal). De aanvullende voorwaarden voor Tozo 2 zijn uitgewerkt in hoofdstuk 8
en de aanvullende voorwaarden voor Tozo 3 zijn uitgewerkt in hoofdstuk 9.
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 1;

1

Als de zelfstandige aangeeft dat hij als gevolg van de coronacrisis geen of minder inkomen kan
genereren, dan kan de gemeente dat aannemen. Er kunnen diverse redenen zijn waarom dit niet
mogelijk is. Bijvoorbeeld vanwege verplichte sluiting, ziekte van de zelfstandige of van een familielid
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•
•

hij in Nederland woont 2;
het bedrijf in Nederland is gevestigd of de werkzaamheden van het bedrijf
hoofdzakelijk in Nederland plaatsvinden1;
• 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 (dit zijn vanaf 1 januari 2021 ook ondernemers met de Britse
nationaliteit die op of na 1 januari 2021 in de EU, EER of in Zwitserland zijn komen
wonen) is controle van de verblijfsstatus nodig. Controleer het verblijfsrecht bij
iedere aanvrager die niet de Nederlandse nationaliteit heeft;
• het bedrijf economisch actief is, tenzij dit als gevolg van de coronacrisis niet
mogelijk is;
• hij vóór 17 maart 2020 zijn onderneming is gestart en op 17 maart 2020 is
ingeschreven bij KVK;
• er geen sprake is van een voorliggende voorziening die gezien haar aard en doel
toereikend is (art. 15 Participatiewet). De Tozo-uitkering kan de voorliggende
voorziening wel aanvullen tot de bijstandsnorm (zie ook § 5.7)
• er geen uitsluitingsgrond zoals genoemd in artikel 13 Participatiewet van
toepassing is.
Het modelaanvraagformulier bevat vragen die u kunt stellen om vast te stellen of sprake is
van een uitsluitingsgrond.
Langer verblijf buiten Nederland
Met betrekking tot de uitsluitingsgronden kan er sprake zijn van een bijzonder geval:
vanwege het coronavirus en de maatregelen die landen naar aanleiding daarvan hebben
getroffen (o.a. beperkingen in het vliegverkeer) kunnen gemeenten te maken krijgen met
zelfstandigen die langer in het buitenland verblijven. Op grond van artikel 13, eerste lid,
sub e van de Participatiewet is het normaal gesproken niet mogelijk om verblijf buiten
Nederland langer dan 4 weken toe te staan.
De gemeente kan echter wél bijstand verlenen als hiervoor zeer dringende redenen zijn.
Dit kan op grond van de uitzonderingsbepaling in artikel 16 van de Participatiewet.
Daarvan is sprake als zich een acute noodsituatie voordoet (te weten een situatie die van
levensbedreigende aard is of blijvend ernstig letsel of invaliditeit tot gevolg kan hebben)
en de behoeftige omstandigheden waarin de betrokkene verkeert op geen enkele andere
wijze zijn te verhelpen. Daarvan is in dit geval sprake: reizen kan op dit moment ernstige
gevolgen hebben voor de gezondheid van de belanghebbende en de internationale
samenleving (van levensbedreigende aard).
Het is aan de gemeente om in het individuele geval te beoordelen of de zelfstandige op
basis van de voorwaarden in aanmerking komt voor de Tozo en hoe vastgesteld wordt

of omdat de zelfstandige het werken niet aandurft vanwege een kwetsbare gezondheid van hemzelf
of een gezinslid. Controleren is niet nodig, maar het mag wel als er gerede twijfel is.
2 De zelfstandige die in Nederland woont en buiten Nederland zijn bedrijf heeft c.q. zijn zelfstandig
beroep uitoefent, kan aanspraak maken op bijstand voor levensonderhoud. De zelfstandige die
buiten Nederland woont, maar zijn bedrijf heeft of zijn beroep uitoefent in Nederland, kan aanspraak
maken op bijstand voor bedrijfskapitaal. Zie hiervoor hoofdstuk 7.
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wanneer de zelfstandige redelijkerwijs weer naar Nederland kan of kon terugkeren (en de
acute noodsituatie vervalt).
Zelfstandigen in branches die (gedeeltelijk) opengesteld zijn of anderszins weer aan de
slag kunnen
Op grond van de Tozo, die is afgeleid van de Participatiewet, heeft de zelfstandige de
verplichting zich naar vermogen in te spannen om aan het werk te komen. Uitgangspunt is
dat als de zelfstandige weer aan de slag kan, hij dit ook doet. Van zelfstandigen in
(contact)beroepen (bv. kapper, pedicure) die worden uitgeoefend in instellingen die
mogelijk niet voor een ieder toegankelijk zijn zoals een verpleeg- of verzorgingshuis mag
worden verwacht dat zij hun activiteiten buiten deze instellingen gaan uitbreiden.
Soms kan de zelfstandige spanning ervaren tussen hervatting van het werk en het belang
van de eigen gezondheid. De Tozo gaat daarbij uit van vertrouwen. Verklaart de
zelfstandige dat hij vanwege de coronacrisis een beroep moet doen op deze regeling, dan
kan de gemeente daar vanuit gaan. De gemeente kan dit bij onvoldoende duidelijkheid
navragen bij de zelfstandige. Dit is individueel maatwerk.
De gemeente kan de zelfstandige stimuleren en zo mogelijk ondersteunen bij het zoeken
naar nieuwe mogelijkheden om activiteiten te ontplooien waarmee men geen steun van de
overheid meer nodig heeft. Wellicht wil de zelfstandige zijn bedrijf omzetten naar een
ander soort bedrijf en is daar loopbaanadvies of zijn daar andere investeringen voor nodig.
Het vervolg op de Tozo zou bijvoorbeeld het Bbz voor de gevestigde ondernemer kunnen
zijn. Vanuit de uitvoering van het Bbz is de gemeente hierbij ook de sparringpartner van
de ondernemer. In de communicatie naar zelfstandigen is verwachtingsmanagement nodig
in de zin dat de wachttijd voor het Bbz wellicht langer is dan normaal.
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4. Aanvraag

4.1 Waar wordt de aanvraag ingediend?
De zelfstandige dient de aanvraag in bij de woongemeente of - wanneer de gemeente
hiernaar doorverwijst - de regionale uitvoeringsorganisatie van de gemeente waar hij
woont. Ook als het bedrijf van de zelfstandige gevestigd is 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 (art. 3, derde
lid Tozo).
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 inhoudelijk vergelijkbaar aanvraagformulier te hanteren als het
modelaanvraagformulier dat u vindt in de Toolkit Tozo op de websites van VNG en Divosa.
Er zijn 2 zaken waar het ministerie van SZW extra aandacht voor wil vragen:
1. Vraag als gemeente geen onnodige (bewijs)stukken aan de ondernemer, zoals een
uittreksel handelsregister. De inschrijving bij KVK kan digitaal geraadpleegd worden;
en
2. Gebruik de uitwerking van het inkomensbegrip uit deze handreiking.
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Digitale afhandeling
Aanvragen worden bij voorkeur zoveel mogelijk digitaal afgehandeld. De manier waarop 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 dat in de Tozo Toolkit
is opgenomen.
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 wilt 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 back-end-systeem. Die zal u 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.
Zorg dat de aanvraagformulieren voor Tozo 2 en 3 voldoen aan alle specificaties zoals
opgenomen in het modelaanvraagformulier.
Voor verlengde aanvragen Tozo 2 en 3 kunt u een verkort aanvraagformulier
gebruiken, dat voldoet aan de specificaties zoals opgenomen in het model mutatieaanvraagformulier.

4.2 Wanneer kan de aanvraag ingediend worden?
Een aanvraag voor Tozo 1 kan na aankondiging van de noodmaatregel (17 maart 2020)
tot en met 31 mei 2020 worden ingediend voor een periode van maximaal 3
aaneengesloten kalendermaanden. De periode waarvoor kan worden aangevraagd ziet
uitsluitend op een aaneengesloten periode in de maanden maart tot en met augustus 2020
(art. 9 Tozo). Zie ook § 5.2.
Voor Tozo 2 geldt dat een aanvraag kan worden ingediend van 1 juni 2020 tot en met 30
september 2020. Deze verlenging kan uitsluitend over 4 aaneengesloten hele
kalendermaanden in de periode juni, juli, augustus en september worden verstrekt. Loopt
Tozo 1 tot en met juni of juli, dan kan ook slechts tot en met september worden
aangevraagd. Zie ook § 8.1.
Voor Tozo 3 geldt dat een aanvraag kan worden ingediend van 1 oktober 2020 tot en met
31 maart 2021. Deze verlenging kan voor maximaal 6 hele kalendermaanden in de periode
van oktober 2020 tot en met maart 2021 worden verstrekt. Het is mogelijk dat de
zelfstandige in die periode meerdere aanvragen doet. Hij kan bijvoorbeeld eerst een
aanvraag doen voor de periode van 1 oktober tot 1 november 2020 en daarna nog een
aanvraag voor de periode van 1 februari tot 1 maart 2021, zie ook § 9.1.
Voor Tozo 4 geldt dat een aanvraag kan worden ingediend van 1 april 2021 tot en met 30
juni 2021. Meer informatie over deze regeling volgt eind februari 2021.
Let op! Voor jongeren tot 27 jaar geldt géén zoekperiode van 4 weken. Zij hoeven tussen
de melding en de aanvraag niet op zoek naar werk of scholing.
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4.3 Wat kan er aangevraagd worden?
Het gaat om 2 verschillende regelingen:
•
•

Aanvullende uitkering voor levensonderhoud; en
Bijstand in de vorm van (een lening voor) bedrijfskapitaal bij liquiditeitsproblemen.

De zelfstandige kan één van beide regelingen aanvragen, of allebei. Zie voor toelichting op
deze regelingen hoofdstuk 5 (Uitkering voor levensonderhoud) en 6 (Bijstand in de vorm
van bedrijfskapitaal).
Voor de aanvullende uitkering voor levensonderhoud geldt dat als er sprake is van
partners 3 die beiden zelfstandige zijn, er slechts één aanvraag kan worden ingediend. Het
inkomen van de aanvrager wordt dan aangevuld tot de bijstandsnorm voor gehuwden. Het
is voor de zelfstandigen gunstig als de minstverdienende partner de aanvraag Tozo 1
indient, aangezien het inkomen van de partner niet wordt meegenomen voor de
vaststelling van het recht op en de hoogte van de bijstand. Beide partners moeten de
aanvraag ondertekenen. Voor Tozo 2 en Tozo 3 geldt dat het gezinsinkomen van de
zelfstandige en zijn partner wordt aangevuld tot het sociaal minimum.
Bij een aanvraag voor bedrijfskapitaal kunnen beide partners met elk een eigen bedrijf of
zelfstandig beroep een bedrijfskrediet aanvragen. Dan geldt een lening van maximaal €
10.157 per bedrijf of zelfstandig beroep. Ook hier geldt dat beide partners beide
aanvragen moeten ondertekenen.

4.4 Welke informatie moet de zelfstandige verstrekken bij de
aanvraag?
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 de informatie die wordt uitgevraagd met het modelaanvraagformulier.
Let op! Het is niet nodig en ook onwenselijk om aan de zelfstandige een uittreksel van KVK
te vragen. Dit is onnodig belastend. Check bij de beoordeling van de aanvraag wel of de
aanvrager (mede-)eigenaar is van de onderneming waarvan hij het KVK-nummer opgeeft.
Dit doet u aan de hand van de koppeling met het handelsregister KVK.
Voor de uitkering voor levensonderhoud geldt dat u uitgaat van de verklaringen die de
zelfstandige zelf opgeeft. U hoeft deze niet te toetsen. Gaat het om een lening voor
bedrijfskapitaal, dan toetst u of de verklaring van de zelfstandige over de noodzaak van
het bedrijfskrediet aannemelijk is. U hoeft deze niet diepgaand te controleren, een check
op aannemelijkheid is voldoende. Dit maakt snelle besluitvorming mogelijk.
Bij een aanvraag bedrijfskapitaal geldt dat de zelfstandige bij de verklaring een
onderbouwing geeft van de noodzaak voor het aangevraagde krediet. Hij moet het tekort
aan liquide middelen aantonen, bijvoorbeeld door:
•

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

Het gaat hier om een gezamenlijke huishouding. Van een gezamenlijke huishouding is sprake als
betrokkene met een ander een gezamenlijk hoofdverblijf heeft en zij wederzijdse zorg voor elkaar
dragen
(art. 3 PW).

3
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•

aan te geven of hij zakelijk of privé direct beschikbare geldmiddelen heeft die hij
kan gebruiken om (een deel) van deze bedrijfslasten direct te financieren. Het gaat
alleen om geldmiddelen van de zelfstandige en gedeelde geldmiddelen met de
partner. Het eigen vermogen van de partner hoeft niet ingezet te worden voor
noodzakelijke betalingen voor het bedrijf (in het kader van het aanspraak maken
op de lening bedrijfskapitaal Tozo).

U controleert áltijd (onafhankelijk van hoe de aanvraagprocedure eruitziet):
•
•
•
•
•
•

•

of alle gegevens zijn ingevuld, bewijsstukken zijn aangeleverd en aan alle
voorwaarden is voldaan die worden afgedaan met de ‘verklaring’;
of de aanvrager en eventuele partner, indien zij aankruisen niet de Nederlandse
nationaliteit te hebben, met een Nederlander gelijk gesteld kunnen worden 4;
of de aanvrager en eventuele partner een geldig ID-bewijs hebben overgelegd,
anders dan een rijbewijs (zie ook hieronder);
of de aanvrager in uw gemeente woont (anders stuurt u de aanvraag door naar de
juiste gemeente en informeert u de aanvrager hierover);
of de aanvrager de (mede-)eigenaar is van de onderneming waarvan hij het KVKnummer opgeeft (aan de hand van Suwinet-inkijk/koppeling handelsregister);
of het rekeningnummer dat de aanvrager opgeeft overeenkomt met het
rekeningnummer op het bankafschrift (zowel voor aanvraag levensonderhoud als
voor aanvraag lening bedrijfskapitaal) (via check bewijsstuk(ken));
of de noodzaak van de aanvraag lening bedrijfskapitaal aannemelijk is (via een
lichte check).

Indien géén sprake is van gebruik van de DigiD-inlogmogelijkheid voor aanvrager en/of
partner, controleert u óók:
•

•
•
•

of het opgegeven BSN-nummer van de aanvrager overeenkomt met de naam en
identiteit van de aanvrager (aan de hand van de BRP of bewijsstuk
identiteitsbewijs);
of het opgegeven BSN-nummer van de partner overeenkomt met de naam en
identiteit van de partner (aan de hand van de BRP of bewijsstuk identiteitsbewijs);
of de opgegeven woonplaats overeenkomt met de woonplaats in de BRP (adhv de
BRP).
of de handgeschreven handtekeningen bij de verklaringen zijn gezet (uploaden als
bewijsstuk of laten ondertekenen van een geprint aanvraagformulier).

Controle op ID-bewijs
De staatssecretaris van SZW heeft op 24 november een brief aan de Kamer gestuurd over
de uitvoering van de Tozo. In die brief geeft hij handvatten hoe gemeenten met de
identificatieplicht in de Tozo dienen om te gaan. Dat is vooral relevant als uw gemeente bij
de Tozo 1, 2 en 3 de identiteit van de aanvragers niet aan de hand van een wettelijk
identiteitsbewijs heeft vastgesteld. U kunt volstaan met identificatie aan de hand van
DigiD, als daarbij óók BRP of Suwinet geraadpleegd is. Deze uitkeringen en leningen
worden op basis van de hardheidsclausule in de Tozo toch vergoed. Voor toekomstige Tozo

Als de partner niet met een Nederlander gelijk gesteld kan worden, dan is op de zelfstandige niet
de gehuwdennorm van toepassing, maar de norm van een echtpaar met een niet-rechthebbende
partner.
4
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4-aanvragen wordt u wel gevraagd identiteitsbewijzen te controleren.
Indicatie wel of geen recht
Het modelaanvraagformulier geeft de zelfstandig ondernemer vast een indicatie of hij wel
of niet in aanmerking komt voor een aanvullende uitkering of voor 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.
Deze melding is bedoeld voor de zelfstandige die in een speciale situatie verkeert, die niet
gedekt wordt door het aanvraagformulier. De gemeente kan in dat geval bekijken of deze
aanvrager toch in aanmerking komt. 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 (bijvoorbeeld via de
bijzondere bijstand/TONK).

4.5 Gebruik van Suwinet en BRP
Om vast te kunnen stellen of de zelfstandige recht heeft op een (voorschot)uitkering op
grond van de Tozo, is het toegestaan om het handelsregister en de Basisregistratie
personen (BRP) van de gemeente te raadplegen (art. 4 Tozo). Bijvoorbeeld voor een check
op de woonplaats, op partnersituatie, op de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en
op eventuele inkomsten uit loondienst en uitkering. Op het modelaanvraagformulier hoeft
de aanvrager enkel een verklaring te geven over wat de hoogte is van het netto-inkomen.
Dit hoeft niet te worden gecontroleerd via Suwinet. Bij twijfel mag dit uiteraard wel.

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.
De beslistermijn voor het afhandelen van aanvragen op grond van de Tozo is maximaal 8
weken vanaf de aanvraagdatum, net als voor de Participatiewet. Deze termijn staat in de
Algemene wet bestuursrecht. Houdt daarbij rekening met het feit dat 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
afhandelen. Lukt dat niet, dan kan bij een aanvraag voor levensonderhoud een voorschot
worden verstrekt. Dat moet in ieder geval als 4 weken na de aanvraagdatum nog geen
besluit is genomen (art. 52 PW). Verstrek in ieder geval ook een voorschot aan
ondernemers die echt niet kunnen wachten op de uitbetaling omdat er acute nood is.
Wacht niet met de afhandeling van een aanvraag voor zowel de aanvullende uitkering voor
levensonderhoud als een bedrijfskapitaal tot het besluit over het bedrijfskapitaal is
genomen. Mogelijk komt de zelfstandige in de problemen als het besluit op deze aanvraag
te lang duurt.
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De Awb-beslistermijn kan alleen langer zijn dan 8 weken indien de gemeente binnen 8
weken aan de ondernemer meldt dat er een langere termijn nodig is om te beschikken en
daar een korte onderbouwing bij te geven. Het ministerie hoopt dat hier geen gebruik van
hoeft te worden gemaakt.

4.7 Registreren Tozo-aanvragen
Tozo-verstrekkingen worden geregistreerd in de Bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS), die
wordt beheerd door het CBS. Voor de Tozo is code 6 'Tozo-regeling' toegevoegd aan het
kenmerk Nadere Classificatie Bbz. De Tozo dient te worden opgegeven onder het Bbzlevensonderhoud of Bbz-bedrijfskapitaal. De nodige aanpassingen zijn door de ICTleverancier van uw gemeente geregeld.
Voor sommige uitkeringssystemen geldt dat u de inrichting voor de Tozo-regelingen zelf
moet verzorgen. Voor de gemeenten die de inrichting zelf moeten verzorgen, heeft de
softwareleverancier een handreiking beschikbaar gesteld. Het is van belang dat u de
handreiking volgt. De inrichting is onder meer van belang voor de juiste registratie,
verantwoording en uitbetaling van de Tozo-regelingen.
Binnen de BUS is geen (administratief) onderscheid te maken tussen verstrekkingen onder
de verschillende Tozo-regelingen 1,2 en 3.
Ten behoeve van de SiSa is onderscheid tussen de Tozo-regelingen 1, 2 en 3 (voor zowel
levensonderhoud als bedrijfskrediet) wel van belang. Dit onderscheid moet in zowel de
aanvragenadministratie als in de uitkeringsadministratie zijn geregeld. Dit heeft te maken
met enerzijds de verschillende normenkaders die op de Tozo 1, 2 en 3 regelingen van
toepassing zijn en anderzijds met de controle op de geldstromen. In hoofdstuk 10 wordt
de verantwoording volgens SiSa uitvoerig toegelicht.
Voor de loonaangifte over verstrekte uitkeringen is het onderscheid tussen Tozo 1, 2 en 3
niet van belang. Voor Tozo levensonderhoud wordt voor de aangifte bij het kenmerk ‘Code
soort inkomstenverhouding / inkomenscode’ de waarde 42 (Uitkering in het kader van
bijstandsbesluit Zelfstandigen (Bbz)) meegegeven.
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5. Uitkering 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 bij Tozo 1
geen toets op het inkomen van de partner en geen vermogenstoets te doen (art. 6 en 7
Tozo). Vanaf Tozo 2 wordt het inkomen van de partner wél meegenomen. De uitkering
voor levensonderhoud is een aanvulling op het inkomen van de zelfstandige en een
verstrekking om niet. Deze hoeft dus niet terugbetaald te worden, tenzij sprake is van
toegenomen inkomsten, een veranderde situatie of misbruik/oneigenlijk gebruik. Daarom
is het belangrijk dat de ondernemer conform de inlichtingenplicht wijzigingen in het
inkomen of zijn situatie doorgeeft aan de gemeente 5.
Na de aanvraag kan een voorschot worden verstrekt, dat later verrekend wordt
met de definitief toegekende uitkering.

5.1 Voorwaarden uitkering voor levensonderhoud
Er bestaat recht op de regeling in de volgende gevallen:
• De zelfstandig ondernemer behoort tot de doelgroep (hoofdstuk 3).

5

Zie § 5.4 (inschatting vooraf, inlichtingenplicht bij wijzigingen en controle achteraf) voor meer
informatie over hoe dit proces eruit kan zien.
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•
•

•
•

De zelfstandige ontvangt geen uitkering voor levensonderhoud op grond van de
Participatiewet of het Bbz 2004 (dan is al voorzien in het sociaal minimum).
Het inkomen van de zelfstandige is gedaald tot onder het sociaal minimum (bij
Tozo 1). Vanaf Tozo 2 is de voorwaarde dat het gezinsinkomen van de zelfstandige
en de partner gezamenlijk gedaald is tot onder het sociaal minimum.
Het inkomenstekort is een gevolg van (de maatregelen ter bestrijding van) de
coronacrisis.
Er is geen sprake van een uitsluitingsgrond als genoemd in artikel 13
Participatiewet. Er is in ieder geval géén sprake van een situatie waarin de
zelfstandig ondernemer:
o gedetineerd is;
o militaire of vervangende dienstplicht vervult;
o langer dan 4 weken buiten Nederland verblijft in de uitkeringsperiode*;
o jonger is dan 21 en in een inrichting verblijft;
o onbetaald verlof heeft;
o jonger is dan 27 en studeert met recht op studiefinanciering.

Is een uitsluitingsgrond van toepassing op de partner van de zelfstandige? Dan moet de
partner toch tekenen voor de aanvraag. De uitsluitingsgrond is wel van invloed op de
hoogte van de bijstandsnorm (§ 5.3).
*Zie § 3.3 voor enkele bijzonderheden met betrekking tot de uitsluitingsgronden.

5.2 Periode waarover Tozo 1 wordt toegekend en uitbetaling
Tozo 1 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 kalendermaanden in de periode maart 2020 t/m augustus 2020 (art. 9
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Tozo). Zie voor de periode die geldt voor Tozo 2 § 8.1 en voor de periode die geldt voor
Tozo 3 en de gewijzigde regels met betrekking tot de terugwerkende kracht § 9.1.
Uitgangspunt is dat alle aanvragen ingediend voor 1 juni 2020 geacht worden te zijn
ingediend op 1 maart 2020. Dat betekent dat in principe alle Tozo 1 aanvragen per 1
maart 2020 worden toegekend, tenzij de ondernemer een andere datum aangeeft. Het is
mogelijk om een uitkering vanaf een willekeurige datum aan te vragen, bijvoorbeeld vanaf
20 april.
Geadviseerd wordt om de Tozo-uitkering de 1e van de maand in te laten gaan. Dit sluit aan
op de werkprocessen van de gemeente. Dat kan met terugwerkende kracht per 1 maart
(als de aanvrager dat heeft aangeven) dan wel op de 1e van de volgende maand als de
aanvrager heeft aangeven de uitkering in te willen laten gaan op een datum anders dan de
1e van de maand.
Dus stel dat de zelfstandige per 16 maart 2020 aanvraagt en de uitkering niet met
terugwerkende kracht wil ontvangen, dan gaat de uitkering in per 1 april 2020, voor de
duur van maximaal 3 maanden. Dit voorkomt dat de aanvrager over een deel van de
kalendermaand uitkering mist, aangezien in de AMvB Tozo is geregeld dat de uitkering
wordt verleend over ten hoogste 3 aaneengesloten kalendermaanden. Geeft de
zelfstandige aan dat hij de aanvullende uitkering voor levensonderhoud eerder wil
stoppen, dan is het aan te raden om dit per laatste dag van de maand te doen. Heeft de
zelfstandige vanaf halverwege de maand weer inkomsten, dan kan hij kiezen of de
aanvullende uitkering wordt beëindigd per de 1e van die maand of per de 1e van de maand
daarop volgend. Kiest de zelfstandige voor de laatste optie, dan moet de gemeente vragen
om een opgave van het inkomen van de betreffende maand en dit verrekenen met de
uitkering van die maand. Er wordt in beide gevallen een beëindigingsbeschikking
verstuurd. Sommige gemeenten beëindigen de aanvullende uitkering op grond van de
Tozo per datum waarop de ondernemer aangeeft de uitkering te willen beëindigen. Dit is
niet direct fout maar het heeft de voorkeur om de hiervoor beschreven lijnt te volgen.
De uitkering 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
2020 kan hij niet met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020 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.
Het kan voorkomen dat een ondernemer een aanvraag heeft gedaan per specifieke datum,
bijvoorbeeld 1 april 2020, maar achteraf toch liever per 1 maart 2020 Tozo wil ontvangen.
Hiervoor gelden de volgende uitgangspunten:
• Als er nog geen beschikking afgegeven is, dan kan de ondernemer de gewenste
aanvraagdatum nog aanpassen. U kent de aanvullende uitkering voor
levensonderhoud dan toe per 1e van de maand waarin de ondernemer wil dat de
uitkering in gaat.
• Is er wel een beschikking afgegeven, maar is de bezwaartermijn nog niet
verstreken, dan zijn er twee opties. De eerste is de datum wijzigen naar de door de
ondernemer gewenste ingangsdatum. In de Tozo Toolkit is een
wijzigingsbeschikking opgenomen. Uiteraard geldt ook dan dat het gaat om hele
kalendermaanden. De tweede optie is de datum niet wijzigen. De ondernemer kan
in dat geval in bezwaar, zodat mogelijk alsnog de ingangsdatum gewijzigd moet
worden. Dit brengt wel meer uitvoeringskosten met zich mee.
• Is de bezwaartermijn verstreken, dan is er formeel geen juridische verplichting om
de ingangsdatum te herzien. U kunt het verzoek dan op maat bezien, tegen het
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licht van het doel van de regeling. Het ministerie van SZW roept gemeenten op om
hier welwillend mee om te gaan. Hierover is op 30 juni 2020 door de Tweede
Kamer de motie van de leden Van Weyenberg en Tielen aangenomen (TK 35 473,
nr. 21). De motie vraagt om te waarborgen dat zelfstandigen die per april of mei
2020 Tozo 1 hebben aangevraagd, en minder dan 3 maanden gebruikmaken van de
aanvullende uitkering, de gelegenheid krijgen om deze aanvraag alsnog per maart
te laten ingaan.
Uiteraard kunt u aan de ondernemer vragen waarop het verzoek tot wijziging is
gebaseerd. Wanneer uit de verklaring blijkt dat er inderdaad recht is over deze
maand(en), kan met terugwerkende kracht de aanvraagdatum worden vervroegd.

5.3 Hoogte van de uitkering
Om de hoogte van de aanvullende uitkering 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. Is de zelfstandige ouder dan 18 maar
jonger dan de AOW-leeftijd en heeft zijn partner de AOW-leeftijd bereikt, dan geldt een
hogere norm. Voor Tozo 2 en Tozo 3 zal dan in de meeste gevallen geen recht meer
bestaan op een aanvullende uitkering voor levensonderhoud, aangezien het inkomen van
de partner meetelt en het gezinsinkomen (van de aanvrager en de partner samen, zie §
5.4 voor de berekening van dit inkomen) aangevuld kan worden tot het sociaal minimum.
Gezinssituatie

Norm*

Alleenstaanden en alleenstaande ouders van 21 tot AOW-leeftijd
Alleenstaanden en alleenstaande ouders van 18 tot 21 jaar
Gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandige een beroep
doet op de Tozo, aanvrager en partner ouder dan 21, jonger dan
AOW-leeftijd
Gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandige een beroep
doet op de Tozo, 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner 18 tot
21 jaar, geen kinderen
Gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandige een beroep
doet op de Tozo, 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner 18 tot
21 jaar, wel kinderen
Gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandige een beroep
doet op de Tozo, 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner AOWleeftijd
Gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandige een
beroep doet op de Tozo, beiden 18 tot 21 jaar, geen kinderen
Gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandige een beroep
doet op de Tozo, beiden 18 tot 21 jaar, wel kinderen

€ 1.075,44
€ 265,49
€ 1.536,34
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* Dit zijn de normen die gelden over de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.
Voor de normen over de periode 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020, zie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/hoe-hoog-is-mijnbijstandsuitkering.
U vult het inkomen van de aanvrager 6 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 op grond van Tozo 1. Bij Tozo 2 en Tozo 3 speelt dit inkomen wel mee, zie
hoofdstuk 8.
Het inkomen van een niet-rechthebbende partner is bij Tozo 2 en Tozo 3 van invloed op de
hoogte van de aanvullende uitkering van de zelfstandige als het inkomen van de
zelfstandige en de partner hoger is dan de gehuwdennorm. De hoogte kunt u – net als bij
de Participatiewet – op de volgende manier vaststellen:
1. Tel bij de norm voor de rechthebbende partner het inkomen van de niet-rechthebbende
partner op.
2. Trek daar vervolgens de gehuwdennorm van af.
Het meerdere kort u op de uitkering van de rechthebbende partner.
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 maximaal 3 (Tozo 1), 4 (Tozo 2) of 6 (Tozo 3) maanden waarin de uitkering is
toegekend.
Vanwege de benodigde snelheid neemt u bij de beoordeling van de aanvraag het inkomen
in aanmerking aan de hand van de opgave van de zelfstandige. Heeft u vermoedens dat
de opgave onjuist is? Dan kunt u natuurlijk wel controleren.
Stappenplan vaststellen hoogte aanvullende uitkering:
Stap
1
Vaststellen norm aan de hand van de
gezinssamenstelling.*
2
Vaststellen inkomen aanvrager** in de maanden
waarover hij uitkering aanvraagt:
- Inkomen uit eigen bedrijf of beroep
- Inkomen uit andere bronnen, zoals loondienst of
uitkering.
Hiervoor wordt het opgegeven bedrag van de
zelfstandige gebruikt.
Voor Tozo 2 en Tozo 3 wordt ook het inkomen van
de partner op dezelfde wijze vastgesteld.
3
Totaalbedrag aan uitkering
Totaalbedrag aan uitkering is de norm zoals
genoemd onder stap 1 minus het gemiddelde
inkomen zoals ingevuld door de aanvrager (en bij
Tozo 2 en Tozo 3 de partner).

6

Uitkering
€ XXX
€ XXX

€ XXX

Zie voor wijzigingen in Tozo 2 Hoofdstuk 8.
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* Als voor de partner een uitsluitingsgrond geldt, heeft de rechthebbende zelfstandige
recht op aanvulling tot de norm die geldt voor een echtpaar waarvan één partner nietrechthebbend is. Dat betekent dat de partner die wél recht heeft een norm krijgt van 50%
van de gehuwdennorm die voor hem zou gelden als zijn partner wel rechthebbend zou
zijn. Voor het vaststellen van de gehuwdennorm wordt ervan uitgegaan dat beide partners
dezelfde leeftijd hebben.
** Ook als beide aanvragers zelfstandig ondernemer zijn, kan voor het levensonderhoud
maar één aanvraag per huishouden worden gedaan. Bij voorkeur geeft de
minstverdienende partner zijn inkomen op, dan is de aanvulling (bij Tozo 1) het hoogst.

Let op! Het inkomen van de partner telt niet mee voor de hoogte van de uitkering op
grond van Tozo 1, de gezinssamenstelling wel.

5.4 Inkomensbegrip
De gemeente gaat voor het bepalen van de aanvulling op het inkomen uit van het bedrag
aan inkomsten dat de ondernemer opgeeft en denkt te zullen ontvangen in de periode
waarover hij Tozo aanvraagt. Voor Tozo 2 en Tozo 3 geldt dat ook een geschat inkomen
van de partner wordt opgegeven. De ondernemer hoeft geen bewijsstukken te overleggen
en de gemeente hoeft de opgave bij de aanvraag ook niet te controleren. De ondernemer
geeft conform de inlichtingenplicht wijzigingen in het inkomen door aan de gemeente.
Achteraf zal hierop worden gecontroleerd en bij het doelbewust schenden van de
inlichtingenplicht kan een boete volgen.
In het modelaanvraagformulier is opgenomen dat de ondernemer en partner per maand
beiden één inkomensschatting doorgeven die betrekking heeft op alle soorten inkomen (uit
loon, uitkering, onderneming etc.). U kunt er als gemeente voor kiezen om deze
verschillende soorten inkomen in uw aanvraagformulier uit te splitsen naar soort.
U mag bij de beoordeling van de aanvraag uitgaan van de verklaring van de ondernemer.
Toch is het belangrijk om goed te weten hoe het inkomen van de ondernemer op de juiste
manier berekend wordt. Het ministerie van SZW vraagt alle ondernemers (bij de aanvraag
en het doorgeven van wijzigingen) en alle gemeenten (bij de controle achteraf) dezelfde
methode te gebruiken. Ondernemers worden daarvoor verwezen naar de uitleg over het
inkomensbegrip voor zelfstandigen 7.
Het netto inkomen van de zelfstandig ondernemer wordt berekend door in aanmerking te
nemen kosten in mindering te brengen op het in aanmerking te nemen inkomen. Om dat
inkomen vast te kunnen stellen, kijken we naar de volgende aspecten:
1.
2.
3.
4.

7

Wat wordt als inkomen meegeteld?
Aan welke periode kennen we de inkomsten toe?
Hoe worden netto-inkomsten uit eigen bedrijf berekend?
Hoe gaat u om met inschatting van inkomsten vooraf en controle achteraf?

https://krijgiktozo.nl/documenten/Inkomensbegrip_Tozo_voorlichting_aan_de_zelfstandigen.pdf
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Wat wordt als inkomen meegeteld?
In de wet wordt onder middelen verstaan: alle vermogens- en inkomensbestanddelen
waarover de alleenstaande of het gezin beschikt of redelijkerwijs kan beschikken (art. 31
PW). Van inkomen (art. 32 PW) is sprake als de ontvangsten:
•
•
•

een periodiek karakter hebben;
gericht zijn op levensonderhoud; en
betrekking hebben op de periode waarover recht bestaat.

Voor de zelfstandig ondernemer gaat het in ieder geval om het netto-inkomen uit
zelfstandig bedrijf of beroep. Daarnaast kan nog sprake zijn van andere inkomsten,
bijvoorbeeld:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

inkomsten uit of in verband met arbeid (loon, uitkering 8, uitgesteld inkomen (zie §
5.5));
inkomsten uit PGB, voor zover dit wordt ingezet ter vergoeding van de zorg die
door de zelfstandige zelf wordt verricht;
een TOFA-uitkering;
een continuïteitsbijdrage van de zorgverzekeraar of de Ondersteuningsregeling
gesubsidieerde toevoegingspraktijk van advocaten en mediators COVID-19-crisis;
inkomsten uit (onder)verhuur/kostgeverschap;
pensioen dat via de werkgever is opgebouwd en dat wordt uitgekeerd of
uitkeringen uit een lijfrenteproduct. De zelfstandige mag van de pensioenuitkering
die hij opgeeft per maand in 2021 als alleenstaande € 20,85 of als gezamenlijke
huishouding € 41,70 aftrekken;
partner- en kinderalimentatie;
een uitkering op basis van de Algemene nabestaandenwet (Anw);
wachtgeld op basis van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa);
buitenlandse uitkeringen of buitenlandse regelingen, bijvoorbeeld ter ondersteuning
van zelfstandigen die in de problemen zijn gekomen als gevolg van de coronacrisis;
rente over vermogen;
dividend uit aandelen of ander resultaat uit vermogen; en
periodieke giften.
Voor Tozo 2 en 3 geldt bovendien dat het AOW-inkomen van de partner en
eventuele AOW-partnertoeslag ook meegerekend moeten worden.

Toeslagen van de Belastingdienst/Toeslagen (huurtoeslag, zorgtoeslag,
kinderopvangtoeslag), kinderbijslag en incidentele giften worden niet als inkomen
aangemerkt. Hieronder vallen ook de tegemoetkomingen uit de TOGS of TVL MKB, de
opslag bij de TVL voor horeca-ondernemers, de evenementenmodule bij de TVL voor de
evenementenbranche, de opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD) en de zorgbonus
voor zorgprofessionals (zie § 5.7). Ook bijzondere bijstand (Participatiewet en TONK) telt
niet mee, evenals een vergoeding voor vrijwilligerswerk tot een maximumbedrag van €
180,- per maand. Voorwaarde is wel dat de aard van het vrijwilligerswerk wezenlijk anders
is dan de activiteiten uit eigen bedrijf of beroep.

Afwijking inkomensbegrip Participatiewet
In afwijking van artikel 32 PW:
•

8

worden voorlopige teruggaven inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen niet
als inkomen in aanmerking genomen;

Bijvoorbeeld WIA of een andere arbeidsongeschiktheidsuitkering, WW, IOW, Ziektewetuitkering)
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•

wordt het inkomen van de partner niet als inkomen in aanmerking genomen (in
Tozo 1).
Bij Tozo 2 en 3 wordt dit inkomen wel in aanmerking gekomen.

Kinderalimentatie tijdens Tozo 1 – oproep tot coulance
Tijdens Tozo 1 is er vanuit SZW niet altijd consistent - en begin mei enige dagen foutief gecommuniceerd over het feit dat kinderalimentatie meetelt als netto-inkomen voor de
Tozo. Mogelijk hebben gemeenten daarom hierover ook ondernemers onjuist
geïnformeerd. SZW ontvangt signalen van zelfstandigen die in financiële problemen komen
als gevolg van terugvorderingen van gemeenten. Daarom roept de staatssecretaris
gemeenten in het Gemeentenieuws van SZW 2020-7 op om ruimhartig maatwerk toe te
passen voor zelfstandigen die te maken hebben met terugvorderingen als gevolg van
foutieve communicatie over kinderalimentatie in de Tozo 1-periode. Gemeenten kunnen
gebruikmaken van de mogelijkheden die de Participatiewet biedt. Zo kunt u op basis van
artikel 58, tweede lid jo. achtste lid PW geheel of gedeeltelijk afzien van terugvordering als
daarvoor dringende redenen aanwezig zijn. Daarvan kan sprake zijn wanneer iemand door
de terugvordering in een onaanvaardbare situatie komt. Bijvoorbeeld als de zelfstandige
de ontvangen Tozo 1-uitkering te goeder trouw direct heeft uitgegeven en ten tijde van de
terugvordering niet in staat is om de vordering (direct dan wel binnen afzienbare tijd) te
voldoen, en daarmee in nog grotere financiële problemen zou komen (leidend tot
mogelijke schuldenproblematiek). Een andere mogelijkheid is het afspreken van een
ruimhartige betalingsregeling, waardoor de zelfstandige langer de tijd krijgt om (een deel
van) de vordering te voldoen.

Toerekenen inkomen aan juiste periode
Het recht op en de hoogte van de uitkering wordt per maand vastgesteld. Dat betekent dat
de inkomsten moeten worden toegerekend aan de juiste periode. Inkomen dat een
zelfstandige in april ontvangt voor werkzaamheden in de maand maart, moet worden
toegerekend aan de periode dat hij gewerkt heeft (de maand maart) en niet
als inkomen over april. Voor de inkomsten uit eigen bedrijf betekent dit:
•

•

Is het werk gedaan in de maand maart? Dan worden de inkomsten die daarvoor
zijn ontvangen toegerekend aan de maand maart. Ook als de zelfstandige deze in
een andere maand ontvangt.
Zijn producten verkocht in de maand maart? Dan zijn betalingen daarvoor toe te
rekenen aan de maand maart. Ook als ze in een andere maand zijn betaald.

Zie hieronder voor een verdere uitwerking van de berekening van de inkomsten uit eigen
bedrijf.
Inkomen uit loondienst
Heeft de zelfstandige daarnaast ook inkomen uit loondienst? Dan geldt dat het salaris voor
een betreffende maand aan de maand waarin is gewerkt wordt toegerekend. Wordt het
salaris voor de maand maart in april uitbetaald, dan telt dit toch mee voor de maand
maart. Voor incidentele salariscomponenten zoals vakantiegeld en bonussen geldt dat zij
naar rato (zoveel mogelijk op basis van de gewerkte uren) toegerekend worden aan de
maand waarover aanvullende inkomensondersteuning (uitkering) wordt verstrekt.
Onkostenvergoedingen hoeven niet meegeteld te worden.
Let op! Ook de Continuïteitsbijdrage van de zorgverzekeraars of de
Ondersteuningsregeling gesubsidieerde toevoegingspraktijk van advocaten en mediators
COVID-19-crisis worden beschouwd als inkomen uit werk en moeten worden meegenomen
in de berekening van de Tozo.
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Berekening inkomen wanneer niet voor een gehele maand recht op Tozo bestaat
Wanneer er vanaf een andere datum dan de 1e van de kalendermaand recht op de
uitkering ontstaat, is voor het berekenen van het inkomen bepalend over welke periode de
inkomensondersteuning loopt. Dus als de zelfstandige vanaf 10 maart aanvraagt, dan
worden de inkomsten vanuit werk en/of verkoop op 1 tot en met 9 maart niet
meegenomen bij de berekening van het inkomen.
Inkomsten uit loondienst en fiscale gevolgen
Omdat niet altijd duidelijk is hoeveel inkomsten uit loondienst de ondernemer of zijn
partner tijdens de Tozo-periode ontvangt, is het mogelijk dat de gemeente over de
uitkering te weinig loonbelasting heeft afgedragen aan de Belastingdienst. Dit komt omdat
er te veel heffingskorting wordt toegepast. Dit was zeker het geval bij de uitkering Tozo 1
aan ondernemers met een partner die tijdens deze periode in loondienst werkte. Bij de
uitkering Tozo 1 is geen rekening gehouden met de inkomsten van die partner.
Het is wenselijk om ondernemers die in 2020 een Tozo-uitkering hebben ontvangen te
wijzen op de mogelijke fiscale gevolgen. Zij kunnen een naheffing van de Belasting
verwachten of een kleinere teruggaaf. Er is een modelbrief voor ondernemers beschikbaar
in de Toolkit Tozo.

Hoe worden inkomsten uit eigen bedrijf (niet zijnde een vennootschap) berekend?
Voor de Tozo moet de netto-beloning worden aangemerkt als inkomsten. De nettobeloning wordt vastgesteld op basis van onderstaande stappen:
•

•
•

•

•

•

De bruto-inkomsten uit bedrijf of zelfstandig beroep is de omzet (het totaalbedrag
dat de zelfstandige in rekening heeft gebracht voor gewerkte uren en verkochte
producten in de maand).
Een oninbare factuur (debiteur heeft aangegeven dat hij deze niet kan betalen) telt
niet mee bij de inkomsten.
Een doorlopende subsidie of een grote opdracht wordt wel gezien als inkomsten.
Deze worden naar rato (zoveel mogelijk op basis van de gewerkte uren)
toegerekend aan de maanden waarover aanvullende inkomensondersteuning
(uitkering) wordt verstrekt.
Van dit totaalbedrag worden de kosten afgetrokken die in dezelfde maand gemaakt
zijn om uren en/of producten te kunnen verkopen. Het gaat dan om
materiaalkosten, reiskosten, maar ook kosten voor huur, gas, water en licht, rente
en eventueel personeelskosten. Bedragen die zijn ontvangen vanuit de NOW
(noodmaatregel ten behoeve van personeelskosten, zie § 5.7) worden in mindering
gebracht op de loonkosten.
Naast deze maandelijks terugkerende kosten kent een onderneming meerdere
soorten kosten die slechts één of enkele keren per (boek)jaar worden gemaakt, de
zogenoemde terugkerende incidentele kosten. Denk hierbij aan kosten voor
onderhoud van bedrijfsmiddelen, verzekeringen, administratiekosten,
gemeentelijke belastingen en heffingen en noodzakelijke investeringen. Voor deze
incidentele kosten geldt dat zij, ongeacht het moment waarop zij zijn gemaakt en
betaald, naar rato en volgens ‘goed koopmansgebruik’ meegeteld mogen worden
als kosten ten laste van deze maand.
De bedragen van de omzet en de kosten worden exclusief btw gerekend, tenzij er
volgens belastingregels wel rekening mee moet worden gehouden.
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•

Op het nu verkregen bedrag wordt een forfaitair percentage voor
inkomstenbelastingen ingehouden. Dat percentage is 18% 9.

Samengevat betekent dit dat de netto-beloning wordt vastgesteld door van de inkomsten
uit gewerkte uren en verkochte producten (ex btw) de directe en indirecte zakelijke kosten
en het forfaitair belastingpercentage van 18% af te trekken.
Let op! Als er geen inkomsten uit bedrijf zijn, maar er worden wel kosten gemaakt, dan
levert dit een negatief resultaat op. Dit negatieve resultaat uit de onderneming mag niet
verrekend worden met andere (dan uit de onderneming afkomstige) inkomstenbronnen.
Komt de ondernemer met de berekening van de netto-beloning uit op een negatief
bedrag? Ook dan is de uitkering voor levensonderhoud nooit hoger dan het sociaal
minimum.

Hoe worden inkomsten uit een vennootschap berekend?
Een directeur groot aandeelhouder (DGA) is in loondienst van zijn BV. Dat is een groot
verschil met een zelfstandige. De DGA voorziet met dat loon in zijn levensonderhoud, in
tegenstelling tot de eigenaar van een eenmanszaak, die in zijn levensonderhoud moet
voorzien door privéonttrekkingen uit de winst van zijn onderneming.
Dit loondienstverband dat de DGA met zijn BV heeft, is een maandelijkse kostenpost voor
de BV. Voor de DGA is het een maandelijkse inkomstenpost. De DGA ontvangt deze
inkomsten als natuurlijk persoon. Over het bedrag dat de DGA ontvangt, draagt de BV
loonheffing af, zodat de DGA een netto bedrag ontvangt.
Om het totale maandelijkse inkomen van een DGA te berekenen, worden het nettoloon
van die maand en de inkomsten vanuit de BV (oftewel het bedrijfsresultaat, naar rato van
het percentage van de aandelen van de DGA) van die maand, bij elkaar opgeteld. Daarbij
komen dan nog eventuele uitkeringen en/of overige inkomsten. De inkomsten van een BV
worden op dezelfde manier berekend als inkomsten uit eigen bedrijf (niet zijnde een
vennootschap) zoals in de paragraaf hierboven beschreven. Met als enige verschil dat de
laatste stap van het forfaitair percentage wordt vervangen door de
vennootschapsbelasting. Bij een positief bedrijfsresultaat tot € 16.667 (op maandbasis)
mag 16,5% 10 in mindering worden gebracht in het kader van verschuldigde
vennootschapsbelasting (vpb) om te komen tot een nettowinst uit de BV. Vanaf 1 januari
2021 geldt dat je bij een positief bedrijfsresultaat tot € 20.417 (op maandbasis) 15% 11
aan verschuldigde vpb in mindering mag brengen, om zo te komen tot een nettowinst uit
de BV. Bij een negatief bedrijfsresultaat is geen vpb verschuldigd, zodat dit dan niet van
toepassing is.
Om tot het totale inkomen van een DGA te komen telt u het nettoloon en het
bedrijfsresultaat (naar rato van het percentage van de aandelen van de DGA) bij elkaar
op.
Let op! Door de coronacrisis zal het, als de DGA het gebruikelijk loon vanuit de BV
ontvangt (in ieder geval volgens de boekhouding), vaak gaan om een negatief

Dit percentage geldt ook in 2021, de Tozo bevat geen indexatiebepaling (in tegenstelling tot het
Bbz)
10 Vanaf € 200.000 op jaarbasis geldt een ander percentage, namelijk 25%.
11
Vanaf € 225.000 op jaarbasis geldt een ander percentage, namelijk 25%. Zie:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/belastingwijzigingen-voorondernemers/vennootschapsbelasting
9
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bedrijfsresultaat. Daardoor zal de DGA zijn eigen loon niet of niet geheel kunnen uitkeren.
De optelsom van het (gebruikelijk) loon en bedrijfsresultaat kan zelfs tot een negatief
bedrag leiden. In dat geval stelt u de inkomsten uit de BV op nihil (0). Als u bij een DGA
bijvoorbeeld alleen op de polisadministratie afgaat, zonder te kijken naar het
bedrijfsresultaat, kunt u tot een verkeerde beslissing komen. Die kan leiden tot een
onterechte terugvordering of nabetaling. Op de volgende pagina zijn twee
rekenvoorbeelden weergegeven.
Berekenen inkomsten zelfstandig ondernemer in vof of cv
Berekening van de inkomsten van een firmant in een vennootschap onder firma (vof) of
commanditaire vennootschap (cv). Hierbij is het van belang om te weten hoe de
winstverdeling is tussen de firmanten. Dit kan uit de vennootschapsakte of jaarrekening
worden afgeleid. Vervolgens kan aan de hand van het aandeel in de winst worden
berekend wat het inkomen bedraagt per firmant. De berekening is dan gelijk aan die van
de onderneming met een eenmanszaak.
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Voorbeeld I

Voorbeeld II

Een DGA heeft een holding waarvan hij 100% van
de aandelen heeft. Vervolgens heeft deze holding
100% van de aandelen van de werkmaatschappij.
Zie de illustratie hierna.

Een DGA heeft een holding waarvan hij 100% van
de aandelen heeft. Deze holding heeft 50% van de
aandelen van een werkmaatschappij. Zie de
illustratie hierna.

Welke feiten zijn relevant voor de berekening van
het inkomen van de DGA?
• De DGA heeft middels zijn holding 100% van de
aandelen in de werkmaatschappij;
• In de werkmaatschappij wordt een verlies
gedraaid van € 3.000;
• Het resultaat uit de werkmaatschappij voor de
holding is -/- € 3.000 (= 100% * -/- € 3.000);
• De holding ontvangt € 2.000 voor verrichte
werkzaamheden in de werkmaatschappij;
• De holding betaalt aan de DGA een salaris van
€ 1.000.

Welke feiten zijn relevant voor de berekening van
het inkomen van de DGA 1?
•
DGA 1 heeft middels zijn holding A 50% van
de aandelen in de werkmaatschappij;
•
In de werkmaatschappij wordt een verlies
gedraaid van € 5.000;
•
Het resultaat uit de werkmaatschappij I voor
Holding A is -/- € 2.500. (= 50% * -/- €
5.000);
•
Holding A ontvangt € 3.000 voor verrichte
werkzaamheden;
•
Holding A betaalt aan DGA 1 een salaris van
€ 1.000.

Wat is het totale inkomen van de DGA?
Resultaat voor de holding uit de
werkmaatschappij
(Verlies uit onderneming € 3.000 *100%
aandelen)
Inkomsten van de holding uit de
werkmaatschappij
(Verrichte werkzaamheden door de holding
voor de werkmaatschappij)
Kosten voor de holding (uitbetaling salaris)
Geconsolideerd inkomen uit de BV

Wat is het totale inkomen van DGA 1?
-/- € 3.000

Resultaat voor Holding A uit Werkmaatschappij -/- € 2.500
I
(Verlies uit onderneming € 5.000 *50%
aandelen)
Inkomsten van Holding A uit
+/+ € 3.000
Werkmaatschappij I
(Verrichte werkzaamheden door Holding A
voor Werkmaatschappij I)
Kosten voor Holding A (uitbetaling salaris)
-/- € 1.000

+/+ € 2.000

-/- € 1.000
-/- € 2.000

Geconsolideerd inkomen uit de BV (voor DGA
1)

De DGA heeft een nettosalaris uitbetaald gekregen
van € 1.000. Dit wordt opgeteld bij het
geconsolideerd inkomen uit de onderneming.

DGA 1 heeft een nettosalaris uitbetaald gekregen
van € 1.000. Dit wordt opgeteld bij het
geconsolideerd inkomen uit de onderneming.

Dat betekent dat het totale inkomen voor de DGA
in de maand november wordt vastgesteld op
€ 1.000 negatief. Dit bestaat uit € 2.000 aan
negatieve inkomsten uit de BV’s (het
geconsolideerde bedrijfsresultaat) en het bedrag
van € 1.000 aan salaris dat is uitbetaald aan de
DGA. Het inkomen voor de maand november wordt
in het kader van de Tozo op nihil (€ 0) gesteld.
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-/- € 500

Dat betekent dat het totale inkomen van DGA 1 in
de maand november wordt vastgesteld op € 500.
Dit bedrag van € 500 bestaat uit negatieve
inkomsten uit de geconsolideerde BV’s en het
bedrag van € 1.000 dat is uitbetaald aan de DGA.
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Een ondernemer die in Nederland woont en zijn bedrijf in het buitenland heeft kan, als hij
aan de voorwaarden voldoet, ook aanspraak maken op een Tozo-uitkering (zie § 7.1). De
grensondernemer dient bij de opgave van zijn netto inkomen ook het inkomen op te geven
dat hij uit buitenlandse uitkeringen verkrijgt. Hieronder wordt ingegaan op de voor
ondernemers geldende noodmaatregelen van België en Duitsland.
Bedrijf in België: ‘Overbruggingsrecht voor zelfstandigen’
Zelfstandigen die in Nederland wonen en een bedrijf in Vlaanderen (België) hebben,
kunnen ook in 2021 nog tot en met maart aanspraak maken op het Belgische
‘Overbruggingsrecht voor zelfstandigen’. Het kan gaan om het 'Dubbel coronaoverbruggingsrecht, het 'Crisis-overbruggingsrecht-omzetdaling' of het 'Crisisoverbruggingsrecht-quarantaine/zorg kind'.
Het betreffen inkomensvervangende uitkeringen en is dus geen bijstand.
Het kan voorkomen dat een zelfstandige tegelijkertijd recht heeft op uitkering op grond
van het Belgische ‘Overbruggingsrecht voor zelfstandigen’ en op een uitkering voor
levensonderhoud op grond van de Nederlandse Tozo. Uit het bijstandskarakter van de
Tozo volgt echter dat er geen of verminderd recht op de uitkering voor levensonderhoud
op grond van de Tozo bestaat voor zover een beroep kan worden gedaan op een
voorliggende voorziening (artikel 15 van de Participatiewet). Het Belgische
‘overbruggingsrecht voor zelfstandigen’ kan worden aangemerkt als passende voorziening.
Dit betekent dat eerst een beroep op het Belgische ‘overbruggingsrecht voor zelfstandigen’
moet worden gedaan alvorens tot bijstandsverlening op grond van de Tozo kan worden
overgegaan. Dit kan vervolgens betekenen dat er geen of verminderd recht bestaat op de
uitkering voor levensonderhoud op grond van de Tozo, omdat de Belgische uitkering als
inkomen moeten worden meegeteld bij het bepalen van het recht op en de hoogte van de
uitkering voor levensonderhoud op grond van de Tozo.
Het Belgische ‘Overbruggingsrecht voor zelfstandigen’ betreft een individuele uitkering aan
de zelfstandige. Het inkomen van de partner en het vermogen zijn daarbij irrelevant. De
maandelijkse uitkeringsbedragen verschillen per soort overbruggingsrecht en per
(gezins)situatie. Het maximumbedrag voor de zelfstandige in hoofdberoep met gezinslast
(dat betekent met minimaal één kind) is € 3.228,20 per maand. Zie voor meer informatie
en uitkeringsbedragen Vlaio.be.
In het kader van de Tozo is de Belgische uitkering inkomen van de zelfstandige; deze kan
dus niet voor de helft worden aangemerkt als zijnde niet in aanmerking te nemen inkomen
van de echtgenoot.
Als de Belgische uitkering hoger is dan de Nederlandse van toepassing zijnde
bijstandsnorm, is er geen recht op Tozo. Mocht een ondernemer met een bedrijf in België
een beroep doen op de Tozo, dan vragen we u bij de ondernemer na te gaan of hij al een
beroep gedaan heeft op het Belgische overbruggingsrecht, aangezien dit voorliggend is
aan de Tozo.
Bedrijf in Duitsland: ‘Arbeitslosengeld II’
Het Duitse ‘Arbeitslosengeld II’ is de reguliere Duitse bijstandsuitkering, waarvan de
voorwaarden zijn verruimd in verband met de coronacrisis (namelijk een aanzienlijk hoger
vrij te laten vermogen). Omdat het Duitse ‘Arbeitslosengeld II’ bijstand is, en dus
uitsluitend beschikbaar voor zelfstandigen die in Duitsland woonachtig zijn, is samenloop
met de uitkering voor levensonderhoud op grond van de Tozo uitgesloten.
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Samenvatting
Voor de aanvraag Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) moet
de zelfstandig ondernemer opgeven hoeveel inkomen hij heeft in de periode waarover hij
aanvraagt. Onder Tozo 2 moet ook de eventuele partner dit opgeven.
Hoeveel verdient hij met zijn werk als zelfstandige?
Inkomen verworven voor werk dat in deze periode is gedaan
of voor producten die in deze periode zijn verkocht. Het gaat
om de netto-beloning.
Netto-beloning =
• Totaal aan inkomsten uit gewerkte uren en verkochte
producten (ex BTW)
• -/- directe en indirecte zakelijke kosten
• -/- forfaitair belastingpercentage van 18%
Heeft hij ook nog werk in loondienst? Zo ja, hoeveel verdient hij
daarmee?
Verhuurt hij een huis of kamer? Zo ja, hoeveel krijgt hij daar
maandelijks voor?
Heeft hij een uitkering? Zo ja, hoeveel krijgt hij maandelijks?
Ontvangt hij partner- of kinderalimentatie? Zo ja, hoeveel per maand?
Ontvangt hij inkomen uit overige inkomstenbronnen? Zo ja, hoeveel per
maand?
Totaal aan inkomsten per maand in de periode waarover hij aanvraagt

5.5 Voorschot
Op grond van artikel 52 Participatiewet kunt u een voorschot op de uitkering verstrekken.

5.6 Inlichtingenplicht, uitgesteld inkomen en bruteren van een Tozovordering
Inschatting vooraf, inlichtingenplicht bij wijzigingen en controle achteraf
De inlichtingenplicht van artikel 17 Participatiewet is van toepassing op de Tozo. Dat
betekent dat iedereen die een beroep doet op de regeling verplicht is om op eigen initiatief
onverwijld 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.
De zelfstandige geeft bij de aanvraag een inschatting van zijn inkomsten. Blijkt dat de
inschatting niet correct is, dan moet hij de gemeente daarover informeren
(inlichtingenplicht, art 17 Participatiewet). De gemeente kan de zelfstandige vragen om in
dit geval binnen 5 werkdagen een wijzigingsformulier in te sturen (zie model
wijzigingsformulier). Op dit wijzigingsformulier kan de zelfstandige de volgende wijzigingen
doorgeven:
•
•
•
•

opzeggen van de uitkering;
wijziging in de gezinssituatie;
beëindiging van het bedrijf:
bereiken van de AOW-leeftijd;
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•
•
•

ander (gezins)inkomen dan vooraf ingeschat;
een verhuizing;
detinering.

De gemeente berekent de hoogte van de uitkering opnieuw op basis van de nieuwe
gegevens. De gemeente vraagt de zelfstandige om of direct het correcte inkomen door te
geven, of binnen 6 weken na afloop van elke maand het gerealiseerde inkomen (voor het
doorgeven van wijzigingen met betrekking tot het inkomen van de zelfstandige bij Tozo 3,
zie § 9.2). Als het gaat om winst uit onderneming zal dit altijd achteraf pas vastgesteld
kunnen worden. Er zijn 2 mogelijke opties:
1. De uitkering moet worden gestopt.
Als de uitkering moet worden gestopt, dan is het belangrijk om dat zo snel mogelijk
te doen. De zelfstandige heeft aan zijn inlichtingenplicht voldaan. Het is niet de
bedoeling dat hij achteraf wordt geconfronteerd met een grote terugvordering. Als
het versturen van een beëindigingsbeschikking niet direct lukt, zorg dan dat de
uitkering wel direct wordt geblokkeerd, zodat er geen betalingen meer
plaatsvinden.
2. De uitkering moet hoger of lager worden vastgesteld.
Op basis van de herberekening wordt een bedrag nabetaald of teruggevorderd.
Omdat het direct verwerken van elke doorgegeven wijziging een zware belasting
voor de uitvoering is, luidt het advies om de wijzigingen van de zelfstandige per
maand te beoordelen en te verwerken. Is maandelijks niet haalbaar? Dan moeten
alle mutaties ten minste na afloop van iedere Tozo-periode (3 respectievelijk 4
maanden of 6 maanden) verwerkt worden. Dit laatste heeft echter zeker niet de
voorkeur, omdat de zelfstandige dan lang in onzekerheid zit over een mogelijke
terugbetaling.
Het is aan te raden om zelfstandigen goed te informeren over de gevolgen van wijzigingen
in hun situatie. Veel zelfstandigen zijn niet bekend met de regels van de bijstand en zullen
zich niet in alle gevallen realiseren dat een wijziging, bijvoorbeeld meer inkomen, betekent
dat ze een deel van de uitkering terug moeten betalen. Wijs zelfstandigen hier actief op en
adviseer ze om indien nodig wat geld apart te zetten om terug te betalen. Dit laatste is
uiteraard alleen nodig als de situatie gewijzigd is en de uitkering niet tijdig aangepast kan
worden door de gemeente, waardoor de zelfstandige te veel ontvangt.
Als de uitkering onterecht of tot een te hoog bedrag is verstrekt, dan kan achteraf worden
teruggevorderd op basis van de regels zoals die gelden in de Participatiewet. Heeft de
zelfstandige niet de juiste gegevens doorgegeven of ondanks het verzoek van de
gemeente niet doorgegeven dat zijn omstandigheden gewijzigd zijn, dan is sprake van
schending van de inlichtingenplicht en wordt de Tozo ingetrokken of herzien op grond van
art. 54 PW en teruggevorderd op grond van artikel 58, eerste lid PW. Voor een aantal
aanvragen geldt dat ze gedaan zijn op basis van een aanvraagformulier dat – omdat het
vóór de publicatie van de AMvB Tozo is ingediend – op dat moment niet voldeed aan alle
vereisten van de Tozo. Als bepaalde gegevens niet zijn uitgevraagd bij de zelfstandige,
dan kan niet worden gesteld dat hij de inlichtingenplicht heeft geschonden als hij deze
informatie niet heeft geleverd. In dat geval kan wel teruggevorderd worden op grond van
artikel 58, tweede lid PW. Daarin is de mogelijkheid opgenomen om de kosten van bijstand
terug te vorderen als te veel is betaald vanwege een andere reden dan schending
inlichtingenplicht. Een bestuurlijke boete opleggen kan niet nu de inlichtingenplicht niet
geschonden is.
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Uitgesteld inkomen
Uitgesteld inkomen is inkomen dat op een later tijdstip wordt uitbetaald dan waarop dit
inkomen betrekking heeft. Het gaat bijvoorbeeld om een eindejaarsuitkering, 13e maand,
een bonus (niet de zorgbonus) of een winstdelingsregeling. Uitgesteld inkomen moet als
inkomen in aanmerking worden genomen voor berekening van de bijstandsverlening op
basis van artikel 32, lid 2 PW, voor zover dit inkomen betrekking heeft op een periode
waarover beroep op bijstand is gedaan.
Voor bepaling van de hoogte van de Tozo zal, op basis van artikel 31 en 32 PW, ook een
verrekening van uitgesteld inkomen moeten plaatsvinden.
In het modelaanvraagformulier wordt gevraagd naar het verwachte inkomen van de
zelfstandige (en partner). Bij de toelichting hoe het geschatte inkomen berekend moet
worden is aangegeven dat vakantiegeld en bonussen naar rato meetellen. De
eindejaarsuitkering of 13e maand hoeft niet al bij de Tozo-aanvraag meegerekend te
worden als netto-inkomen. Dit geldt ook voor een bonus of winstdelingsregeling waarbij
het recht erop is opgebouwd in de maanden waarin is gewerkt. Dit uitgestelde inkomen
hoeft niet bij aanvang van de Tozo al te worden gekort op de uitkering. Wanneer de
eindejaarsuitkering e.d. is uitbetaald, moet deze volgens de werking van het
transactiestelsel worden teruggerekend (als uitgesteld inkomen) naar de maanden waarin
die is opgebouwd en samenvalt met de Tozo-uitkering. Voor Tozo 1 geldt dat het
uitgesteld inkomen van de partner over die periode niet hoeft te worden opgegeven.
Waarschijnlijk hebben de meeste Tozo-ontvangers geen eindejaarsuitkering, 13e maand,
bonus of winstdelingsregeling en als zij deze wel hebben, dan is die meestal niet
meegenomen bij de inschatting van het gemiddelde inkomen. Ook realiseren deze Tozoontvangers zich mogelijk niet dat zij een ontvangen eindejaarsuitkering op basis van de
inlichtingenplicht moeten melden aan de gemeente.
Advies: werkwijze Tozo 3
Het is belangrijk dat ondernemers weten dat zij de eindejaarsuitkering/13e maand die zij
ontvangen ook, in het kader van de inlichtingenplicht, moeten doorgeven aan de
gemeente. U kunt hiervoor de aanpassing overnemen die is doorgevoerd in het modelwijzigingsformulier Tozo.
Als de ontvanger van Tozo-3 uitgesteld inkomen doorgeeft, of als uit de
(steekproefsgewijze/IB-) controle blijkt dat hiervan sprake is, dan moet u dit als gemeente
oppakken. U kunt deze inkomsten verrekenen met de Tozo 3-uitkering. Heeft de
ondernemer ook een Tozo 1- en/of Tozo 2-uitkering ontvangen? Het bedrag aan
eindejaarsuitkering, 13e maand, bonus of winstdeling (naar rato van het aantal ontvangen
maanden uitkering Tozo 1, 2 en/of 3) kunt u volledig verrekenen met de Tozo 3-uitkering.
Het moet bij dat bedrag gaan om in de voorafgaande 6 maanden ontvangen middelen
(artikel 58, vierde lid PW) die dus betrekking moeten hebben op een periode waarin
(eerder) Tozo is ontvangen. Als de eindejaarsuitkering e.d. in november wordt ontvangen,
mag het bedrag dat betrekking heeft op de maanden waarover Tozo is ontvangen per
eerstvolgende mogelijkheid volledig worden verrekend met de Tozo 3-uitkering. U neemt
hierover een besluit waarmee u de zelfstandige op de hoogte stelt, ook als u afziet van
verrekening. Zie modelbeschikking ‘verrekening/terugvordering achteraf ontvangen
middelen’.
Advies: werkwijze Tozo 1 en 2
Voor ondernemers die géén Tozo 3-uitkering ontvangen, maar wel een uitkering Tozo 1
en/of 2 geldt óók de inlichtingenplicht ten aanzien van het doorgeven van uitgesteld
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inkomen. Maar u hoeft bij Tozo 1 en 2 niet (alsnog) expliciet uit te vragen of de
ondernemer uitgesteld inkomen ontvangt. Als een ontvanger van Tozo 1 en 2 proactief
meldt dat hij uitgesteld inkomen heeft of als dit uit de (steekproefsgewijze/IB-) controle
blijkt, moet u dit signaal wel oppakken: het bedrag dat de ondernemer door de ontvangst
van het uitgestelde inkomen te veel aan uitkering heeft ontvangen, kan worden
teruggevorderd. Indien dit signaal komt uit de controle, stelt u op basis van individuele
beoordeling vast of er wel of niet sprake is van schending van de inlichtingenplicht,
mogelijk leidend tot een boete. Let op! Houd bij het beoordelen van een overtreding van
de inlichtingenplicht en het sanctioneren rekening met het feit dat er geen landelijke
communicatie over uitgesteld inkomen is geweest naar de ondernemers toe. Dit in
verband met het ‘kenbaarheidsvereiste’. De meeste ondernemers niet bekend zijn met de
noodzaak om uitgesteld inkomen in het kader van de inlichtingenplicht door te geven
(tenzij uw eigen gemeente wel over de noodzaak van het doorgeven van uitgesteld
inkomen heeft geïnformeerd).
Het bedrag aan eindejaarsuitkering, 13e maand, bonus of winstdeling (naar rato van het
aantal ontvangen maanden Tozo 1/2/3 uitkering) kunt u terugvorderen op basis van
artikel 58, tweede lid, onderdeel f, sub 1, PW. Ten aanzien van terugvorderingen gelden
de reguliere bepalingen uit de Participatiewet. U neemt hierover een besluit waarmee u de
zelfstandige op de hoogte stelt, ook als u afziet van terugvordering. Zie modelbeschikking
‘verrekening/terugvordering achteraf ontvangen middelen’.
Let op 1! Het is belangrijk dat u bij de registratie van de uitkeringen Tozo 1, 2 en 3 in de
SiSa-verantwoording het rechtmatig vastgestelde bijstandsbedrag opgeeft, ook als de
gemeente ervoor kiest om niet te verrekenen of terug te vorderen. U geeft het bedrag op
waar feitelijk recht op is conform de laatste beschikking.
Let op 2! Het heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de uitkering als u bij de
uitkeringsontvangers Tozo 1 en 2 geen actieve uitvraag doet naar een eindejaarsuitkering
of 13e maand, maar wél als u niet handelt na een doorgegeven wijziging, een IB-signaal of
bevindingen uit de steekproefsgewijze controle (dit kan leiden tot een fout of
onzekerheid).

Verantwoorden voorschotten en vorderingen Tozo
Voor alle specifieke uitkeringen geldt dat gemeenten zich aan het Rijk verantwoorden via
de SiSa-bijlage op basis van het baten-lastenstelsel. De verantwoordingssystematiek voor
de Tozo wijkt daarmee niet af van de verantwoordingssystematiek voor bijvoorbeeld de
Participatiewet en het Bbz 2004. Dit betekent dat gemeenten zich jaarlijks verantwoorden
over de bestedingen en de baten.
Voorschotten Tozo-uitkeringen levensonderhoud
Sommige gemeenten hebben voorschotten Tozo 1 verstrekt die later geheel of gedeeltelijk
niet verrekend konden worden. Dat kwam omdat de aanvrager geen recht op Tozo 1
(aanvraagperiode van 1 maart tot 1 juni 2020) bleek te hebben, of omdat de aanvrager
wel recht bleek te hebben op de uitkering levensonderhoud bij Tozo 1, maar de gemeente
een hoger bedrag aan voorschotten heeft verstrekt dan het uiteindelijke recht op de Tozo
1-uitkering. Deze voorschotten kunnen niet in SiSa als lasten van Tozo 1 worden
verantwoord.
Van de vorderingen als gevolg van verstrekte voorschotten op aanvragen uitkeringen
levensonderhoud van Tozo 1 die zijn gedaan vóór 22 april 2020, wordt door het ministerie
van SZW 30% vergoed. Hierbij wordt uitgegaan van een incassoratio door de gemeente
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van 70%. Zie de invulwijzer SiSa 2020 voor informatie over hoe dit kan worden
verantwoord. Van de vorderingen als gevolg van verstrekte voorschotten op aanvragen
uitkeringen levensonderhoud van Tozo 1 die zijn gedaan vanaf 22 april 2020, ligt het risico
van oninbaarheid bij de gemeente. Deze voorschotten kunnen in SiSa niet als lasten van
Tozo worden verantwoord. Als de aanvraag van de Tozo-uitkering is/wordt toegewezen,
kunt u het verstrekte voorschot verrekenen met de Tozo-uitkering.
Vorderingen Tozo uitkering levensonderhoud
Als blijkt dat een Tozo-uitkering levensonderhoud na de 1e toekenning (deels) ten
onrechte is toegekend, wordt dit deel van de uitkering teruggevorderd van de
ondernemer. U stelt voor de terugvordering een herziene beschikking op. In SiSa
verantwoordt u het bedrag van de (1e) toekenningsbeschikking als last en de
terugvordering van de herziene beschikking als bate.
U bepaalt het risico van oninbaarheid van de terugvordering en vormt hiervoor
(vergelijkbaar met de werkwijze voor de PW) een voorziening van dubieuze debiteuren
Tozo. De dotatie van de voorziening dubieuze debiteuren wordt in SiSa als negatieve bate
verantwoord. Een vrijval van de voorziening dubieuze debiteuren wordt als bate in SiSa
verantwoord. De gemeente loopt dus bij de vorderingen Tozo van de uitkeringen
levensonderhoud geen financieel risico, omdat zij het bedrag ontvangt van de ondernemer
of van het rijk.
Net als de Participatiewet (artikel 58) biedt de Tozo ruimte om af te zien van
terugvorderingen bij de ondernemer. Dit is alleen mogelijk bij terugvorderingen die niet
het gevolg zijn van het niet of niet behoorlijk nakomen van de inlichtingenplicht door de
ondernemer (volgens artikel 58 van de Participatiewet).

Bruteren van een Tozo-vordering
Voor het bruteren van een Tozo-vordering gelden de reguliere bepalingen uit de
Participatiewet. De gemeente is bij de Tozo net als bij de Participatiewet verplicht om over
de verleende bijstand voor levensonderhoud loonbelasting en premies volksverzekeringen
te berekenen en af te dragen aan de Belastingdienst (Wet op de loonbelasting 1964). De
netto-normbedragen voor levensonderhoud worden daarvoor volgens een bepaalde
berekeningssystematiek en op basis van vastgestelde opslagpercentages omgerekend naar
een brutobedrag. De genoemde belastingen en premies worden aan het einde van het
kalenderjaar berekend en afgedragen.
Een Tozo-uitkering die ten onrechte is verstrekt en betrekking heeft op het nog lopende
kalenderjaar, vordert u netto terug. Er is namelijk over dat bedrag nog geen afdracht
gedaan. Betalingen die de ondernemer nog tijdens het lopende jaar doet, brengt u in
mindering op de netto-vordering. Blijft er aan het eind van het jaar nog een bedrag over,
dan betaalt u hierover loonbelastingen en premies volksverzekeringen aan de
Belastingdienst. Deze kunt u aan de ondernemer doorberekenen door het saldo van de
vordering aan het einde van het kalenderjaar met de afgedragen belasting en premies te
verhogen (brutering van de vordering). Afhankelijk van de fiscale situatie kan de
ondernemer dit deel van de vordering van de Belastingdienst terugkrijgen via de aangifte
inkomstenbelasting. Hij moet de verrichte betalingen dan als negatief inkomen opgeven.
Let op! Bruteren kost zowel de gemeente als de ondernemer geld. Het is daarom voor
beide partijen het meest wenselijk om de vordering in het lopende kalenderjaar terug te
(laten) betalen.
Wanneer wel of niet bruteren?
Voor het wel of niet bruteren van een Tozo-vordering geldt de systematiek uit de
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Participatiewet. Dat wil zeggen dat bruteren verplicht is als het een terugvordering betreft
wegens het schenden van de inlichtingenplicht, in andere gevallen is het een bevoegdheid.
Van de bevoegdheid om te bruteren mag geen gebruik gemaakt worden als aan 2
voorwaarden wordt voldaan:
1. Het ontstaan van de vordering is de ondernemer niet te verwijten (denk aan een
administratieve vergissing van de gemeente); én
2. Het kan de ondernemer niet verweten worden dat verrekening met de Belastingdienst
niet meer mogelijk is (de ondernemer kan er niets aan doen dat de vordering niet
tijdens het kalenderjaar waarop zij ziet is terugbetaald).
Aandachtspunten
•

•

Als u de vordering bruteert, dan wijzigt de hoogte van het terugvorderingsbedrag. Dat
betekent dat u voor de inning van dit bedrag een nieuw besluit moet nemen. Daarin
wordt de betalingstermijn opnieuw opgenomen.
Bij bruteren is het belangrijk dat u de ondernemer hierover goed informeert. Wijs hem
erop dat wachten met terugbetalen tot het jaar erna kan betekenen dat hij meer moet
betalen. Vermeld in de beschikking dat de ondernemer in dat geval de bruto-vordering
als negatief inkomen kan opgeven bij de belastingaangifte en mogelijk geld terugkrijgt.
Hiervoor kunt u de clausule ‘Informatie over bruteren vordering’ (TZD 08) gebruiken
(zie de bijlage Modelbrieven en -beschikkingen).

Verantwoording
De kosten van loonbelasting en sociale premies op (niet voor de jaargrens terugbetaalde)
terugvorderingen van Tozo-uitkeringen worden, bij rechtmatig netto terugvorderen,
vergoed door SZW. Dit geldt zowel voor vorderingen die ontstaan zijn vóór als na de
jaargrens.
In het geval de gemeente in 2020 een vordering van een uitkering levensonderhoud Tozo
heeft ingesteld en de ontvanger van de Tozo-uitkering deze in 2020 niet aan de gemeente
heeft terugbetaald, en de gemeente besluit om (in overeenstemming met artikel 58 van de
Participatiewet) de vordering niet te belasten (en dus netto terug te vorderen),
verantwoordt de gemeente de in 2020 betaalde belastingen en sociale lasten over de
volledige uitkering levensonderhoud in SiSa 2020. Dit staat vermeld in de SiSa-invulwijzer
en de nota van verwachtingen voor accountants.
Voor terugvorderingen van een uitkering levensonderhoud Tozo die de gemeente in het
jaar 2021 instelt, geldt de SiSa-systematiek waarbij de gemeente de netto of bruto
vordering (in overeenstemming met artikel 58 van de Participatiewet) als baat in SiSa
2021 verantwoordt.
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5.7 Samenloop met andere regelingen en voorliggende voorzieningen

TOGS en TVL
Er kan samenloop zijn met de EZK-regelingen ‘noodloket’ (TOGS en Tegemoetkoming
Vaste Lasten MKB) en met de regeling Klein Krediet Corona (KKC-regeling). De TOGS
betrof een gift van € 4.000 ten behoeve van bedrijfskosten. De Tegemoetkoming Vaste
Lasten MKB (het vervolg op de TOGS) kon tot 1 oktober 2020 tot maximaal € 50.000
oplopen. De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB werd vanaf 1 oktober 2020 verlengd met
negen maanden. Het betreft hier geen inkomenssteun. Dat betekent dat een gift van dit
noodloket geen invloed heeft op de hoogte van de uitkering voor levensonderhoud en op
het bedrijfskapitaal. Deze gift kan er wel voor zorgen dat er voldoende liquiditeit is, zodat
een bedrijfskapitaal niet nodig is. Dit geldt ook voor de horeca-opslag die verplicht
gesloten eet- en drinkgelegenheden bovenop de TVL kunnen ontvangen. Deze opslag is
bedoeld voor de kosten van (bederfelijke) voorraad en gemaakte aanpassingen aan de 1,5
meter-regel.
KKC-regeling
Zelfstandigen met een micro-, midden of klein bedrijf kunnen gebruik maken van het Klein
Krediet Corona (de KKC-regeling). Deze regeling voorziet kleine ondernemingen in de
mogelijkheid om een overbruggingskrediet aan te gaan. De Nederlandse overheid zal voor
in totaal € 750 miljoen aan overbruggingskredieten voor kleine ondernemingen met een
relatief kleine financieringsbehoefte (van € 10.000 tot 50.000) voor 95% garantstaan. De
looptijd van dit overbruggingskrediet is maximaal 5 jaar, en de rente bedraagt maximaal
4%. Daarnaast betalen ondernemers aan de staat een eenmalige premie van 2% als
vergoeding. De lening wordt aangeboden door in ieder geval de Rabobank, ABN AMRO,
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ING, de Volksbank en Triodos. Banken houden zich aan de Gedragscode kleinzakelijke
financiering. Ook dit is geen inkomenssteun. Deze lening kan er wel voor zorgen dat er
voldoende liquiditeit is, zodat een bedrijfskapitaal niet nodig is (maar is geen voorliggende
voorziening).
NOW
Ondernemers met personeel kunnen ook gebruikmaken van de tijdelijke Noodmaatregel
Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Deze regeling is bedoeld om werkgevers die te
maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen zij hun
werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. Wanneer de
zelfstandige voor zijn personeelskosten de NOW krijgt toegekend, wordt dit gezien als
vermindering van de kosten van de onderneming. De NOW moet daarmee (bij de
inlichtingenplicht en/of de controle achteraf) meegenomen worden in de berekening van
het inkomen van de zelfstandige. De betaling op grond van de NOW kan er wel voor
zorgen dat er voldoende liquiditeit is, zodat een bedrijfskapitaal niet nodig is (maar is geen
voorliggende voorziening).
Continuïteitsbijdrage zorgaanbieders
Zorgaanbieders die in financiële problemen zijn gekomen als gevolg van de coronacrisis,
kunnen terecht bij de financiers van hun zorg (zorgverzekeraars, zorgkantoor en
gemeenten) voor een beroep op financiële ondersteuning. Bij VECOZO konden
zorgaanbieders tot 11 september 2020 terecht voor een maandelijkse continuïteitsbijdrage
(CB) of een vooruitbetaling daarop. Bij de gemeente kunnen zorgaanbieders terecht voor
de Tozo, maar de CB is een voorliggende voorziening voor de Tozo.
Hoe werkt de regeling voor de continuïteitsbijdrage van Zorgverzekeraars Nederland
precies?
Zorgaanbieders die verzekerde zorg verlenen – dat is zorg die vergoed wordt via de basisof aanvullende zorgverzekering – hebben mogelijk recht op een CB. Die bijdrage is
gemaximeerd tot een bepaald percentage van de zorgkosten die ze normaliter declareren
(tussen de 75 en 87%). Deze bijdrage kon worden aangevraagd in de periode 15 mei tot
en met 14 juli 2020 en is voor de meeste zorgaanbieders voor de periode 1 maart 2020
tot en met 30 juni 2020 bedoeld.
Zorgaanbieders GGZ konden vanaf 23 juni tot 21 augustus 2020 aanvragen, en tot 11
september 2020 konden alleen nog dienst- en poliklinische apotheken en eerstelijns
diagnostische centra een verlenging van de continuïteitsbijdrage aanvragen.
Op dit moment is de continuïteitsbijdrage niet aan te vragen. Ook is nog niet bekend of
tijdens de periode van Tozo 3 het loket (de Uitvraagmodule) van VECOZO weer open gaat
voor aanvragen. Mocht dat het geval zijn, dan volgt daarover berichtgeving door de
zorgverzekeraars.
Omdat deze CB een voorliggende voorziening is voor de Tozo, was het in de Tozo 1 en
Tozo 2 periode ook voor gemeenten van belang om te weten of een zorgaanbieder
hiervoor in aanmerking kwam en of hij de CB eerder al had aangevraagd. Totdat bekend
was of de zorgaanbieder in aanmerking kwam voor de CB en hoe hoog die bijdrage was,
kon hij gebruik (blijven) maken van de Tozo.
Helaas is het zo dat informatie hierover door de aanvrager zelf moet worden verstrekt; er
is geen mogelijkheid dit centraal te raadplegen. Wanneer er onduidelijkheid is over de CB,
zult u daarover dus het gesprek aan moeten gaan met de aanvrager.
Aandachtspunten:

Handreiking Tozo

45

Stimulansz – 27 januari 2021, versie 17

Handreiking Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) voor
gemeenten

•

•

•

•

•
•

Er zijn zorgaanbieders die slechts heel beperkt zorg leveren die onder de basis- of
aanvullende zorgverzekering valt en/of waarbij de aanvraag voor de
continuïteitsbijdrage langer duurt. Voor hen geldt dat zij bij acute broodnood (ook) de
Tozo kunnen aanvragen en ontvangen. Inkomsten die (eventueel op een later
moment) vanuit de continuïteitsbijdrage vrijkomen, zullen zij moeten melden conform
de inlichtingenplicht.
Het is mogelijk dat aanvragers Tozo bij de gemeente doorverwezen zijn naar de
zorgverzekeraars voor het aanvragen van de CB. Het aanvragen van de CB kan enige
tijd vergen. Als de uitkomst is dat een zorgaanbieder toch niet in aanmerking komt
voor de CB, of slechts een kleine bijdrage krijgt, kan de Tozo-aanvraag alsnog in
behandeling worden genomen. De eerste meldingsdatum is bepalend voor de vraag of
het dan om Tozo 1 of Tozo 2 gaat.
De CB geldt niet alleen voor zorgverzekeraars en zorgverleners die met elkaar een
zorgovereenkomst hebben afgesloten, maar ook voor niet-gecontracteerde zorg die bij
de patiënt in rekening wordt gebracht en die deze kosten vervolgens declareert bij zijn
zorgverzekeraar. Uiteraard alleen voor het deel dat daadwerkelijk wordt vergoed.
Uiteraard geldt (voor Tozo 2) dat wanneer er sprake is van een echtpaar waarvan
beide echtelieden zorgaanbieders zijn, ook de eventuele CB van de partner als inkomen
wordt gezien.
Aanvragers kunnen met meerdere zorgverzekeraars contracten hebben afgesloten.
Hoofdaannemers en onderaannemers: het is niet ongebruikelijk dat zorgverleners in
opdracht diensten verlenen voor een zorginstelling (of andere aanbieder). Zij worden
dan betaald door de zorginstelling die als hoofdaannemer de verleende zorg declareert
bij de zorgverzekeraars. De CB die deze hoofdaannemers ontvangen is eveneens
bedoeld om de onderaannemers van een bijdrage te voorzien. In principe moet deze
dus eerst worden aangesproken.

Bovenstaande informatie is bedoeld als achtergrondinformatie. In de regeling Tozo is
ervoor gekozen om de aanvrager te laten verklaren dat de eventuele inkomsten lager zijn
dan het sociaal minimum. Die verklaring blijft leidend. Als dit het geval is kan de Tozo
worden verstrekt in aanvulling op dat inkomen. Als later blijkt dat er een CB is verstrekt,
zal in die gevallen besloten kunnen worden tot terugvordering. Heeft de aanvrager de
ontvangen CB niet gemeld? Dan is er sprake van schending van de inlichtingenplicht en
móet u de hierdoor teveel verstrekte Tozo-uitkering terugvorderen.
Meer informatie:
• Op de website van Zorgverzekeraars Nederland is via deze speciale coronapagina veel
informatie te vinden over de CB.
• Het overzicht van de zorgsoorten vindt u op de ZN-pagina met documenten.
• Aanvragen van de continuïteitsbijdrage kan via de website van VECOZO.
• Een AGB-codecheck kunt u doen op de website Vectis AGB-code.
Zorgbonus voor zorgprofessionals
Professionals in de zorg die zich tussen 1 maart en 1 september 2020 hebben ingezet voor
patiënten en cliënten met COVID-19, of die hebben bijgedragen aan de strijd tegen
COVID-19, komen op grond van de ‘Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19’
in aanmerking voor een bonus van € 1.000,- (de zorgbonus). Het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een overzicht gemaakt van de beroepen,
functies en functiegroepen die wel en niet in aanmerking komen (Zorgbonus overzicht
beroepen en functies). Zzp’ers of hun partners die bijvoorbeeld werkzaam zijn (geweest)
voor een zorgaanbieder komen voor de zorgbonus in aanmerking. De zorgbonus is niet
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beschikbaar voor degenen die zelfstandig als zorgprofessional werken en geen
zorgaanbieder zijn in de zin van de subsidieregeling.
De zorgbonus wordt aangemerkt als een vergoeding zoals bedoeld in artikel 31, eerste lid,
onderdeel f en onderdeel g, van de Wet op de loonbelasting 1964. Dit betekent dat de
zorgbonus die wordt uitgekeerd aan een ondernemer die een Tozo-uitkering aanvraagt of
ontvangt niet meetelt als netto-inkomen (art. 31, tweede lid onder g PW).
Ondersteuningsregeling advocaten en mediators
Advocaten, mediators en bijzondere curatoren werkzaam in de sociale advocatuur die in
financiële problemen zijn gekomen als gevolg van de coronacrisis kunnen een beroep doen
op de Ondersteuningsregeling gesubsidieerde toevoegingspraktijk van advocaten en
mediators COVID-19-crisis. Voor de Tozo is dit een voorliggende voorziening. Pas als zij
daar geen of onvoldoende financiële ondersteuning krijgen, kunnen zij een beroep doen op
financiële ondersteuning op basis van de Tozo.
TOFA
De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) is bedoeld voor
werknemers met een flexibel contract, die door de coronacrisis (bijna) geen inkomsten
hebben en geen uitkering kunnen krijgen. Zelfstandig ondernemers die deeltijdondernemer zijn en deeltijd-flexwerker waren, kunnen in aanmerking komen voor de TOFA
als zij voldoen aan de voorwaarden. De regeling bestaat uit een eenmalige
tegemoetkoming voor de periode maart, april en mei 2020.
Wanneer iemand aan de voorwaarden voldoet, kan hij aanspraak maken op € 1.650 bruto.
Dat is € 550 bruto per maand voor de periode maart, april en mei 2020. De
tegemoetkoming wordt in 1 keer uitbetaald.
Let op: er kan géén tegemoetkoming TOFA worden verkregen als over april 2020 Tozo is
aangevraagd of ontvangen 12. Het is mogelijk dat de zelfstandige over de maand mei naast
Tozo ook TOFA uitgekeerd krijgt. In dat geval moet hij vanuit de inlichtingenplicht
aangeven dat er in mei € 550 bruto (extra) inkomsten zijn geweest.
Uitkering levensonderhoud Participatiewet of Bbz
Heeft de zelfstandig ondernemer een uitkering op grond van de Participatiewet of het Bbz,
dan komt hij niet in aanmerking voor de Tozo. Dat geldt ook als de uitkering
levensonderhoud op grond van het Bbz definitief als leenbijstand wordt gegeven omdat het
vermogen te hoog is. Heeft een marginale zelfstandige 13 een aanvullende uitkering? Dan
kan de aanvulling op de eigen inkomsten omhoog tot het sociaal minimum.
TONK
De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is een tijdelijke tegemoetkoming
in noodzakelijke kosten voor huishoudens die te maken hebben met een inkomensterugval
en daardoor de noodzakelijke kosten niet meer kunnen betalen uit het resterende
inkomen. Het gaat hierbij niet om een inkomensondersteunende regeling, maar om een
vergoeding voor daadwerkelijke kosten. Via de noodmaatregel TONK wordt een ruimere
toegang tot de bijzondere bijstand geboden in de periode van 1 januari 2021 t/m 30 juni
2021.
Net als de bijzondere bijstand niet op algemene bijstand (PW) in mindering wordt
Dit geldt ook als 1 of meer van deze uitkeringen of tegemoetkomingen zijn aangevraagd of
ontvangen: bijstandsuitkering PW, Bbz, WW, Ziektewet-uitkering, WIA, WAO, WAZ, Wajong, Anw,
IOAZ, IOAW, IOW of een uitkering van een buitenlandse uitkeringsorganisatie.
13 Een marginale zelfstandige werkt in deeltijd als zelfstandige, maar kan met deze werkzaamheden
niet in zijn eigen levensonderhoud voorzien.
12
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gebracht, wordt bijzondere bijstand in het kader van de TONK niet op de Tozo-uitkering
ingehouden. De TONK kan naast de Tozo-uitkering worden verstrekt.
Overige uitkeringen
Zelfstandig ondernemers die een uitkering op basis van de Wajong, WIA, WAO, WAZ, WW,
IOW of Ziektewet ontvangen komen in aanmerking voor de Tozo, als zij aan de criteria
zoals benoemd in hoofdstuk 3 voldoen. De genoemde uitkeringen dient de ondernemer wel
bij de aanvraag van de Tozo mee te rekenen bij de opgave van het inkomen. Dat geldt ook
voor de eventuele partner. Formeel zijn de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en de
toeslag op grond van de Toeslagenwet een voorliggende voorziening (art. 15 PW). In het
modelaanvraagformulier (onder vraag 5.2) wordt de aanvrager ook gevraagd om bij UWV
na te gaan of hier recht op is. De aanvrager kan de inschatting van zijn inkomen wijzigen
bij het UWV, waardoor hij mogelijk een hogere uitkering krijgt. Omwille van
uitvoerbaarheid en met oog op soepele dienstverlening is ervoor gekozen om voor de Tozo
niet vooraf vast te stellen of voor de ondernemer een beroep op de uitkering via UWV,
inclusief een toeslag op grond van de Toeslagenwet een toereikende voorliggende
voorziening is. De ondernemer dient in het kader van de inlichtingenplicht de gemeente
ervan op de hoogte te stellen als hij via zijn UWV-uitkering (en eventueel de
Toeslagenwet) een hoger inkomen uit uitkering ontvangt. Dit wordt dan verrekend met de
Tozo-uitkering. Achteraf kan de gemeente hierop controleren via Suwinet.
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6. Bedrijfskapitaal bij liquiditeitsproblemen

Zelfstandig ondernemers kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van
maximaal € 10.157 14. Dit maximumbedrag geldt per bedrijf en per ondernemer. Heeft de
zelfstandige onder Tozo 1 al de maximale lening voor bedrijfskapitaal van € 10.157 al
ontvangen? Dan kan niet nogmaals een lening voor bedrijfskapitaal worden verstrekt.
Heeft de zelfstandige een lager bedrag aan bedrijfskapitaal aangevraagd of ontvangen?
Dan kan een aanvullende lening bedrijfskapitaal Tozo aangevraagd worden waarmee de
lening wordt aangevuld tot maximaal € 10.157.

6.1 Voorwaarden en looptijd lening
Om voor een lening in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:
• De zelfstandige behoort tot de doelgroep (hoofdstuk 3).
• Er zijn onvoldoende direct beschikbare financiële middelen om aan de financiële
verplichtingen van het bedrijf te kunnen voldoen.
• 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;

14

Dit bedrag geldt ook in 2021, de Tozo bevat geen indexatiebepaling (in tegenstelling tot het Bbz).
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o
o
o
o

langer dan 4 weken buiten Nederland verblijft in de uitkeringsperiode;
jonger is dan 21 en in een inrichting verblijft;
onbetaald verlof heeft;
Jonger is dan 27 en studeert met recht op studiefinanciering.

Als de aanvraag wordt gedaan door een echtpaar of daarmee gelijkgestelde partners, dan
moet de partner ook tekenen voor de aanvraag. Dit geldt ook als het om een nietrechthebbende partner gaat. Er is nu een aantal mogelijkheden:
• Eén van beide partners is zelfstandige, de andere niet. De zelfstandige kan
bedrijfskapitaal aanvragen, de partner tekent ook voor de aanvraag.
• Beide partners zijn zelfstandige en werken in hetzelfde bedrijf. Ze vragen
gezamenlijk bedrijfskapitaal aan en tekenen beiden. Er kan slechts één keer het
maximale bedrag van € 10.157 worden toegekend.
• Beide partners zijn zelfstandige en hebben ieder een eigen bedrijf (het gaat hier om
2 verschillende bedrijven). Beide partners kunnen bedrijfskapitaal aanvragen van
maximaal € 10.157. Beide partners tekenen voor bedrijfskapitaal voor hun eigen
bedrijf en dat voor het bedrijf van hun partner.
• Binnen één bedrijf werken meerdere vennoten (vof) of maten (maatschap). Voor
één bedrijf kan slechts één keer bedrijfskapitaal worden aangevraagd. Alle
vennoten/maten tekenen mee voor het bedrijfskapitaal.

De-minimisverklaring
In het modelaanvraagformulier 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 de Tozo verstrekt wordt als staatssteun beschouwd moet worden.
De gemeente mag de lening alleen verstrekken als de aanvrager daarmee onder het deminimisplafond blijft. Verder moet de gemeente de de-minimisverklaring (en dus het hele
aanvraagformulier) 10 jaar bewaren.
Zie voor meer informatie: Europadecentraal.nl/onderwerp/staatssteun/de-minimissteun.

Looptijd en rentepercentage
De lening heeft een maximale looptijd van 3,5 jaar en kent een rentepercentage van 2%
over de hele looptijd. Dat wil zeggen, voor bedrijfskredieten die in 2020 zijn verstrekt,
gaat de rente lopen op het moment dat de lening wordt verstrekt (art. 14 Tozo). Voor
bedrijfskredieten die in de periode januari tot juli 2021 worden verstrekt gaat de looptijd
van de rente in op 1 juli 2021.
Zie voor de specificaties aan de lening bedrijfskapitaal Tozo 2 § 8.2. Zie voor de
specificaties aan de lening bedrijfskapitaal Tozo 3 § 9.2.
Looptijd rente bij faillissement
Als de zelfstandig ondernemer failliet gaat, kan de gemeente haar vordering met rente
indienen bij de faillissementscurator. De rente wordt dan berekend tot de datum waarop
het faillissement is uitgesproken. De rente loopt dus niet door na faillietverklaring (artikel
128, Faillissement). Dat is anders als de gemeente een vordering heeft die gedekt is met
een zekerheid (een pand- of hypotheekrecht), dan loopt de rente wel door.
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6.2 Lichte toets
De zelfstandig ondernemer moet verklaren en aannemelijk maken dat er sprake is van
liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis. Dat wil zeggen dat hij aannemelijk
moet maken dat hij lopende betalingsverplichtingen (vaste bedrijfslasten, facturen,
rente- en aflossingsverplichtingen) niet kan voldoen.
Als gemeente toetst u marginaal en beoordeelt u op hoofdlijnen of het liquiditeitsprobleem
en de oorzaak daarvan aannemelijk is. Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor de
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. Een jaarrekening van
een voorgaand jaar kan daar bijvoorbeeld inzicht in geven. 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.
Het gaat nadrukkelijk om een lichte toets. Een snelle uitvoering is ook hier van belang. Het
is wel noodzakelijk dat de aanvrager bewijsstukken aanlevert zoals recente
bankafschriften, maar de gemeente hoeft geen extra navraag te doen op
kinderspaarpotten o.i.d. Verder is het vanzelfsprekend dat de zelfstandige met zijn gezin
geld moet overhouden ten behoeve van de kosten voor het levensonderhoud.

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. Let op! In het kader van Tozo 2 en Tozo 3 dient
de ondernemer wel te verklaren dat er geen surseance van betaling of faillissement is
aangevraagd of toegekend voor het eigen bedrijf, voor zichzelf of voor één van de
vennoten of leden waarmee de ondernemer het bedrijf of zelfstandig beroep in een
samenwerkingsverband uitoefent. Is dat wel het geval dan wordt geen bedrijfskapitaal
verstrekt.

6.3 Samenloop met andere regelingen en voorliggende voorzieningen
Er geldt bij de aanvraag om een lening voor bedrijfskapitaal een zogenaamde lichte toets,
die nadrukkelijk géén levensvatbaarheidstoets is. Een verwijzing naar de bank als
voorliggende voorziening is niet aan de orde. De TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers
Getroffen Sectoren COVID-19) of de TVL MKB staat een lening voor bedrijfskapitaal niet in
de weg. Datzelfde geldt voor de KKC-regeling (Klein Krediet Corona), een regeling op basis
waarvan ondernemers uit het micro, midden- en klein bedrijf leningen kunnen afsluiten
waarvoor de overheid voor 95% garant staat (zie ook § 5.7). Voor deze regelingen geldt
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dat een lening voor bedrijfskapitaal nog steeds mogelijk is als de ondernemer gebruik
maakt van de TOGS, TVL MKB en/of de KKC. Uiteraard zijn dit wel liquide middelen waar
de zelfstandige over kan beschikken, en speelt dit wel een rol bij de vaststelling of de
lening noodzakelijk is.
Ook als een ondernemer al bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal
ontvangt op grond van het Bbz 2004, dan kan de ondernemer in aanmerking komen voor
bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal in het kader van de Tozo. Er
dient dan wel sprake te zijn van een liquiditeitsprobleem als gevolg van de coronacrisis.
Dit moet de ondernemer aannemelijk maken.

6.4 Terugbetalen lening
De bijstand in de vorm van bedrijfskapitaal is een lening. Dit bedrag moet terugbetaald
worden. Oorspronkelijk gold dat het bedrijfskapitaal Tozo 1, 2 en 3 in maximaal 3 jaar tijd
vanaf de datum van verstrekking moest worden terugbetaald. Tot 1 januari 2021 hoefde
er voor bedrijfskapitaal dat was uitgekeerd in 2020 niet te worden afgelost. Daarna was
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 (art. 4:94
Awb).
Veel zelfstandig ondernemers zijn echter vanaf 1 januari 2021 nog niet in staat om aan
hun aflossings- en renteverplichtingen te voldoen. De voortdurende coronacrisis die
verhindert dat ondernemers omzet kunnen draaien is hier debet aan.

Handreiking Tozo

52

Stimulansz – 27 januari 2021, versie 17

Handreiking Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) voor
gemeenten

Generiek uitstel van terugbetaling op de lening bedrijfskapitaal tot 1 juli 2021
De terugbetalingsverplichting op de lening voor bedrijfskapitaal wordt tijdelijk voor de
duur van 6 maanden uitgesteld tot 1 juli 2021. Tijdens deze periode wordt ook de
renteopbouw tijdelijk stopgezet.
Wat zijn de wijzigingen?
•
•

•

De verplichting om de lening terug te betalen vangt voor bestaande en nieuwe
leningen aan op 1 juli 2021 in plaats van op 1 januari 2021;
De looptijd (de periode vanaf het moment van verstrekking tot het moment waarop
deze moet zijn terugbetaald) van bestaande en nieuwe leningen wordt verlengd
met 6 maanden van 3 jaar tot 3,5 jaar;
Gedurende de maanden januari 2021 tot en met juni 2021 wordt geen rente
opgebouwd op bestaande en nieuwe leningen.

Overigens staat het zelfstandigen die wel in staat zijn over te gaan tot betaling van hun tot
1 januari 2021 opgebouwde rente- en aflossingsverplichtingen, vrij om dit te doen. Ook
voor hen geldt dat tijdens de periode van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 de renteopbouw
tijdelijk wordt stopgezet.
Bovengenoemde gewijzigde voorwaarden gelden voor nieuwe aanvragen en werken ook
automatisch door in al verstrekte leningen. Gemeenten hoeven dus voor bestaande
leningen geen besluit te nemen over het uitstel, maar kunnen volstaan met het informeren
van de ondernemer over de wijzigingen. Ter ondersteuning van gemeenten staan in de
Toolkit Tozo een modelbrief voor het informeren van ondernemers die al een lening
hebben ontvangen en een aangepaste modelbeschikking voor nieuwe aanvragen.
Het uitstel van de terugbetalingsverplichting wordt geregeld in een ministeriële regeling
die eind januari wordt gepubliceerd. De bepaling treedt met terugwerkende kracht in
werking. Gemeenten kunnen op deze gewijzigde regelgeving anticiperen.

Voorwaarden en leenovereenkomst bedrijfskapitaal
Alle voorwaarden voor en verplichtingen bij het bedrijfskapitaal moet u in de
toekenningsbeschikking opnemen. U kunt daarbij ook een leenovereenkomst meesturen.
Dit is niet noodzakelijk als het gaat om een bedrijf met één ondernemer. De ondernemer
en zijn partner zijn door het gezamenlijk aanvragen en ondertekenen van de aanvraag
hoofdelijk aansprakelijk. Gaat het om een VOF of een ander samenwerkingsverband, dan
is dit zeker aan te raden. U kunt er ook voor kiezen om een verklaring hoofdelijke
aansprakelijkheid te laten tekenen. Alle vennoten of leden waarmee het bedrijf of
zelfstandig beroep wordt uitgeoefend en hun privépartners moeten dan tekenen voor de
lening, omdat ze allen hoofdelijk aansprakelijk zijn. Iedereen die hoofdelijk aansprakelijk is
moet een beschikking krijgen van de toekenning van de lening voor bedrijfskapitaal. Als
het om een BV gaat, dan moet ook de BV zelf (het bedrijf) mee tekenen voor
aansprakelijkheid. Dit wordt gedaan door een directeur van de BV met
tekeningsbevoegdheid namens de BV. Let op! Als het gaat om een commanditaire
vennootschap, dan mag de stille vennoot juist niet mee tekenen.
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Verplichtingen verbonden aan de lening
Artikel 16 Tozo geeft beleidsruimte voor gemeenten om verplichtingen te verbinden aan de
lening voor bedrijfskapitaal. In de beschikking (toekenning lening bedrijfskapitaal) wordt in
ieder geval opgenomen:
• De verplichting om rente en aflossing te betalen plus de betalingstermijnen;
• Dat de lening direct kan worden opgeëist als de zelfstandige de
betalingsverplichting niet nakomt, als het bedrijf of beroep wordt overgedragen of
beëindigd of ingeval van surseance van betaling of faillissement van de
zelfstandige, één van de vennoten of leden waarmee het bedrijf of zelfstandig
beroep wordt uitgeoefend of van de rechtspersoon.
Dit is geen limitatieve opsomming, gemeenten kunnen hier nog nadere verplichtingen
opnemen. Dit kan door een beleidsregel vast te stellen, of door een vaste gedragslijn aan
te houden en dit dus standaard in de beschikking op te nemen.
Op grond van het derde lid heeft het college beleidsvrijheid om aan de lening voor
bedrijfskapitaal zekerheden te verbinden. Als de gemeente hiervoor kiest, dan ligt het voor
de hand om dit in een beleidsregel vast te leggen. Hierbij kan worden aangesloten bij de
beleidsregel die geldt voor de lening bedrijfskapitaal op grond van het Bbz. Het is dan wel
aan te raden om te zorgen dat de beleidsregel op zeer korte termijn wordt vastgesteld,
aangezien de aanvragen op korte termijn moeten worden afgehandeld. Wordt geen
beleidsregel vastgesteld, dan kan ook per toekenning in de beschikking worden toegelicht
waarom in dit geval wel zekerheden worden gesteld. Worden geen zekerheden gesteld,
dan is geen toelichting nodig.

Verantwoorden vorderingen Tozo bedrijfskapitaal
Voorschotten Tozo bedrijfskapitaal
Volgens artikel 13, lid 2 van de AmvB Tozo kan er geen voorschot worden verstrekt bij een
kapitaalverstrekking.
Vorderingen Tozo bedrijfskapitaal
De verstrekkingen bedrijfskapitaal bij Tozo worden in principe volgens het kasstelsel in
SiSa verantwoord. De door de gemeente verstrekte en betaalde bedrijfskredieten Tozo
worden als lasten in SiSa verantwoord. De door de gemeente ontvangen aflossingen op de
kredieten Tozo worden als bate in SiSa verantwoord. Voor de rente op de kredieten Tozo
geldt het baten-lastenstelsel. Mutaties in de voorziening dubieuze debiteuren worden bij
verstrekkingen bedrijfskapitaal Tozo niet in SiSa verantwoord. De verantwoording is
vergelijkbaar met de verantwoording van verstrekkingen bedrijfskapitaal bij het Bbz 2004.
Het risico van oninbaarheid van de verstrekte kredieten Tozo ligt bij het Rijk.
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7. Bijzondere doelgroepen
De Tozo is bij ministeriële regeling 15 uitgebreid met twee doelgroepen, namelijk de
grensondernemers en de AOW-gerechtigden. Voor deze groepen gelden andere regels.

7.1 Grensondernemers
Er zijn twee typen grensondernemers te onderscheiden.




Mensen die wonen in een andere lidstaat van de EU, EER of Zwitserland en in
Nederland een bedrijf hebben. Deze zelfstandig ondernemers kunnen enkel een
aanvraag indienen voor bedrijfskapitaal. De aanvraag wordt ingediend bij de gemeente
Maastricht. De handreiking gaat niet verder in op deze groep.
Mensen die wonen in Nederland en een bedrijf hebben in een andere lidstaat van de
EU, EER of Zwitserland. Deze groep kan een aanvraag indienen voor aanvullende
uitkering voor levensonderhoud. Deze paragraaf gaat specifiek over deze groep.

De grensondernemer die in Nederland woont en zijn bedrijf in een andere lidstaat van de
EU, EER of Zwitserland heeft, komt alleen in aanmerking voor een aanvullende uitkering
voor levensonderhoud. Het bedrijf bevindt zich in het buitenland, daar kan geen
bedrijfskapitaal voor worden verstrekt (territorialiteitsbeginsel). Om voor een aanvullende
uitkering voor levensonderhoud in aanmerking te komen moet de zelfstandige voldoen aan
alle voorwaarden die gelden voor de Tozo, met uitzondering van de eis dat het bedrijf in
Nederland is gevestigd. Het bedrijf van de zelfstandige moet wel gevestigd zijn in de EU,
EER of Zwitserland. Meer concreet gaat het om de volgende landen: België, Bulgarije,
Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije,
Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta,
Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië,
Zweden of Zwitserland. Tot en met 31 december 2020 hadden ook ondernemers die in
Nederland wonen en een bedrijf hebben in het Verenigd Koninkrijk recht op de uitkering
levensonderhoud Tozo. Zie paragraaf 7.2 voor toelichting op de gevolgen van de Brexit
voor de Tozo.
Voor deze grensondernemers geldt, net als voor alle andere zelfstandigen die aanvragen,
dat de aanvraag wordt gedaan in de gemeente of bij de uitvoeringsorganisatie die de
uitvoering doet voor de gemeente waar ze daadwerkelijk wonen. Heeft de
grensondernemer wel een adres in Nederland maar is zijn feitelijke hoofdverblijf elders?
Dan komt hij niet in aanmerking. Vanwege het risico op misbruik en oneigenlijk gebruik is
ervoor gekozen om grensondernemers op het aanvraagformulier expliciet te laten
verklaren dat zij hun feitelijk hoofdverblijf hebben op het door hen opgegeven woonadres.
De gemeente mag uitgaan van deze verklaring en hoeft dit niet te controleren bij de
aanvraag.
Specifieke aandachtspunten
Voor grensondernemers gelden enkele specifieke aandachtspunten.


15

Registratie in een handelsregister is niet overal verplicht. Als het wel verplicht is
dan geeft de zelfstandige door met welk registratienummer en bij welke organisatie
zijn bedrijf is geregistreerd. Ook stuurt hij een bewijsstuk van zijn inschrijving mee.
Het bewijs mag niet ouder zijn dan 2 maanden. Is registratie niet verplicht, dan zal
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hij op een andere manier moeten aantonen dat hij daadwerkelijk als zelfstandige
werkzaam is. Bijvoorbeeld via een recente belastingaangifte of facturen.
De grensondernemer moet voldoen aan de vergunningen die verplicht zijn in het
land waar zijn bedrijf gevestigd is. De gemeente mag afgaan op de verklaring van
de zelfstandige en hoeft dit niet te controleren bij de aanvraag.
Elk land kent zijn eigen ondernemingsrecht. De ondernemer moet zelf aangeven
met welke Nederlandse rechtsvorm zijn bedrijf overeenkomt. Is er geen
vergelijkbare rechtsvorm, dan zal hij moeten omschrijven wat de betreffende
rechtsvorm inhoudt. Op basis daarvan kan worden beoordeeld of sprake is van een
zelfstandig ondernemer.
De grensondernemer dient bij de opgave van zijn netto inkomen ook het inkomen
op te geven dat hij uit buitenlandse uitkeringen verkrijgt. Zie hiervoor § 5.4,
buitenlands inkomen.

Bij de aanvraag door een grensondernemer controleert u áltijd (onafhankelijk van hoe de
aanvraagprocedure eruitziet):
•
•
•
•

•

•

of alle gegevens zijn ingevuld, bewijsstukken zijn aangeleverd en aan alle
voorwaarden is voldaan die worden afgedaan met de ‘verklaring’;
of de aanvrager en eventuele partner, indien zij aankruisen niet de Nederlandse
nationaliteit te hebben, met een Nederlander gelijk gesteld kunnen worden 16;
of de aanvrager en eventuele partner een geldig ID-bewijs hebben overgelegd,
anders dan een rijbewijs;
of de aanvrager in uw gemeente woont (anders stuurt u de aanvraag door naar de
juiste gemeente en informeert u de aanvrager hierover. Woont de aanvrager buiten
Nederland, dan kunt u de aanvraag afwijzen.);
indien de aanvrager een afschrift van de inschrijving in het handelsregister
meestuurt, of de aanvrager de (mede-)eigenaar is van de onderneming die hij
opgeeft (aan de hand van bewijsstukken die de aanvrager mee stuurt). In andere
gevallen controleert u of de ondernemer dit voldoende aannemelijk heeft gemaakt;
of het rekeningnummer dat de aanvrager opgeeft overeenkomt met het
rekeningnummer op het bankafschrift en of dit het nummer van een Nederlandse
bankrekening is (via check bewijsstuk(ken)).

Indien géén sprake is van gebruik van de DigiD-inlogmogelijkheid voor aanvrager en/of
partner, controleert u óók:
•

•
•
•

of het opgegeven BSN-nummer van de aanvrager overeenkomt met de naam en
identiteit van de aanvrager (aan de hand van de BRP of bewijsstuk
identiteitsbewijs);
of het opgegeven BSN-nummer van de partner overeenkomt met de naam en
identiteit van de partner (aan de hand van de BRP of bewijsstuk identiteitsbewijs);
of de opgegeven woonplaats overeenkomt met de woonplaats in de BRP (adhv de
BRP).
of de handgeschreven handtekeningen bij de verklaringen zijn gezet (uploaden als
bewijsstuk of laten ondertekenen van een geprint aanvraagformulier).

Als de partner niet met een Nederlander gelijk gesteld kan worden, dan is op de zelfstandige niet
de gehuwdennorm van toepassing, maar de norm van een echtpaar met een niet-rechthebbende
partner.
16
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7.2 Bijstandsverlening en Brexit
Vanaf 1 januari 2021 wordt het Verenigd Koninkrijk (VK) niet meer gerekend tot de EU of
EER. In het terugtrekkingsakkoord tussen de Europese Unie en het (VK is vastgelegd dat
de rechten van burgers die vóór het einde van de overgangsperiode van het vrij verkeer
van personen gebruik hebben gemaakt (VK-burgers die naar de EU zijn verhuisd en
andersom), beschermd worden. Dit betekent dat VK-burgers die uiterlijk op 31 december
2020 in de EU, de EER of Zwitserland zijn komen wonen en legaal verblijven, ook na de
overgangsperiode hier kunnen blijven werken.
Wel mag van deze VK-burgers en hun familieleden in Nederland na 31 december 2020
worden verlangd dat zij een verblijfsdocument aanvragen. Voor de afgifte van dit
verblijfsdocument gelden dezelfde verblijfsvoorwaarden als voor EU-burgers. Het
verblijfsdocument is rechtvaststellend, wat betekent dat het recht op bijstand hier niet
afhankelijk van kan worden gesteld, tenzij twijfel bestaat over de vraag of betrokkene tot
de groep behoort die onder de bescherming van het terugtrekkingsakkoord valt.

VK-burgers die hier komen wonen na 31 december 2020
VK-burgers die na het einde van de overgangsperiode naar Nederland komen om hier te
verblijven, werken, of studeren worden behandeld als burgers van buiten de EU. Dat wil
zeggen dat zij een verblijfsvergunning en/of een werkvergunning nodig hebben,
afhankelijk van hun verblijfsdoel. Dit betekent dat zij bij het eventueel toekennen van een
bijstandsuitkering hetzelfde worden behandeld als derdelanders. De rechtmatigheid en
specifieke status van hun verblijf dient te blijken uit een door de IND afgegeven
document. Zie voor meer informatie de Handreiking Migranten en Bijstand.

Tozo en Brexit
Bovenstaande geldt in gelijke zin voor de Tozo. In bestaande gevallen kunnen reeds
verstrekte uitkeringen en leningen aan VK-burgers dus doorlopen. VK-burgers, die vóór 31
december 2020 wonen en een bedrijf hebben in Nederland, blijven ook na 31 december
2020, voor het vaststellen van het verblijfsrecht behandeld worden als EU-burger. VKburgers die na het einde van de overgangsperiode (dus op of na 1 januari 2021) naar
Nederland komen om hier te verblijven, worden voor het vaststellen van het verblijfsrecht
behandeld als burgers van buiten de EU (ofwel derdelanders).
De Tozo staat onder bepaalde voorwaarden ook open voor grensondernemers (via de
Trozo). Ondernemers die wonen in de EU, EER of Zwitserland en op 17 maart 2020 een
bedrijf ingeschreven hadden staan in Nederland, kunnen in aanmerking komen voor de
lening bedrijfskapitaal. Ondernemers die wonen in Nederland en op 17 maart 2020 een
bedrijf ingeschreven hadden staan in de EU, EER of Zwitserland kunnen in aanmerking
komen voor de uitkering levensonderhoud. Omdat vanaf 1 januari 2021 het VK niet meer
gerekend wordt tot de EU of EER en Zwitserland, moeten nieuwe aanvragen van
ondernemers met een bedrijf gevestigd in het VK of die wonen in het VK (en een aanvraag
doen in de gemeente Maastricht) worden afgewezen.
Ondernemers die op basis van de Trozo al een lening bedrijfskapitaal of uitkering
levensonderhoud hebben ontvangen, mogen deze behouden (ook in 2021). Zij hebben
echter geen recht meer op een uitkering of (aanvullende lening) als zij een nieuwe
aanvraag doen op of ná 1 januari 2021 (voor Tozo 3 en/of 4).
De verschillende doelgroepen die kunnen worden onderscheiden zijn voor de volledigheid
weergegeven in tabel 1.
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Voor de gemeentelijke uitvoering betekent dit vanaf 1 januari 2021 het volgende:
•

•

Nieuwe / verlengingsaanvragen uitkering levensonderhoud Tozo 3 eb 4 van
ondernemers (ongeacht nationaliteit) die wonen in Nederland en een bedrijf hebben
in het VK: moeten worden afgewezen. Het modelaanvraagformulier en verkort
modelaanvraagformulier zijn hierop aangepast.
Nieuwe aanvragen uitkering levensonderhoud Tozo 3 en 4 en lening bedrijfskapitaal
van VK-burgers: de gemeente moet checken of de ondernemer rechtmatig in
Nederland verblijft aan de hand van een verblijfsdocument. Als de VK-burger vóór
1 januari 2021 in Nederland is komen wonen, mag van de rechtmatigheid van het
verblijf worden uitgegaan, tenzij de IND anders heeft beslist.

Voor de gemeente Maastricht geldt bovendien:
•

•

Nieuwe / aanvullende aanvragen lening bedrijfskapitaal Tozo 3 en 4 van
ondernemers (ongeacht nationaliteit) die wonen in het VK en een bedrijf hebben in
Nederland: moeten worden afgewezen.
Nieuwe aanvragen lening bedrijfskapitaal Tozo 3 en 4 van VK-burgers: de
gemeente moet checken of de ondernemer rechtmatig in de EU, EER of Zwitserland
verblijft aan de hand van een verblijfsdocument.

Tabel 1
Britten of
onderdanen
van de EU,
EER of
Zwitserland

Wonen en
bedrijf in NL

Wonen in NL,
bedrijf in EU,
EER of
Zwitserland

Wonen in EU,
EER of
Zwitserland
(excl. NL),
bedrijf in NL

Huidige
situatie blijft
hetzelfde op 1
januari 2021

Huidige
situatie blijft
hetzelfde op 1
januari 2021

Verhuist op of na 1
januari naar VK

Verhuist op of na 1 januari
naar NL

Uitkering LO

Lening BK
Behoudt
huidige lening
én recht op
nieuwe/aanvu
llende lening
aanvragen na
1 jan.

Uitkering
LO
X

Lening BK

Behoudt
huidige
uitkering én
recht op
nieuwe
uitkering na 1
jan, óók Tozo
4.
Behoudt
huidige
uitkering én
recht op
nieuwe
uitkering na 1
jan, óók Tozo
4.
Geen recht

Uitkering
LO
Geen
recht

X

X

Wordt voor
verblijfsrec
ht
beoordeeld
als
derdelande
r.

Behoudt
huidige
lening, maar
wordt voor
verblijfsrecht
beoordeeld
als
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Geen recht

Geen
recht

Behoudt
huidige lening
én recht op
nieuwe/aanvu
llende lening
na 1 jan.

Geen
recht
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Lening BK
Behoudt
huidige
lening,
maar geen
recht op
aanvullend
e of nieuwe
lening.
Geen recht

Behoudt
huidige
lening,
maar geen
recht op
aanvullend

X
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e of nieuwe
lening.

Wonen in VK,
bedrijf in NL

Geen recht

Behoudt
huidige
lening, geen
recht op
nieuwe of
aanvullende
lening na 1
jan.

X

X

Wonen in NL,
bedrijf in VK

Behoudt
huidige
uitkering,
geen recht op
nieuwe
uitkering na 1
jan, ook geen
Tozo 4.
Geen recht

Geen recht

Geen
recht

Geen recht

Geen recht

Geen recht

Wonen in EU,
EER of
Zwitserland
(excl. NL),
bedrijf in VK
Wonen in VK,
bedrijf in VK

derdelander
(voor
aanvraag
nieuwe/aanv
ullende
lening).

Geen recht

VK-burgers
worden
voor
verblijfsrec
ht
beoordeeld
als
derdelande
r.
X

Behoudt
huidige
lening, máár
VK-burgers
worden voor
verblijfsrecht
beoordeeld
als
derdelander.
X

Geen
recht

Geen recht

Geen recht

Geen recht

X

X

Geen recht

Geen recht

7.3 AOW-gerechtigden
Zelfstandigen die de AOW-leeftijd hebben bereikt kunnen aanspraak maken op een lening
voor bedrijfskapitaal. Zij kunnen nadrukkelijk geen aanvullende uitkering voor
levensonderhoud krijgen. Mochten zij geen volledige AOW krijgen, dan kunnen zij
aanspraak maken op aanvullende bijstand (AIO-aanvulling) op grond van de
Participatiewet.
Voor deze zelfstandigen gelden voor wat betreft het bedrijfskapitaal dezelfde eisen als voor
de andere zelfstandigen, zie hoofdstuk 6, § 8.2 en § 9.2

7.4 Ondernemers 27- en 27+ en aanspraak op studiefinanciering
Wat betreft jongeren en studenten en hun recht op Tozo geldt de Participatiewet. Op
grond hiervan hebben:
1. jongeren tot 27 jaar die onderwijs kunnen volgen en daarmee aanspraak kunnen
maken op studiefinanciering, geen recht op algemene bijstand (art. 13, lid 2,
onderdeel c, sub 2 PW);
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2. jongeren tot 27 jaar die wel onderwijs volgen en aanspraak kunnen maken op
studiefinanciering (ongeacht of zij daar wel of geen gebruik van maken), geen
recht op algemene bijstand (art. 13, lid 2, onderdeel c, sub 1 PW);
3. studenten van 27 jaar en ouder kunnen in aanmerking komen voor algemene
bijstand. Voor hen geldt geen algemene uitsluitingsgrond voor de PW (en de Tozo),
maar studiefinanciering zou wel als een passende en toereikende voorziening
kunnen gelden (art. 15 PW).
De uitvoering van de Tozo ten aanzien van deze 3 doelgroepen is tijdens Tozo 1 en 2
verschillend geweest per gemeente en niet altijd in overeenstemming met de
Participatiewet. Daarom verduidelijken we in deze handreiking en de
modelaanvraagformulieren de gewenste uitvoeringspraktijk voor de groepen 2 en 3 en
heeft de staatssecretaris voorzien in een tijdelijke wetswijziging voor groep 1 (Tweede
nota van wijziging tijdelijke wet Covid-19).
Wat betekent dit per groep?
1. Jonge ondernemers tot 27 jaar die geen onderwijs volgen komen wel in aanmerking
voor de Tozo, zowel voor een aanvullende uitkering levensonderhoud als voor de
lening bedrijfskapitaal. Het is uitvoeringstechnisch complex en ligt niet in de rede
om jonge ondernemers tijdelijk naar het onderwijs te verwijzen. Ze zijn immers
niet werkloos en ze moeten hun aandacht vooral richten op continuering en
eventueel aanpassing van hun bedrijf tijdens deze coronacrisis.
Om ervoor te zorgen dat de Tozo zoveel mogelijk rechtmatig en uniform door
gemeenten wordt uitgevoerd, is de Participatiewet tijdelijk gewijzigd via een nota
van wijziging. Artikel 13, lid 2, onderdeel c aanhef en sub 2 van de PW, dat regelt
dat jongeren tot 27 jaar die zouden kunnen studeren en daarbij aanspraak maken
op studiefinanciering geen recht hebben op algemene bijstand, wordt buiten
toepassing verklaard voor de Tozo. Dit geldt voor de resterende duur van de Tozo,
van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021. De tijdelijke wet COVID-19 SZW en J&V is
ondertussen in werking getreden. Gemeenten kunnen hun huidige aanvraagproces
Tozo 3 handhaven, gebaseerd op deze tijdelijke wet die daarvoor grondslag biedt.
Heeft uw gemeente tot nu toe ondernemers uit deze doelgroep geen recht op Tozo
gegeven? In dat geval wordt u gevraagd om uw uitvoeringsproces zo snel mogelijk
aan te passen, zodat deze ondernemers alsnog recht krijgen op Tozo 3.
Let op! Voor de Tozo 1- en 2-periode hoeven geen herstelacties plaats te vinden als
uw gemeente deze specifieke groep ondernemers geen recht op Tozo heeft
gegeven.
SZW bespreekt met accountants hoe dit voor de financiële verantwoording kan
worden geregeld.
2. Jonge ondernemers tot 27 jaar die wel onderwijs volgen, en recht hebben op
studiefinanciering (ongeacht of zij dit wel of niet ontvangen) komen niet in
aanmerking voor Tozo levensonderhoud en lening bedrijfskapitaal. Zij kunnen
gebruikmaken van het recht op studiefinanciering als voorliggende voorziening. Dit
geldt ook als de studiefinanciering geheel of gedeeltelijk uit een lening bestaat.
In eerdere versies van het modelaanvraagformulier was als uitsluitingsgrond
opgenomen dat personen jonger dan 27 jaar die studeren met behulp van
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studiefinanciering zijn uitgesloten van het recht op Tozo. Het
modelaanvraagformulier en model verkort aanvraagformulier zijn hierop aangepast.
Het is belangrijk om de aanvraagprocessen zo snel mogelijk, maar uiterlijk vanaf 1
januari 2021, aan te passen.
Let op! Al verstrekte uitkeringen op basis van Tozo 1, 2 en 3 hoeft u niet te herzien
als uw gemeente de specifieke groep ondernemers jonger dan 27 jaar die wel
studeren en recht hebben op studiefinanciering (maar daar geen gebruik van
maken) recht heeft gegeven op Tozo.
SZW bespreekt met accountants hoe dit voor de financiële verantwoording kan
worden geregeld.
3. Ondernemers van 27 jaar of ouder die wel onderwijs volgen en recht hebben op
studiefinanciering (ongeacht of zij dit wel of niet ontvangen) kunnen in aanmerking
komen voor de Tozo levensonderhoud en lening bedrijfskapitaal. De PW kent voor
belanghebbenden van 27 jaar of ouder geen algemene uitsluitingsgrond bij scholing
of opleiding. Er bestaat echter geen recht op bijstand voor zover een beroep kan
worden gedaan op een voorliggende voorziening die passend en toereikend is (art.
15). Het recht op studiefinanciering op grond van de WSF 2000 wordt voor een
alleenstaande ondernemer beschouwd als een passende en toereikende
voorziening. De alleenstaande studerende ondernemer van 27 jaar of ouder heeft
dus geen recht op Tozo en moet studiefinanciering aanvragen.
Voor (studerende) ondernemers van 27 jaar of ouder die een (studerende) partner
hebben moet de gemeente per geval beoordelen of de ondernemer en zijn partner
om in levensonderhoud te voorzien, zijn aangewezen op de onderneming of dat
studiefinanciering op grond van de WSF 2000 passend en toereikend is (art. 15
PW). Blijkt de studiefinanciering inderdaad passend, dan is er geen recht op Tozo.
De studerende ondernemer (of zijn studerende partner) moet dan
studiefinanciering aanvragen. Is de studiefinanciering niet toereikend? Dan komt de
ondernemer in aanmerking voor een (aanvullende) uitkering op basis van de Tozo.
De maximale inkomsten uit studiefinanciering worden dan gekort op de Tozouitkering.

Hoe doet u dit?
U kort het inkomen uit studiefinanciering naar het normbedrag levensonderhoud
van artikel 3.18 van de WSF 2000 (indien van toepassing verhoogd met de
eenoudertoeslag uit de WSF 2000). Dit geldt ook als daadwerkelijke inkomsten uit
studiefinanciering lager zijn dan dit bedrag of als de studiefinanciering geheel of
gedeeltelijk uit een lening bestaat. Dit zijn inkomsten waarover redelijkerwijs
beschikt kan worden.
In eerdere versies van het modelaanvraagformulier was bij ondernemers van 27
jaar en ouder geen uitvraag gedaan naar een studie en studiefinanciering. Het
inkomen uit studiefinanciering diende echter wel opgegeven te worden bij het
netto-inkomen en verrekend te worden met de Tozo-uitkering. Het
modelaanvraagformulier en model verkort aanvraagformulier zijn hierop nu
aangepast. Het is belangrijk om uw aanvraagprocessen zo snel mogelijk, maar
uiterlijk vanaf 1 januari 2021, aan te passen.
Let op! Al verstrekte uitkeringen op basis van Tozo 1, 2 en 3 hoeft u niet te herzien
als uw gemeente de specifieke groep ondernemers ouder dan 27 jaar die studeert
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met recht op studiefinanciering, niet op bovenstaande wijze heeft beoordeeld voor
het recht op Tozo.
SZW bespreekt met accountants hoe dit voor de financiële verantwoording kan
worden geregeld.
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8. Verlenging Tozo (Tozo 2)

De coronacrisis is nog niet voorbij en veel ondernemers zijn als gevolg van de maatregelen
nog niet in staat om hun eigen bedrijf of beroep weer volledig op te pakken en zo in hun
eigen levensonderhoud te voorzien. In de Tozo (art. 18 Tozo) is de mogelijkheid
opgenomen om de regeling eenmalig met maximaal 3 maanden 17 te verlengen. Die
verlenging is geregeld in een ministeriële regeling. Deze verlengde Tozo (Tozo 2) is op een
aantal punten gewijzigd ten opzichte van Tozo 1.

8.1 Periode aanvraag en toekenning
Voor de ondernemers die in de periode van 1 maart tot en met 31 mei 2020 Tozo 1
hebben aangevraagd en die verlenging vragen, is het uitgangspunt dat de uitkering voor
levensonderhoud gewoon doorloopt zonder onderbreking 18. Lukt dat niet, dan is van
belang de periode tussen beide uitkeringen zo kort mogelijk te houden.
De ondernemer moet een verlengingsaanvraag indienen. In de Toolkit Tozo is daartoe een
model mutatie-aanvraagformulier opgenomen waarmee hij eenvoudig Tozo 2 kan
aanvragen. Deze verkorte aanvraag kan worden gebruikt voor zelfstandigen die
aanvullende uitkering voor levensonderhoud Tozo 2 aanvragen en die eerder aanvullende
uitkering voor levensonderhoud Tozo 1 hebben ontvangen. Dit mutatieformulier vraagt
een beperkt aantal gegevens uit. Wat al bekend is bij de gemeente wordt niet opnieuw
uitgevraagd. Wel moet de ondernemer verklaren of er iets gewijzigd is in zijn situatie en
zo ja wat. Als de ondernemer aangeeft dat zijn situatie is veranderd (bijvoorbeeld zijn
gezinssituatie), moet de gemeente bepalen of daardoor aanvullende gegevens
noodzakelijk zijn. De gemeente kan dit uitvragen bij de ondernemer of aan de ondernemer
vragen om alsnog het reguliere aanvraagformulier Tozo 2 in te vullen.
Aanvullende gegevens
Het mutatieformulier biedt ook ruime aan de gemeente om aanvullende vragen toe te
voegen. Dit is bedoeld voor ondernemers die een aanvraag hebben gedaan in een vroeg
stadium, toen nog niet alle voorwaarden van de regeling bekend waren. Als toen te weinig
informatie is uitgevraagd, kan de ontbrekende informatie nu alsnog worden gevraagd.
Het mutatieformulier kan aan de zelfstandigen worden toegestuurd of op de website
worden geplaatst zodra het beschikbaar is. Let wel, alleen zelfstandigen van wie de
uitkering op 31 mei 2020 stopt hoeven begin juni een verkorte aanvraag in te dienen.
Loopt de uitkering langer door, dan kan de verkorte aanvraag Tozo 2 later worden
ingediend. Communiceer dit duidelijk naar de zelfstandigen, om te voorkomen dat alle
aanvragen gelijktijdig binnenkomen. Uitgangspunt is dat de aanvullende bijstand voor
levensonderhoud voor zelfstandigen die recht hebben op Tozo 1 en Tozo 2 ononderbroken
doorloopt. Dat lukt alleen als de aanvragen in de juiste volgorde binnenkomen.
Nieuwe aanvraag Tozo 2
Heeft een zelfstandige niet eerder Tozo aangevraagd of ontvangen? Dan moet een nieuwe,
volledige aanvraag Tozo 2 worden ingediend. Een modelaanvraagformulier voor Tozo 2 is
opgenomen in de Toolkit Tozo. Gaat het om een nieuwe of aanvullende aanvraag voor een
lening voor bedrijfskapitaal? Ook dan moet het volledige aanvraagformulier Tozo 2 worden
ingevuld. Omdat de voorwaarden voor Tozo 2 gewijzigd zijn ten opzichte van Tozo 1, is
het dringend aan te raden om de aanvraagformulieren voor Tozo 1 op 1 juni 2020 van de

17
18

In de AMvB stond 3 maanden, dit is met terugwerkende kracht gewijzigd in 4 maanden.
Zie § 5.2 voor de vraag wat te doen als de ondernemer de periode Tozo 1 alsnog wil wijzigen.
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website te halen en per die datum uitsluitend aanvraagformulieren Tozo 2 beschikbaar te
stellen. Zorg dat de formulieren niet tegelijkertijd op de website staan, dat leidt tot
verwarring.
Samenvattend:
•
•
•

Tot en met 31 mei 2020 kunnen alleen aanvragen Tozo 1 worden ingediend.
Vanaf 1 juni 2020 kunnen uitsluitend aanvragen met een aanvraagformulier Tozo 2
worden ingediend.
Ontving de zelfstandige al aanvullende uitkering voor levensonderhoud op basis van
Tozo 1 en wil hij dit verlengen, dan vult hij het verkorte mutatie-aanvraagformulier in.

Duur Tozo 2
Tozo 2 loopt tot uiterlijk 30 september 2020 (mogelijkheid om aan te vragen en de
uitkering) en kan uitsluitend over hele kalendermaanden worden toegekend. De Tozo 2
uitkering kan voor maximaal 4 kalendermaanden worden toegekend. Na 30 september
2020 is géén aanvraag voor een uitkering levensonderhoud of lening voor bedrijfskapitaal
op grond van de Tozo meer mogelijk. Dat betekent dat ondernemers die onder Tozo 1
aanvullende bijstand voor levensonderhoud hebben ontvangen voor de maanden april, mei
en juni, uitsluitend nog Tozo 2 voor de maanden juli, augustus en september kunnen
aanvragen. Alléén ondernemers die vanaf 1 maart 2020 Tozo hebben ontvangen, kunnen
de maximale 7 maanden ontvangen.
Tozo 2 kan met terugwerkende kracht worden verleend tot 1 juni 2020. Dit betekent dat
tot en met 30 september 2020 nog een aanvullende uitkering kan worden aangevraagd
over de kalendermaanden juni, juli, augustus en september 2020. Dit heeft te maken met
de wens om aanvragen verspreid over de aanvraagperiode te laten binnenkomen, zodat
piekbelasting van de uitvoering zoveel mogelijk wordt voorkomen. Het is met ingang van 1
juni 2020 niet langer mogelijk om nog een uitkering aan te vragen met terugwerkende
kracht tot 1 maart 2020.

8.2 Gewijzigde voorwaarden
Aanvullende uitkering voor levensonderhoud
Er komt een toets op het partnerinkomen, waarbij geen aanspraak meer gemaakt kan
worden op de Tozo als het gezamenlijke inkomen van de zelfstandige en zijn partner
boven het toepasselijk sociaal minimum voor gehuwden uitkomt. Hoe ziet dit er precies
uit?
•

•

•

De zelfstandige verklaart bij de aanvraag dat het gezamenlijk inkomen van hemzelf
en zijn partner lager is dan het sociaal minimum. De gemeente kan uitgaan van de
verklaring en hoeft dit dus niet bij de aanvraag van de Tozo te controleren. Is het
gezamenlijk inkomen hoger? Dan is er geen recht op aanvullende uitkering voor
levensonderhoud op grond van de Tozo.
De zelfstandige geeft een schatting op van zijn eigen inkomen en van het inkomen
van zijn partner in de maanden waarover hij de Tozo aanvraagt. Het inkomen van
de partner wordt op dezelfde manier geschat, zie daarvoor § 5.4.
De gemeente mag hierbij uitgaan van de verklaring van de ondernemer, dit hoeft
bij aanvraag niet gecontroleerd te worden.
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Lening voor bedrijfskapitaal
Is er inmiddels surseance van betaling of faillissement aangevraagd of toegekend voor het
eigen bedrijf, voor de ondernemer of voor één van de vennoten of leden waarmee de
ondernemer het bedrijf of zelfstandig beroep in een samenwerkingsverband uitoefent? Dan
wordt geen bedrijfskapitaal verstrekt. Hierbij wordt uitgegaan van de verklaring van de
ondernemer. Dit hoeft bij aanvraag niet gecontroleerd te worden.
Had de ondernemer onder Tozo 1 al bedrijfskapitaal aangevraagd en ontvangen? Dan kan
dit bedrag uitsluitend worden aangevuld tot het maximale bedrag van € 10.157 19 per
bedrijf en per persoon. Heeft de ondernemer het maximale bedrag ontvangen? Dan wordt
geen bedrijfskapitaal meer verstrekt. Eventueel kan dan bedrijfskapitaal op grond van het
Bbz worden aangevraagd. Ook kan de ondernemer worden verwezen naar de bank voor de
KKC-regeling. Heeft de ondernemer minder dan € 10.157 ontvangen? Dan is een
aanvulling mogelijk. Gemeenten kunnen kiezen uit onderstaande twee opties. Aangeraden
wordt om hierover in gesprek te gaan met uw ICT-leverancier. Belangrijk is dat in alle
gevallen aan de volgende eisen wordt voldaan:
•
•
•
•

•

Voor de aanvullende lening stelt de gemeente een nieuwe of herziene
toekenningsbeschikking op (zie modelbeschikking).
Beide leningen tezamen kunnen nooit hoger zijn dan het maximale bedrag van €
10.157. Dit is exclusief de opgebouwde rente.
De aflossing van beide leningen was 1 januari 2021, maar is uitgesteld en start per
1 juli 2021 (zie § 6.4).
De looptijd van de rente start per datum verstrekking. Als sprake is van 2 leningen
(op basis van Tozo 1 en Tozo 2), dan start de rente voor beide bedragen op
verschillende data.
Gedurende de periode van januari 2021 tot en met juni 2021 wordt geen rente
opgebouwd.
De looptijd van de lening is maximaal 3,5 jaar (42 maanden) vanaf de datum van
verstrekking (artikel 14 Tozo). Dus het kan ook minder dan 3,5 jaar zijn. Dat
maakt het mogelijk om de looptijd van de 2e lening af te stemmen op de looptijd
van de 1e lening. Daarmee lopen zij tegelijkertijd af.

De 2 opties zijn het verstrekken van een 2e aparte lening, met eigen looptijd en
startdatum renteopbouw, of de leningen samenvoegen tot 1 lening. Beide opties worden
hieronder toegelicht aan de hand van een voorbeeldcasus.
1. Verstrekken van een 2e aparte lening, met eigen looptijd en startdatum renteopbouw.
De gemeente kan ervoor kiezen om de looptijd van de 2e lening korter te maken, zodat
beide leningen op dezelfde datum zijn afgelost.
Voorbeeldcasus: ondernemer vraagt per 1 april € 6000 en per 1 juli € 4000 aan.
Heeft een ondernemer per 1 april 2020 een lening afgesloten van € 6.000, dan moet deze
afgelost zijn voor 1 oktober 2023. De rente loopt per 1 april 2020 (met een rentepauze
van januari tot juli 2021). Heeft de ondernemer per 1 juli een aanvullende lening
afgesloten van € 4.000, dan start de rente voor deze lening op 1 juli. De gemeente kan nu
kiezen om deze lening voor maximaal 3,5 jaar toe te kennen, zodat de lening voor
1 januari 2024 afgelost moet zijn, maar kan er ook voor kiezen om de 2e lening tegelijk
met de 1e lening af te laten lopen op 1 oktober 2023. Er kan in dit geval één maandbedrag
19

Dit bedrag geldt ook voor 2021, de Tozo kent geen indexatiebepaling.
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aan aflossing en rente worden vastgesteld op basis van de twee leningen. Dit vraagt
heldere communicatie richting de ondernemer.
Dit leidt tot 2 beschikkingen:
1. Een krediet van € 6000, rentedragend vanaf 1-4, aflossen vanaf 1-7-2021 en einde
looptijd op 1-10-2023
2. Een krediet van € 4000, rentedragend vanaf 1-7, aflossen vanaf 1-7-2021 en einde
looptijd op 1-1-2024 of 1-10-2023
Deze optie is volgens de vier leveranciers van back-endsystemen het meest eenvoudig te
realiseren en is daarom opgenomen in de modelbeschikking voor een aanvullende lening.
2. De leningen samenvoegen tot 1 lening
De lening krijgt de kenmerken van de 1e lening.
NB: de rentopbouw voor het 2e deel van de lening moet starten per datum toekenning
aanvullende lening. Dit kan als volgt worden gerealiseerd in de bij optie 1 genoemde
casus: twee versies van dezelfde beschikking:
1. De originele beschikking (per 1-4-2020) met hoofdsom € 6000 en looptijd tot 1-102023.
2. De aangepaste (herziene) beschikking (per 1-7-2020) met hoofdsom € 10.000 en
looptijd tot 1-10-2023. De renteverplichting tussen 1-4 en 1-7 blijft uiteraard staan na
aanpassing van de beschikking

8.3 Aanvullende informatie nodig
De aanvragen voor een aanvullende uitkering voor levensonderhoud of een lening voor
bedrijfskapitaal konden bij sommige gemeenten worden ingediend voordat de regeling was
gepubliceerd. Dat heeft tot gevolg gehad dat bij de eerste aanvragen mogelijk niet alle
benodigde informatie is opgevraagd. Met het modelaanvraagformulier voor Tozo 2 wordt
alle benodigde informatie uitgevraagd. Het is daarom aan te raden om hier gebruik van te
maken. Het mutatieformulier zoals dat beschikbaar is gesteld, bevat de mogelijkheid om
extra informatie uit te vragen, die in een eerdere aanvraag niet is uitgevraagd. Op die
manier kunnen de dossiers worden aangevuld met alle informatie die op grond van de
AMvB noodzakelijk is.

8.4 Processtappen
Welke stappen kunt u nemen om Tozo 2 tijdig geïmplementeerd te hebben?

Stap
Analyse: welke
gegevens ontbreken
bij Tozo 1 aanvraag
Aanvraagformulieren
en back-end bouwen

Handreiking Tozo

Toelichting

Datum gereed

Deze gegevens worden uitgevraagd bij
Tozo 2 en worden toegevoegd aan het
standaard mutatie-aanvraagformulier

Zsm

Op basis van de modelformulieren
(mutatieformulier Tozo 2 en
aanvraagformulier Tozo 2)
aanvraagformulieren inbouwen.
ICT-leveranciers verzorgen aanpassing
van de back-end en geven instructie aan
de gemeente.

27.05
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Mutatieformulier
versturen

Mutatieformulieren inclusief begeleidende
brief versturen naar alle ondernemers die
Tozo 1 ontvangen met het verzoek dit zsm
terug te sturen. Of brede communicatie
over de mogelijkheid van verlenging met
link naar aanvraagformulier op de website.

z.s.m.

Aanvraagformulier
Tozo 2 beschikbaar

Voor nieuwe aanvragers die niet eerder
Tozo hebben ontvangen, wordt het
aanvraagformulier per 1 juni beschikbaar
gesteld. Het formulier voor Tozo 1 gaat
per 1 juni van de website af.

01.06

Brieven en
beschikkingen klaar

Brieven en beschikkingen voor Tozo 2
staan in de systemen, beschikbaar voor de
uitvoering.

01.06.

Aanvragen
behandelen

De model mutatieformulieren worden
behandeld op dezelfde wijze als de Tozo 1
aanvragen. Bij alle vragen mag afgegaan
worden op de verklaring van de
aanvrager. Bij de nieuwe Tozo 2 aanvraag
wordt volgens de Tozo 1 instructies
gecontroleerd.

18.06

Verwerkt in
systemen

De aanvragen Tozo 2 die ingediend zijn in
de eerste week van juni, zijn verwerkt en
staan klaar voor uitbetaling.

18.06 (of de
datum die voor de
gemeente
gebruikelijk is)
25.06 (of de
datum die voor de
gemeente
gebruikelijk is)

Uitbetalen

Handreiking Tozo

De Tozo kan betaalbaar gesteld worden
gelijk met de reguliere betalingsrun.
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9. Verlenging Tozo (Tozo 3)
Het coronavirus heeft grote gevolgen voor de gezondheid van de Nederlandse bevolking,
onze samenleving en economie. We werken hard om het virus onder controle te krijgen.
Tegelijk is duidelijk dat de economische gevolgen van corona langer bij ons zullen blijven.
In de Tozo (art. 18 Tozo) is de mogelijkheid opgenomen om de regeling eenmalig met
maximaal 4 maanden 20 te verlengen. Die verlenging wordt geregeld middels aanpassing
van de AMvB Tozo en de ministeriële regeling (MR) Tozo.
Op 28 augustus heeft het kabinet Tozo 3 aangekondigd. De verlengde Tozo (Tozo 3) zou
lopen van 1 oktober 2020 t/m 30 juni 2021 en zou een toets op beschikbare geldmiddelen
(beperkte vermogenstoets) bevatten. Het kabinet heeft op 28 september aangekondigd
dat, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving, de beperkte vermogenstoets nog niet per 1
oktober 2020 zou worden ingevoerd, omdat dit onder de geldende coronamaatregelen niet
passend werd geacht. Het kabinet was daarom van plan om de beperkte vermogenstoets
per 1 april 2021 in te voeren.
Dit betekent dat zelfstandig ondernemers onder ‘Tozo 3’ voor de maanden oktober 2020
tot en met maart 2021, en dus voor maximaal 6 maanden, een uitkering voor
levensonderhoud kunnen aanvragen zonder dat er een beperkte vermogenstoets wordt
uitgevoerd.
De algemene maatregel van bestuur waarmee de beperkte vermogenstoets in de Tozo is
neergelegd is op 30 september gepubliceerd (Staatsblad 362, 2020). De ministeriële
regeling Tozo 3 is op 1 oktober 2020 gepubliceerd (Staatscourant 2020, 50734). Om het
uitstel van de vermogenstoets tot 1 april 2021 juridisch te effectueren, is een ministeriële
regeling opgesteld die op 9 oktober is gepubliceerd (Staatscourant 2020, 52396) en met
terugwerkende kracht tot 1 oktober 2020 in werking is getreden.
Op donderdag 21 januari heeft het kabinet aangekondigd dat de terugwerkende kracht per
1 februari 2021 wordt verruimd. Vanaf die datum is het mogelijk om een uitkering voor
levensonderhoud Tozo 3 aan te vragen vanaf de 1e van de maand voorafgaand aan de
aanvraagmaand. Om de terugwerkende kracht juridisch te effectueren, is op 27 januari
een ministeriële regeling gepubliceerd (Staatscourant 2021, 4392).
Ook kondigde het kabinet op 21 januari 2021 aan om de beperkte vermogenstoets in Tozo
4 per 1 april 2021 niet in te voeren. Dit wordt geregeld door middel van aanpassing van de
AMvB Tozo, die naar verwachting eind maart 2021 wordt gepubliceerd. SZW, VNG en
Divosa hebben er na gesprekken met gemeenten voor gekozen om het onderscheid tussen
Tozo 3 en Tozo 4 te behouden. Dat betekent dat Tozo 3-uitkeringen nog steeds kunnen
worden toegekend tot uiterlijk 1 april 2021 en dat vanaf 1 april 2021 de Tozo 4 zonder
beperkte vermogenstoets zal gelden tot 1 juli 2021. Van tevoren wordt een
geactualiseerde Toolkit Tozo 4 gepubliceerd, met daarin meer informatie over de
voorwaarden waaraan voldaan moet zijn bij Tozo 4-aanvragen.

20

In de AMvB stond 4 maanden, dit wordt met terugwerkende kracht gewijzigd in 13 maanden.
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9.1 Periode aanvraag en toekenning
Voor de ondernemers die in de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020 Tozo 2
hebben aangevraagd en die verlenging aanvragen, is het uitgangspunt dat de betalingen
voor de uitkering levensonderhoud gewoon doorlopen zonder onderbreking (als de Tozo 3
wordt toegekend). Lukt dat niet, dan is van belang de periode tussen beide uitkeringen zo
kort mogelijk te houden. De zelfstandige moet een verlengingsaanvraag indienen (zie ook
§ 8.1).
In de Toolkit Tozo is daartoe een model verkort-aanvraagformulier opgenomen waarmee
hij eenvoudig Tozo 3 kan aanvragen.
Heeft de zelfstandige een aanvullende uitkering Tozo 2 of Tozo 3 toegekend gekregen en is
de periode tussen de einddatum van die uitkering en de datum waarop hij de nieuwe
uitkering wil laten ingaan korter dan 3 maanden? Dan kan de zelfstandige gebruikmaken
van het verkorte aanvraagformulier voor verlenging van deze Tozo-uitkering. Heeft de
zelfstandige eerder een uitkering Tozo 1, 2 of 3 ontvangen, en is de tijd tussen de eerdere
uitkering en deze nieuwe uitkering 3 maanden of langer? Dan moet de zelfstandige
gebruikmaken van het volledige aanvraagformulier.
Nieuwe aanvraag Tozo 3
Zelfstandigen die niet eerder een Tozo-uitkering hebben ontvangen of waarbij de Tozo
uitkering drie maanden of langer geleden is beëindigd, moeten een volledige nieuwe
aanvraag Tozo 3 indienen.
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Een modelaanvraagformulier voor Tozo 3 is opgenomen in de Toolkit Tozo. Gaat het om
een nieuwe of aanvullende aanvraag voor een lening voor bedrijfskapitaal? Ook dan moet
het volledige aanvraagformulier Tozo 3 worden ingevuld. Omdat de voorwaarden voor
Tozo 3 gewijzigd zijn ten opzichte van Tozo 1 en 2, is het dringend aan te raden om de
aanvraagformulieren voor Tozo 2 op 1 oktober 2020 van de website te halen en per die
datum uitsluitend aanvraagformulieren Tozo 3 beschikbaar te stellen. Zorg dat de
formulieren niet tegelijkertijd op de website staan, dat leidt tot verwarring.
Samenvattend:
•
•
•

•

Tot en met 30 september 2020 kunnen alleen aanvragen Tozo 2 worden ingediend.
Vanaf 1 oktober 2020 kunnen uitsluitend aanvragen met een aanvraagformulier Tozo 3
worden ingediend.
Ontving de zelfstandige al aanvullende uitkering voor levensonderhoud op basis van
Tozo 2 of Tozo 3 en wil hij die uitkering binnen 3 maanden na de einddatum
verlengen? Dan vult hij het verkorte mutatie-aanvraagformulier in.
Ontving de zelfstandige aanvullende uitkering voor levensonderhoud op basis van
Tozo1, maar ontving hij geen uitkering op basis van Tozo 2, dan vult hij een volledig
nieuwe aanvraag in.

Duur Tozo 3
De mogelijkheid om Tozo 3 aan te vragen loopt tot uiterlijk 31 maart 2021. De Tozo 3uitkering kan voor maximaal 6 kalendermaanden en uitsluitend over hele
kalendermaanden worden toegekend. Na 31 maart 2021 is géén aanvraag voor een
uitkering levensonderhoud of lening voor bedrijfskapitaal in het kader van Tozo 3 meer
mogelijk. Begin 2021 volgen nadere instructies over de vormgeving van Tozo 4 vanaf 1
april 2021.
Terugwerkende kracht
Tozo 3 kan, in afwijking van Tozo 1 en Tozo 2, niet over de gehele aanvraagperiode met
terugwerkende kracht worden toegekend.
De uitkering levensonderhoud op basis van de Tozo 3 kon in de maanden oktober en
november 2020 met terugwerkende vanaf 1 oktober 2020 aangevraagd worden. Wanneer
de zelfstandige bijvoorbeeld op 15 november 2020 een aanvraag indiende, kon de
uitkering levensonderhoud – indien noodzakelijk – maximaal met terugwerkende kracht
worden toegekend vanaf 1 oktober 2020. Dit had te maken met de wens om aanvragen
verspreid over de aanvraagperiode te laten binnenkomen, zodat piekbelasting van de
uitvoering zoveel mogelijk werd voorkomen.
Vanaf 1 december 2020 kon de uitkering levensonderhoud op basis van Tozo 3
aangevraagd worden vanaf de 1e van de maand waarin de aanvraag is gedaan. Vroeg de
zelfstandige bijvoorbeeld een uitkering voor levensonderhoud aan op 15 december 2020,
dan kon deze maximaal worden toegekend vanaf 1 december 2020.
Vanaf 1 februari 2021 kan de uitkering levensonderhoud op basis van Tozo 3 aangevraagd
worden vanaf de 1e van de maand voorafgaand aan de maand waarin de aanvraag is
gedaan. Vraagt de zelfstandige bijvoorbeeld een uitkering voor levensonderhoud aan op
15 februari 2021, dan kan deze worden toegekend vanaf 1 januari 2021. Dit geldt
gedurende de rest van de looptijd van Tozo 3. Het is belangrijk dat u deze wijziging voor 1
februari 2021 doorvoert in uw gemeentelijke aanvraagprocessen. Het
modelaanvraagformulier en verkort aanvraagformulier Tozo 3 zijn hierop aangepast.
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Ook tijdens de looptijd van Tozo 4, zal terugwerkende kracht mogelijk zijn tot de 1e van de
maand voorafgaand aan de aanvraagmaand (alleen kan de Tozo 4 uitkering
levensonderhoud niet met terugwerkende kracht over de maand maart – looptijd Tozo 3 worden aangevraagd). Dit wordt verwerkt in de Toolkit Tozo 4.

9.2 Gewijzigde voorwaarden
Lening voor bedrijfskapitaal
Met betrekking tot de verstrekking van bedrijfskapitaal treden geen wijzigingen op ten
opzichte van Tozo 2. Had de zelfstandige onder Tozo 1 en/of Tozo 2 al bedrijfskapitaal
aangevraagd en ontvangen? Dan kan dit bedrag uitsluitend worden aangevuld tot het
maximale bedrag van € 10.157 per bedrijf en per persoon. Zie voor de eisen waar de
gemeente aan moet voldoen § 6.1 en § 8.2. De terugbetalingsverplichting voor leningen
die op basis van Tozo 3 zijn toegekend na 1 januari 2021 beginnen op 1 juli 2021 (zie §
6.4). Wordt aan een zelfstandige op 1 maart 2021 een lening bedrijfskapitaal op basis van
Tozo 3 verstrekt, dan begint de terugbetalingsverplichting dus op 1 juli 2021.
De opties bij Tozo 3 zijn het verstrekken van een 3e aparte lening, met eigen looptijd en
startdatum renteopbouw, of alle leningen samenvoegen tot 1 lening. Beide opties worden
hieronder toegelicht aan de hand van een voorbeeldcasus.
1. Verstrekken van een 2e en 3e aparte lening, met eigen looptijd en startdatum
renteopbouw
De gemeente kan ervoor kiezen om de looptijd van de 2e en 3e lening korter te maken,
zodat alle leningen op dezelfde datum zijn afgelost.
Voorbeeldcasus: ondernemer vraagt per 1 april € 5.000, per 1 juli € 3.000 en per 1
oktober € 2.000 aan.
Heeft een ondernemer per 1 april 2020 een lening afgesloten van € 5.000, dan moet deze
afgelost zijn voor 1 oktober 2023. De rente loopt per 1 april 2020 (met een rentepauze
van januari tot juli 2021). Heeft de ondernemer per 1 juli een aanvullende lening
afgesloten van € 3.000, dan start de rente voor deze lening op 1 juli. Heeft de ondernemer
per 1 oktober een derde lening afgesloten van € 2.000 dan start de rente op 1 oktober.
De gemeente kan nu kiezen om de 2e en 3e lening voor maximaal 3,5 jaar toe te kennen,
zodat de 2e lening voor 1 januari 2024 afgelost moet zijn en de 3e lening voor 1 april 2024
afgelost moet zijn
maar kan er ook voor kiezen om de 2e en de 3e lening tegelijk met de 1e lening af te laten
lopen op 1 oktober 2023. Er kan in dit geval één maandbedrag aan aflossing en rente
worden vastgesteld op basis van de 3 leningen. Dit vraagt heldere communicatie richting
de ondernemer.
Dit leidt tot 3 beschikkingen:
1. Een krediet van € 5.000, rentedragend vanaf 1-4, aflossen vanaf 1-7-2021 en einde
looptijd op 1-10-2023;
2. Een krediet van € 3.000, rentedragend vanaf 1-7, aflossen vanaf 1-7-2021 en einde
looptijd op 1-1-2024 of 1-10-2023;
3. Een krediet van € 2.000, rentedragend vanaf 1-10, aflossen vanaf 1-7-2021 en einde
looptijd op 1-4-2024 of 1-10-2023.
Deze optie is volgens de vier leveranciers van back-endsystemen het meest eenvoudig te
realiseren en is daarom opgenomen in de modelbeschikking voor een aanvullende lening.
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2. De leningen samenvoegen tot 1 lening, de 2e en 3e lening krijgen de kenmerken van de
1e lening
Let op! De rentopbouw voor het 2e en 3e deel van de lening moet starten per datum
verstrekking aanvullende lening. Dit kan als volgt worden gerealiseerd in de bij optie 1
genoemde casus: 2 versies van dezelfde beschikking:
1. De originele beschikking (per 1-4-2020) met hoofdsom € 5.000 en looptijd tot 1-102023;
2. De aangepaste (herziene) beschikking (per 1-7-2020) met hoofdsom € 8.000 en
looptijd tot 1-10-2023. De renteverplichting tussen 1-4 en 1-7 blijft uiteraard staan na
aanpassing van de beschikking;
3. Nog een aangepaste (herziene) beschikking per 1-10-2020 met hoofdsom € 10.000 en
looptijd tot 1-10-2023. De renteverplichting tussen 1-4 (1-7) en 1-10 blijft uiteraard
staan na aanpassing van de beschikking.

Gewijzigde inkomsten en inlichtingenplicht Tozo 3
Bij een aanvraag uitkering voor levensonderhoud op basis van Tozo 3 geeft de zelfstandige
een inschatting van zijn inkomsten (en die van zijn partner) voor maximaal de
aankomende 6 maanden. Het is voorstelbaar dat de zelfstandige zijn inkomsten voor die
maanden nog niet goed kan inschatten, maar verzocht wordt om een zo goed mogelijke
benadering te maken.
U kunt er ook voor kiezen om de zelfstandige zijn inkomsten bijvoorbeeld om de 3
maanden opnieuw te laten schatten. De zelfstandige wordt dan bij de aanvraag verzocht
om een schatting te geven van zijn netto-inkomen voor de aankomende 3 maanden en na
die 3 maanden wordt de zelfstandige weer verzocht een nieuwe inschatting te maken voor
de komende maanden.
Blijkt dat de inschatting niet correct is, dan moet de zelfstandige zo snel mogelijk zijn
werkelijke inkomsten doorgeven aan de gemeente (inlichtingenplicht, art 17 PW). U vraagt
de zelfstandige om of direct het correcte inkomen door te geven, of binnen 6 weken na
afloop van elke maand het gerealiseerde inkomen (zie ook § 5.4). U kunt ervoor kiezen
om de zelfstandige bijvoorbeeld maandelijks of iedere 3 maanden een wijzigingsformulier
toe te sturen met het verzoek deze ingevuld en met alle daarbij behorende
(loon)specificaties retour te zenden.
U berekent de hoogte van de uitkering opnieuw op basis van de nieuwe gegevens.
Een model-wijzigingsformulier vindt u in de Toolkit Tozo.

9.3 Processtappen
Welke stappen kunt u nemen om Tozo 3 tijdig geïmplementeerd te hebben?

Stap
Aanvraagformulieren
en back-end bouwen

Handreiking Tozo

Toelichting

Datum gereed

Op basis van de modelformulieren
(mutatieformulier Tozo 3 en
aanvraagformulier Tozo 3)
aanvraagformulieren inbouwen.
ICT-leveranciers verzorgen aanpassing
van de back-end en geven instructie aan
de gemeente.

Z.s.m. na 01.10

72

Stimulansz – 27 januari 2021, versie 17

Handreiking Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) voor
gemeenten

Mutatieformulier
versturen

Mutatieformulieren inclusief begeleidende
brief versturen naar alle ondernemers die
Tozo 2 ontvangen met het verzoek, indien
ze hun Tozo uitkering willen verlengen dit
zsm terug te sturen. Of brede
communicatie over de mogelijkheid van
verlenging met link naar
aanvraagformulier op de website.

z.s.m.

Aanvraagformulier
Tozo 3 beschikbaar

Voor nieuwe aanvragers die geen Tozo 2
hebben ontvangen, wordt het
aanvraagformulier per 1 oktober (of zo
snel mogelijk daarna) beschikbaar gesteld.
Het formulier voor Tozo 2 gaat per 1
oktober van de website af.

Z.s.m. na 01.10

Brieven en
beschikkingen klaar

Brieven en beschikkingen voor Tozo 3
staan in de systemen, beschikbaar voor de
uitvoering.

Z.s.m. na 01.10

Aanvragen
behandelen

De model mutatieformulieren worden
behandeld op dezelfde wijze als de Tozo 1
en 2 aanvragen. Bij alle vragen mag
afgegaan worden op de verklaring van de
aanvrager. Bij de nieuwe Tozo 3 aanvraag
wordt volgens de Tozo 1 instructies
gecontroleerd + op de verklaring van de
aanvrager ten aanzien van de beschikbare
geldmiddelentoets.

16.10

Verwerkt in
systemen

De aanvragen Tozo 3 die ingediend zijn in
de eerste week van oktober, zijn verwerkt
en staan klaar voor uitbetaling.

16.10 (of de
datum die voor de
gemeente
gebruikelijk is)
23.10 (of de
datum die voor de
gemeente
gebruikelijk is)

Uitbetalen

De Tozo kan betaalbaar gesteld worden
gelijk met de reguliere betalingsrun.

9.4 Ondernemers ondersteunen om zich te oriënteren op de toekomst
Per 1 januari 2021 start een volgende fase binnen de Tozo. Het kabinet wil zelfstandig
ondernemers graag waar nodig ondersteunen om zich voor te bereiden op een nieuwe
toekomst, hetzij als zelfstandig ondernemer, hetzij als werknemer in loondienst.
Dit vergt voor gemeenten de nodige voorbereiding. In deze paragraaf leest u o.a. wat er
van de gemeente wordt verwacht, aan welke mogelijkheden u kunt denken bij
ondersteuning in de arbeidsmarktregio (AMR) en welk aanbod aan ondersteuning er op dit
moment al is.

Wat kunt u doen voordat u in de arbeidsmarktregio aanbod heeft?
Uit de resultaten van een enquête die zelfstandigenorganisaties met het ministerie van
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SZW hebben verspreid, blijkt dat veel ondernemers gehoor hebben gegeven aan de
oproep om de periode van Tozo te gebruiken om een heroriëntatie te starten.
Zelfstandigen die hier ook mee aan de slag willen, maar niet weten waar ze kunnen
starten kunt u - totdat u een eigen aanbod heeft - verwijzen naar de Kamer van
Koophandel (KVK) en naar de leer-werkloketten.
Aanbod Kamer van Koophandel
Centraal in de KVK-dienstverlening staat een telefonisch persoonlijk maatwerkadvies door
het KVK Adviesteam op telefoonnummer 0800 21 17. In het gesprek is er ruimte voor
emotie, bedrijfskundige aspecten en een stappenplan. De ondernemer kan besluiten om
zelf aan de slag te gaan. Het Adviesteam geeft ook ondersteuning bij het warme
doorverwijzen naar de best passende partij die verder hulp kan bieden.
Voor de zich oriënterende ondernemer zijn video’s beschikbaar:
•
•
•

Hoe onderneem je in zwaar weer? Stoppen of doorgaan? Een lastige vraag:
https://www.youtube.com/watch?v=O9gKkYLuYXk;
Doorgaan met ondernemen, ook in zwaar weer:
https://www.youtube.com/watch?v=Pe6Iykdx78s;
Hoe houd je de controle als je je bedrijf wilt stoppen:
https://www.youtube.com/watch?v=LGn79u1vbyI

Ondernemers die direct willen ontdekken hoe het ervoor staat met het bedrijf, kunnen
gebruik maken van de KVK zwaar weer routewijzer. De routewijzer analyseert 4
belangrijke aspecten van een bedrijf. Natuurlijk kan niet met 4 vragen het hele bedrijf
worden doorgrond. Het helpt wel om inzicht te krijgen in hoe het bedrijf ervoor staat en
wat mogelijke vervolgstappen zijn. Bovendien maakt de routewijzer inzichtelijk welke
kansen er mogelijk nog liggen voor het bedrijf. Zo weet de ondernemer vandaag al waar
hij aan toe is en wordt financiële schade beperkt.
Leer-werkloketten
Verder kunnen óók zelfstandigen zich melden bij een van de 35 leer-werkloketten in
Nederland, waar men wordt geholpen bij het maken van keuzes of geadviseerd wordt door
een gekwalificeerd loopbaanadviseur die zicht heeft op de kansberoepen en kanssectoren.
Nederland leert door
Via de ‘Nederland leert door’-subsidieregeling krijgen opleidingsinstituten en
samenwerkingsverbanden de mogelijkheid om subsidie aan te vragen waarmee zij
cursisten gratis (zo veel mogelijk online) cursussen aan kunnen bieden. De ondernemer
kan hier zelf nagaan of er aanbod is dat aansluit bij zijn behoefte. Het huidige aanbod treft
u hier aan: Vind Je Update | Hoe werkt Nederland.
Let op: vanaf medio februari wordt extra aanbod met meer vakgerichte scholing
beschikbaar gesteld.

Hulp bij heroriëntatie – wat er wordt verwacht van de (centrum)gemeenten?
Bij de voorbereidingen van het 3e steun- en herstelpakket gaven zowel gemeenten als
zelfstandigenorganisaties aan dat er voor zelfstandigen dringend meer hulp bij
heroriëntatie nodig is. Een deel van de zelfstandigen ontwikkelt, al dan niet met behulp
van het eigen netwerk, nieuwe activiteiten of slaat zelfs een geheel andere koers in. Een
ander deel lukt dit niet op eigen houtje en heeft hier hulp bij nodig.
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Bij de verlenging van de Tozo tot 1 juli 2021 is dan ook in de Kamerbrief van 28 augustus
2020 aangegeven dat gemeenten vanaf 1 januari 2021 ondersteuning gaan bieden aan
zelfstandigen. Gesteld werd ‘In deze fase ondersteunt het kabinet zelfstandig ondernemers
waar nodig om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst, hetzij als zelfstandig
ondernemer, hetzij als werknemer in loondienst. We zien dat veel ondernemers al aan het
nadenken zijn over de toekomst. Gemeenten inventariseren samen met zelfstandig
ondernemers of en welke ondersteuning van de zelfstandig ondernemer nodig is. Dit kan
bijvoorbeeld gaan om coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie. De
Participatiewet biedt gemeenten de mogelijkheden om dit maatwerk te bieden. In het
aanvullend aangekondigde beleid is hiermee rekening gehouden.’
Beleidsvrijheid voor de uitvoering, maar aanbod minimaal op niveau van de
arbeidsmarktregio
Er is, en zal, geen wettelijke bepaling worden opgenomen voor de gemeente om de
zelfstandige met een hulpvraag bij heroriëntatie te ondersteunen. Gemeenten hebben hier
de nodige beleidsvrijheid. De enige verplichting is dat er minimaal op het niveau van de
arbeidsmarktregio ondersteuning komt. Gebleken is dat er veel verschillen zijn tussen de
arbeidsmarktregio’s. In de ene is bijvoorbeeld één zelfstandigenloket dat de uitvoering van
het Bbz en de Tozo verzorgt voor alle of bijna alle gemeenten in de regio, en dat ook nu
het voortouw kan nemen bij het neerzetten van een aanbod voor de zelfstandigen. In een
andere regio is het mogelijk dat elke gemeente de uitvoering van het Bbz en de Tozo zelf
oppakt, en dat een deel van hen ook de hulp bij heroriëntatie zelf vorm wil geven, maar
een ander deel nu juist wél de samenwerking zoekt. Gemeenten hebben de vrijheid om de
ondersteuning vorm te geven zoals die het beste past bij de lokale en/of regionale situatie.
Het belangrijkste uitgangspunt is dat alle zelfstandigen met een hulpvraag in ieder geval
een aanspreekpunt hebben binnen de eigen arbeidsmarktregio of gemeente.
Voor wie is er hulp bij heroriëntatie?
Het is van belang dat alle zelfstandigen met een hulpvraag, die redelijkerwijs niet in staat
zijn om zonder hulp verder te komen, vanuit de gemeente geholpen worden. De gemeente
heeft beleidsvrijheid ten aanzien van de prioritering van doelgroepen en de wijze waarop
ondernemers worden ondersteund. Doelstelling hierbij is dat de ondernemer die dit niet
zelf of in het eigen netwerk kan oplossen, hulp krijgt bij het zoeken naar manieren om
weer in het eigen levensonderhoud te kunnen gaan voorzien.
Omdat de Tozo-ontvangers bekend zijn bij de gemeente ligt het voor de hand om in ieder
geval met deze groep te starten. De doelgroep is echter breder: alle zelfstandig
ondernemers die problemen hebben om hun huidige bedrijf in de nieuwe tijd economisch
rendabel te maken en zich daarom moeten heroriënteren op aanvullende en/of andere
activiteiten moeten met hun hulpvraag bij de gemeente terecht kunnen. Ongeacht of zij
wel of niet voor Tozo of Bbz in aanmerking komen.
Hieronder vallen overigens ook de grensondernemers die in het buitenland wonen. Ook zij
kunnen vanaf 1 januari hulp bij heroriëntatie vragen bij de gemeente waar hun bedrijf
gevestigd is, als het aannemelijk is dat zij niet geholpen worden in het land waar zij wonen
en zij problemen hebben om hun huidige bedrijf weer economisch rendabel te maken.
Is heroriëntatie verplicht voor de zelfstandig ondernemer?
De Tozo kent geen expliciete wettelijke verplichting tot heroriëntatie. Wel wordt een
zelfstandige die van een vangnetuitkering als de Tozo gebruik maakt, geacht om ook zelf
actie te ondernemen om weer in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Dus
ondanks dat er geen expliciete wettelijke verplichting tot heroriëntatie is, kan de gemeente
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aan de ondernemer in de Tozo vragen wat hij doet om weer zelf in het levensonderhoud te
gaan voorzien en hier hulp bij aanbieden.
Let op: alleen als in de beschikking nadere verplichtingen conform artikel 55
Participatiewet zijn opgelegd, kan op basis van artikel 18, tweede lid van de
Participatiewet bij het niet nakomen van die verplichtingen een sanctie worden opgelegd of
het bijstandsbedrag worden aangepast.
Hoeveel hulpvragen worden verwacht?
Geschat wordt dat landelijk zo’n 100.000 zelfstandigen een hulpvraag hebben. Dit is
gebaseerd op het aantal gebruikers Tozo 2 (ca. 124.000, waarvan lang niet iedereen een
hulpvraag aan de gemeente zal stellen) én op de toezegging in de Tweede Kamer (debat
24 september) dat hulp bij heroriëntatie ook beschikbaar is voor zelfstandigen die géén
gebruik maken van de Tozo.
Beschikbaar budget
In bijlage 2 van de Kamerbrief van 23 september jl. over de uitwerking van het aanvullend
sociaal pakket is een breed overzicht te vinden van het beschikbare budget voor
begeleiding naar werk van alle doelgroepen (zowel met werkloosheid bedreigden als WWen bijstandsgerechtigden en zelfstandig ondernemers). Dit betreft de volgende middelen:
•

•

•

•

middelen voor dienstverlening bijstandsgerechtigden die via het Gemeentefonds
verdeeld worden: intensivering re-integratiebudget gemeenten (€ 40 mln in 2020; €
90 mln in 2021) en de impuls voor de nieuwe instroom in de bijstand (€ 50 mln in
2021).
middelen om de samenwerking op het arbeidsmarktniveau te versterken tussen de
Bbz-uitvoering, zelfstandigenorganisaties en de AMR via Decentralisatie-Uitkeringen: €
1 mln in 2020 (ca. € 27.000 per AMR) dat via de centrumgemeenten onder de AMR
verdeeld wordt.
Middelen voor crisisdienstverlening in de arbeidsmarktregio’s voor het opzetten van
mobiliteitsteams en een ontschot budget voor het aanbieden van instrumenten (€ 195
mln voor 2020, 2021 en 2022). Hiervoor wordt een ministeriële regeling uitgewerkt.
De verwachting is dat er eind 2020 meer bekend is over de regeling.
€ 63 miljoen in 2021 voor praktijkleren (deels voor gemeenten, via de AMR’s). Dit
instrument kan ook voor de doelgroep zelfstandig ondernemers in de Tozo/ het Bbz
worden ingezet.

Wanneer het instrumentarium vanuit deze grote geldstromen niet afdoende is, kan de
gemeente ervoor kiezen om gebruik te maken van aanvullend maatwerk voor de
zelfstandigen. Hiervoor komt medio 2021 € 6,5 miljoen beschikbaar.
Waarom minimaal hulp vanuit AMR-niveau?
Vanuit meerdere overwegingen is gekozen voor een aanbod op minimaal het niveau van
de arbeidsmarktregio:
•

•

De Bbz- en Tozo-uitvoering bij de gemeente is momenteel zo zwaar belast met alles
wat er komt kijken bij het verstrekken van de uitkeringen, dat het niet wenselijk werd
geacht om alle hulp bij heroriëntatie daar te beleggen;
De budgetten voor de re-integratie en de crisisdienstverlening zijn ook bestemd voor
de hulp aan de zelfstandigen; slechts een relatief klein deel van het budget is bestemd
voor aanvullend maatwerk voor zelfstandigen. De budgetten voor crisisdienstverlening
lopen via de arbeidsmarktregio; en
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•

Ook andere instrumenten waarvoor extra budget is toegekend, zoals het praktijkleren,
worden opengesteld voor de Bbz-/Tozo-doelgroep. Ook dit loopt via de
arbeidsmarktregio.

Wat kunt u doen ter voorbereiding?
Gemeenten kunnen in de eigen arbeidsmarktregio met elkaar, met het UWV en/of
zelfstandigenorganisaties aan de slag met het organiseren van de regionale samenwerking
tussen zelfstandigenloketten en de (loketten van) de AMR.
Bespreekpunten in de AMR zijn in ieder geval de communicatie naar de ondernemer en de
communicatie intern/onderling. Denk daarbij o.a. aan:
•
•
•
•

•

•

Inventarisatie van de behoefte van de ondernemer (zie daarvoor ook de resultaten van
de enquête van de zelfstandigenorganisaties: https://bit.ly/3jQKFz6);
Op welke wijze de ondernemer kenbaar kan maken dat hij een hulpvraag heeft;
Hoe de intake van de hulpvraag eruit gaat zien;
Welke doorverwijsroutes u gaat inrichten (denk in ieder geval aan stoppende
ondernemers, ondernemers met acute schuldenproblematiek, ondernemers die
aanvullende activiteiten zoeken, ondernemers die in een geheel andere sector aan het
werk willen, etc);
Welk aanbod er bij de diverse partijen in de regio is en hoe u dit met elkaar kunt
benutten (bijvoorbeeld afspraken maken over het afnemen van diensten van het
grootste zelfstandigenloket in de regio); en
Welk aanbod er ontbreekt en wat er – al dan niet gezamenlijk - ingekocht moet
worden.

Ondersteuning van de uitvoering
Het ministerie biedt ondersteuning aan bij de laatste van de hierboven genoemde
bespreekpunten. Per arbeidsmarktregio wordt een overzicht aangeboden met (potentieel)
in te zetten instrumenten voor heroriëntatie. Dit overzicht is per arbeidsmarktregio
aangeboden aan vertegenwoordigers vanuit de AMR én van de Bbz-uitvoering, waarbij
besproken is wat er al bekend is over de bestaande dienstverlening in de AMR en de te
nemen vervolgstappen. Ook het bestaande landelijk aanbod vanuit ‘Nederland leert door’,
KVK, Ondernemersklankbord en andere (EZK) instrumenten wordt in kaart gebracht.
Daarnaast is een werkgroep Heroriëntatie opgestart met een brede vertegenwoordiging
van betrokken partijen (denk aan de Programmaraad, VNG, Divosa, gemeenten zowel
vanuit de Bbz-uitvoering als vanuit de AMR kant, zelfstandigenorganisaties, KVK en EZK).
Deze werkgroep zorgt voor korte lijnen tussen de verschillende betrokken partijen en kan
vanuit het veld signalen geven over waar verdere ondersteuning gewenst is.
In het 1e kwartaal van 2021 geeft VNG een webinar, en zal de Programmaraad meerdere
verdiepende themabijeenkomsten organiseren. Ook wordt een aparte handreiking
Heroriëntatie opgesteld. Deze is beschikbaar vanaf de 1e week van februari.
Let op: vanaf medio februari 2021 wordt deze paragraaf niet verder aangevuld. In plaats
daarvan kunt u voor meer informatie over hulp bij heroriëntatie terecht op de site van de
Programmaraad: Heroriëntatie ondernemers als onderdeel van Tozo-regeling | Samen
voor de klant.

Andere vormen van ondersteuning
Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)
Vanaf 1 juli 2021 is het reguliere Bbz van toepassing. Het Bbz biedt een vangnet waarop
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zelfstandig ondernemers zo nodig kunnen terugvallen, zowel voor ondernemers die hun
bedrijf willen voortzetten als voor ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen. In
overleg met gemeenten is gebleken dat de overgang naar het Bbz over negen maanden
verantwoord is, gezien de lagere instroom in de Tozo en de tijd die gemeenten nog hebben
om zich voor te bereiden. Deze termijn biedt ook zelfstandigen de tijd om zich hierop voor
te bereiden. De uitvoering van de Tozo, en vanaf 1 juli van het Bbz, vergt veel van
gemeenten. SZW, VNG en Divosa onderzoeken samen met enkele gemeenten of en zo ja
welke behoefte er is voor landelijke ondersteuning bij de overgang naar het Bbz.
Loonkostenvoordeel voor oudere werknemers, doelgroepverklaring ook voor Tozogerechtigden
Het loonkostenvoordeel (LKV oudere werknemer 56+) is een instrument voor gemeenten
om uitkeringsgerechtigden (PW, IOAW of IOAZ) van 56 jaar of ouder aan het werk te
helpen. Dit instrument kan ook worden ingezet voor ontvangers van een uitkering
levensonderhoud op grond van de Tozo of het Bbz. Het kan de kansen van oudere
(ex)ondernemers om in dienstbetrekking bij een werkgever te gaan werken vergroten. De
werkgever ontvangt voor de oudere werknemer een vergoeding per uur. Het LKV voor
oudere werknemers bedraagt € 3,05 per verloond uur en maximaal € 6.000 per
kalenderjaar. Dit kan maximaal 3 jaar worden toegekend door het UWV en wordt achteraf
uitgekeerd door de Belastingdienst.
Het LKV wordt gefinancierd uit de algemene middelen van de Rijksoverheid. Dat wil
zeggen dat het de gemeenten geen geld kost om dit instrument in te zetten.
NB: het LKV is geen voorliggende voorziening en ook geen inkomen voor de Tozo! Het
voordeel gaat naar de werkgever.
Wanneer kan het LKV worden ingezet?
Om voor het LKV oudere werknemer in aanmerking te komen moet de werknemer in het
bezit zijn van een doelgroepverklaring. De gemeente kan de doelgroepverklaring
verstrekken als aan deze voorwaarden wordt voldaan:
•
•

•

•
•

De werknemer is op het moment van aanvang van de dienstbetrekking 56 jaar of
ouder, maar heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt;
In de maand voor het begin van het dienstverband bij de werkgever had de werknemer
recht op een uitkering op grond van de Participatiewet (inclusief Bbz- of Tozo-uitkering
levensonderhoud), IOAW of IOAZ;
Het betreft een reguliere betaalde baan bij de werkgever, waarbij de werknemer
verzekerd is voor de werknemersverzekeringen (eventueel in combinatie met een
aanvullende uitkering);
Het betreft geen WSW-dienstverband (Wet sociale werkvoorziening) of werk in een
beschutte werkomgeving via de gemeente;
In de 6 maanden voor het begin van het dienstverband heeft de werknemer niet
gewerkt bij deze werkgever.

Wat is de procedure voor het LKV?
1. De oudere werknemer vraagt de doelgroepverklaring bij de gemeente aan. Hij is
daartoe niet verplicht. Het aanvragen van de doelgroepverklaring kan meelopen in het
beëindigingsproces van de bijstand. De werknemer moet de doelgroepverklaring LKV
binnen 3 maanden na indiensttreding aanvragen. Na deze 3 maanden bestaat er geen
recht meer op de doelgroepverklaring LKV. Zonder doelgroepverklaring LKV heeft de
werkgever geen recht op LKV. NB: In verband met het coronavirus wordt voor alle
oudere werknemers die gestart zijn in een dienstverband tussen 1 januari 2020 en 1
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oktober 2020 een termijn van 6 maanden in plaats van 3 maanden na indiensttreding
gehanteerd.
2. De gemeente stuurt de doelgroepverklaring vervolgens naar de klant (of met een
machtiging naar de werkgever). Let op: de gemeente moet ook een kopie (hard copy)
naar UWV sturen! Het UWV controleert jaarlijks of er voor het LKV een
doelgroepverklaring is verstrekt. Daarom is het belangrijk dat u een kopie naar UWV
stuurt. Vergeet u dit te doen, dan ontvangt de werkgever geen LKV voor de
werknemer. UWV kan dan namelijk niet controleren of er voor het LKV een
doelgroepverklaring is afgegeven.
Uit cijfers van het UWV blijkt dat er in ongeveer 40% van de gevallen een
doelgroepverklaring van de gemeente ontbreekt, terwijl er voor die oudere werknemer
wel recht zou bestaan op LKV.
Meer informatie over het LKV voor oudere werknemers en de procedure is te vinden op de
website van VNG. Hier vindt u ook een model-doelgroepverklaring.

Registratie van ondersteuning aan zelfstandigen
Voor de registratie van individuele ondersteuningstrajecten aan zelfstandigen wordt zoveel
mogelijk aangesloten op de bestaande werkwijze. Dit betekent dat gemeentelijke
ondersteuning aan zelfstandigen ook geregistreerd wordt in de Statistiek Re-integratie
door Gemeenten (SRG).
Als u een zelfstandig ondernemer ondersteuning biedt, bijvoorbeeld in de vorm van om- of
bijscholing of coaching bij heroriëntatie, kunt u dit in de SRG bij de meest passende type
voorziening opvoeren, in genoemde voorbeelden ‘training’ (code 42) en ‘coaching’ (code
40). Als u hiervoor in uw eigen registratie een nieuw type voorziening inricht, dient u in
het veld ‘omschrijving type voorziening’ ten minste de afkorting ‘Tozo’ op te nemen, om
zichtbaar te maken dat deze voorziening gericht is op hulp aan zelfstandig ondernemers.
Zorg dan ook dat deze voorziening wordt meegeleverd aan het CBS in de SRG.
Mocht u over de registratie van ondersteuning aan ondernemers vragen hebben, neem
dan contact op met SZ_SRG@cbs.nl.
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10. Controle achteraf, rechtmatigheid en financiële
verantwoording
Het doel van dit hoofdstuk is om gemeenten op hoofdlijnen te informeren over de
verschillende aspecten van rechtmatigheid en financiële verantwoording inzake de
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). Voor de precieze
uitwerking van de afspraken wordt in dit hoofdstuk verwezen naar de volgende stukken in
de Toolkit Tozo:
•
•
•
•
•

Tabel te onderscheiden rechtmatigheidseisen bij Tozo 1
SiSa-bijlage en tabel van fouten en onzekerheden SiSa Tozo.
SiSa-invulwijzer.
Beleidsregel hardheidsclausule Tozo 1.
Nota Verwachtingen Accountantscontrole 2020.

De voorschriften rondom financiële verantwoording en rechtmatigheid zijn tot stand
gekomen in afstemming met VNG en Divosa. Ook heeft afstemming plaatsgevonden met
de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).
Mocht u met betrekking tot Tozo vragen en/of opmerkingen hebben over financiële
rechtmatigheid c.q. verantwoording, dan kunt u deze vragen en/of opmerkingen mailen
naar financieringtozo@minszw.nl.

10.1 Rechtmatigheidseisen
Algemeen
Rechtmatigheid betekent het handelen in overeenstemming met wet- en regelgeving.
Voor de rechtmatige uitvoering van de Tozo is in het algemeen van belang dat de Tozo
gebaseerd is op de Participatiewet (PW). Dit betekent dat het rechtmatigheidskader voor
de Tozo gevormd wordt door het algemene kader van de PW en het kader van de
specifieke Tozo-regelgeving.
De actuele versies van de specifieke Tozo-regelgeving kunt u vinden op
https://wetten.overheid.nl/zoeken. Het gaat hierbij om:
•
•
•

de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers;
de Tijdelijke regeling overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers;
de Beleidsregel hardheidsclausule Tozo 1.

De overige voorschriften die in acht genomen moeten worden op basis van andere
wetgeving, zoals de Awb, de AVG, de WOB en de comptabiliteitsvoorschriften, blijven in dit
kader buiten bespreking.
Oorspronkelijk konden aanvragen Tozo van 1 maart tot 1 juni 2020 worden ingediend. In
verband met de verschillende verlengingen van de regeling, worden de verschillende
tijdvakken als volgt aangeduid:
•
•
•

Tozo 1: aanvragen vanaf 1 maart tot 1 juni 2020;
Tozo 2: aanvragen vanaf 1 juni 2020 tot 1 oktober 2020;
Tozo 3: aanvragen vanaf 1 oktober 2020 tot 1 april 2021;
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•

Tozo 4: aanvragen vanaf 1 april 2021 tot 1 juli 2021 21.

Tozo 1
Gemeenten zijn vanwege de urgentie van de coronacrisis voortvarend aan de slag gegaan
met Tozo 1. Vanwege de druk op gemeenten om snel te handelen en het feit dat de Tozo
pas werd gepubliceerd toen gemeenten al veel aanvragen in behandeling hadden moeten
nemen, konden gemeenten niet altijd volledig zijn in hun controle van alle
uitkeringsvoorwaarden en is de dossiervorming niet altijd op orde. De minister van SZW
vindt het onbillijk om gemeenten hierop financieel af te rekenen, omdat de problematiek
mede het gevolg is van een verzoek van het Rijk aan gemeenten om bij Tozo 1 snel in
actie te komen.
De Tozo kent verschillende rechtmatigheidseisen. Uitsluitend voor Tozo 1 geldt - mede met
het oog op de toepassing van de hardheidsclausule - een strikt onderscheid tussen
fundamentele rechtmatigheidseisen, belangrijke rechtmatigheidseisen en formele
rechtmatigheidseisen. Het onderscheid tussen fundamentele en belangrijke
rechtmatigheidseisen is gemaakt omdat fouten en onzekerheden ten aanzien van deze
eisen verschillende consequenties hebben voor de rijksvergoeding. Rechtmatigheidsfouten
en -onzekerheden inzake belangrijke rechtmatigheidseisen worden onder voorwaarden
onder de werking van de hardheidsclausule gebracht. Daarmee kan worden voorkomen
dat dergelijke fouten en onzekerheden tot een korting op de hoogte van de
rijksvergoeding leiden. Van de gemeenten wordt echter verwacht dat zij geconstateerde
tekortkomingen in het proces van uitkeringsverstrekking opheffen om het aantal fouten en
onzekerheden zoveel mogelijk te reduceren. Het voldoen aan de fundamentele
rechtmatigheidseisen is essentieel voor zowel de beoordeling van de rechtmatigheid als
voor het in aanmerking komen voor vergoeding vanuit het Rijk. Aan nakoming hiervan
wordt onverkort vastgehouden.
Let op: Voor de rechtmatigheidscontrole van de gemeentelijke jaarrekening an sich speelt
het onderscheid tussen fundamentele en belangrijke rechtmatigheidseisen geen rol. Alle
tekortkomingen met betrekking tot de rechtmatigheid van de Tozo zijn van belang voor de
gemeentelijke jaarrekening.

Tozo 2 en Tozo 3
In beginsel geen onderscheid fundamentele, belangrijke en formele rechtmatigheidseisen
Voor Tozo 2 en Tozo 3 geldt het onderscheid tussen fundamentele en belangrijke
rechtmatigheidseisen niet. Voor deze tijdvakken worden alle rechtmatigheidseisen als
fundamenteel aangemerkt. In beginsel is er ook geen verschil voor wat betreft de formele
rechtmatigheidseisen.
Uitzondering voor vaststelling identiteit belanghebbende
Op vermeld beginsel bestaat één uitzondering, en wel met betrekking tot de wijze waarop
de gemeente de identiteit van de belanghebbende heeft vastgesteld. Indien de gemeente bij de uitvoering van Tozo 1, 2 en 3 de identiteit van een Tozo-belanghebbende niet heeft
vastgesteld op de in artikel 17, derde lid, van de Participatiewet voorgeschreven wijze,
maar dat heeft gedaan aan de hand van de DigiD registratie en in combinatie met inzage
in de Basisregistratie Personen (BRP) of Suwinet, dan rapporteert de accountant hierover

21
In dit hoofdstuk wordt verder niet ingegaan op Tozo 4, omdat de betreffende aanvraagperiode volledig in 2021
valt.
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bij de formele rechtmatigheidseisen. Overigens zonder dat dat gevolgen heeft voor de
rijksvergoeding.

10.2 Informatie over controle achteraf
Deze paragraaf bevat informatie en tips voor gemeenten over de controle achteraf met het
oog op rechtmatigheid en het tegengaan van misbruik en oneigenlijk gebruik.
De benodigde snelheid bij de totstandkoming en uitvoering van de Tozo impliceert dat er
gevoeligheden en risico's zijn met betrekking tot de rechtmatigheid en misbruik en
oneigenlijk gebruik. Desalniettemin geldt voor de Tozo dat de uitkeringen rechtmatig
moeten worden verstrekt en dat misbruik en oneigenlijk gebruik zoveel mogelijk moet
worden voorkomen. Daarom is in samenspraak met VNG en Divosa gekomen tot een
gezamenlijke aanpak voor de controle achteraf, gericht op het opsporen van onjuistheden
en misbruik, waarbij rekening wordt gehouden met inspanningen (inzet van capaciteit en
middelen) die redelijkerwijs van gemeenten verlangd kunnen worden. Bij de controle
achteraf wordt dus aandacht gevraagd voor twee belangrijke aspecten die zich nauw tot
elkaar verhouden:
•
•

Misbruik en oneigenlijk gebruik (M&O)
Rechtmatigheid en financiële verantwoording

Tegengaan misbruik en oneigenlijk gebruik (M&O)
De controle bij de beoordeling van de aanvraag is door gemeenten over het algemeen
beperkt vormgegeven; ingewikkeld en langdurig onderzoek strookt niet met het karakter
van de Tozo als noodmaatregel. Er is sprake van een minder vergaande verificatie op
(toegangs-)voorwaarden omdat voor een deel wordt gesteund op verklaringen van de
zelfstandig ondernemer. Dit is M&O gevoelig. De aard van de regeling rechtvaardigt dat
meer restrisico's worden aanvaard dan bij reguliere omstandigheden gebruikelijk zou zijn,
maar van gemeenten wordt verlangd dat de risico's zoveel mogelijk worden geadresseerd
met beheersmaatregelen. Dit vraagt bij gemeenten om adequaat M&O-beleid, inclusief
controle achteraf. Bij de vormgeving en toereikendheid van het M&O-beleid is ook het
economisch principe van toepassing. Dit betekent dat de kosten en baten van het M&O
beleid mogen worden meegewogen en houdt in dat er keuzes mogen worden gemaakt
voor wat betreft de inzet van mensen en middelen; alle risico's volledig beheersen is
immers vaak te kostbaar. Zeker gezien de omvang van de Tozo-verstrekkingen en de
snelheid waarmee de Tozo-regeling moest worden uitgevoerd.
Wat wordt verlangd van gemeenten bij de controle achteraf?
Gemeenten zijn vrij in het vormgeven van hun eigen M&O-beleid Tozo, mits dit op een zo
adequaat mogelijke wijze misbruik en oneigenlijk gebruik tegengaat. Uitgangspunt hierbij
is de vigerende wet- en regelgeving, waaronder de Participatiewet, en dat het M&O-beleid
actueel en handhaafbaar is. Dit vereist veelal een mix van maatregelen die passend zijn
binnen de lokale praktijk.
In de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV (paragraaf 4.3.3.) is tot
uitdrukking gebracht dat het aan de gemeente is om effectieve maatregelen te nemen om
misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen. De accountant zal bij de
rechtmatigheidscontrole inzake het voorkómen van misbruik en oneigenlijk gebruik, in de
eerste plaats bezien welke eisen de wet- en regelgeving stelt ten aanzien van M&O, wat
daarin is geregeld omtrent de handhaving en hoe zich dat heeft vertaald naar de opzet van
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de interne organisatie. Daarbij zal aandacht worden besteed aan de aandacht in de
organisatie voor misbruikpreventie en -opsporing, maatregelen om de wet- en regelgeving
regelmatig te toetsen op actualiteit en handhavingsmogelijkheden en het sanctiebeleid.
Vervolgens zal de accountant toetsen of de opzet die voor het M&O beleid is gemaakt, ook
feitelijk wordt nageleefd. Tot slot zal de werking van de getroffen maatregelen moeten
worden vastgesteld. Dat laatste betekent overigens niet dat ieder individueel signaal moet
zijn opgevolgd door een gemeente. De basis voor het oordeel van de accountant ligt in
belangrijke mate bij de uitkomsten van de intern al uitgevoerde controles en evaluaties.
De accountant zal deze controles en evaluaties toetsen en beoordelen of naar aanleiding
van de uitkomsten in de organisatie de juiste (sanctie)maatregelen zijn getroffen.

Advies, aanbeveling en tips
De accountantscontrole start in januari 2021. Het is dus van belang dat de gemeente in
januari 2021 het M&O-beleid en controleplan Tozo heeft opgesteld en met de uitvoering is
gestart.
Verschillende zaken kunnen worden afgewogen om daarmee te komen tot een doelmatige
M&O-aanpak:
•

•

•

Geadviseerd wordt, op basis van een risicoanalyse (bijvoorbeeld aan de hand van een
ingeschat M&O-risico of binnengekomen IB-signalen), een plan van aanpak op te
stellen en de accountant van de gemeente hierbij te betrekken. Het is de autonome
bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de gemeente om te beslissen over het
daadwerkelijk aantal te controleren dossiers en de wijze waarop de controle
plaatsvindt.
Aanbevolen wordt de volgende elementen in ieder geval deel uit te laten maken van de
controle achteraf:
o Het afhandelen van de binnengekomen (IB-)signalen, wanneer er voor gekozen
wordt om gebruik te maken van de dienstverlening van het IB.
o Steekproefsgewijze controle op de inkomsten van de zelfstandige (en diens
partner).
Verschillende zaken kunnen worden afgewogen bij de controle achteraf:
o Een zorgvuldige controle aan de voorkant kan samengaan met een minder
intensieve controle aan de achterkant en vice versa. Daarbij geldt als
aandachtspunt dat - door de opgedane ervaringen bij Tozo 1 en 2 - bij nieuwe
aanvragen meer aandacht kan worden besteed aan controles vooraf en/of
tussendoor.
o De gemeente kan bij de M&O-aanpak Tozo op hoofdlijnen aansluiting zoeken bij
het eventuele bestaande M&O-beleid met betrekking tot de Participatiewet. Het
ligt daarbij voor de hand dat bij de Tozo relatief meer (steekproefsgewijze)
controle achteraf plaatsvindt, vanwege de veronderstelde over het algemeen
lichte toets aan de voorkant, de omvang van de Tozo-verstrekkingen en het
gebruik van de verklaringen.
o De controle kan (voor een deel) signaalgestuurd worden vormgegeven
(bijvoorbeeld via IB-signalen).
o De controle kan (voor een deel) steekproefsgewijs worden vormgegeven.
Steekproefsgewijze controle kan gericht zijn op hele dossiers (alle
rechtmatigheidseisen).
Steekproefsgewijze controle kan gericht zijn op enkele specifieke M&O-risico's
(thematisch onderzoek).
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o
o
o
o

Bij de controle kan een risico-inschatting gemaakt worden op basis van een
aantal objectieve maatstaven.
De vorm en inhoud van de controle kan mede ingegeven zijn door het herstel
van de fundamentele en/of belangrijke rechtmatigheidseisen (zie hieronder bij
rechtmatigheid).
Tozo-gerechtigden kunnen extra worden aangeschreven ter herinnering aan de
inlichtingenplicht (duidelijke communicatie bevordert naleving).
Bij de inrichting van de controle achteraf kan gebruik gemaakt worden van de
toolbox ‘Controle naleving Tozo’ van VNG en Divosa. Deze bevat handvatten
voor een projectmatige M&O-aanpak en voorbeelden, het biedt
handelingsperspectief voor de controle op veronderstelde complexe
misbruikrisico's, tips voor het zelfstandig genereren van risicosignalen (getest
met pilotgemeenten) en voorbeelden en ervaringen van andere gemeenten.

Gemeenten worden bij hun M&O-aanpak ondersteund door VNG, Divosa en SZW. Voor de
controle achteraf kunnen gemeenten gebruik maken van bestandskoppelingen van
Stichting Inlichtingenbureau (IB) met daaruit voortvloeiende 'IB-signalen', om misbruik te
detecteren. Tot slot is de handreiking M&O Tozo opgesteld (beschikbaar via de besloten
omgeving van VNG Naleving). In deze handreiking worden de risico's met betrekking tot
misbruik en oneigenlijk gebruik van Tozo uiteengezet en worden mogelijke
beheersmaatregelen aangedragen.
Het is aan te bevelen het M&O-beleid Tozo en de keuzes die daarbij zijn gemaakt zijn
(inclusief motivering), goed vast te leggen en te bespreken met de gemeente-accountant.
Conform artikel 8b van de Participatiewet stelt de gemeenteraad in het kader van het
financiële beheer bij verordening regels vast voor de bestrijding van het ten onrechte
ontvangen van bijstand alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet en de
daarop berustende bepalingen.

Rechtmatigheid en financiële verantwoording
De Tozo is een specifieke uitkering. Dat wil zeggen dat aan de verstrekking van het geld
aan de gemeente bestedingsvoorwaarden zijn verbonden en dat de gemeente zich
daarover verantwoordt aan SZW. In de Tozo is geregeld dat alleen rijksvergoeding wordt
verstrekt voor kosten waarvan de gemeente de rechtmatige besteding heeft verantwoord.
De als fout of onzeker verantwoorde kosten komen (in beginsel) niet in aanmerking voor
rijksvergoeding.
Rechtmatigheid betekent het handelen in overeenstemming met wet- en regelgeving. Bij
Tozo betekent dit voor gemeenten dat dossiers op alle rechtmatigheidseisen zijn
gecontroleerd en dat de uitkeringen op juiste wijze zijn vastgesteld en verstrekt.
Gemeenten verantwoorden zich over de besteding van de Tozo-middelen via 'Single
information, Single audit' (SiSa). Echter, vanwege de druk op gemeenten om snel te
handelen en de publicatie van de algemene maatregel van bestuur (AMvB) tijdens de
looptijd van Tozo 1, konden gemeenten bij Tozo 1 niet altijd volledig zijn in hun controle
van alle voorwaarden en is de dossiervorming niet altijd op orde.
De minister van SZW vindt het onbillijk om het financiële risico hiervan op gemeenten af
te wentelen, gezien de aard van de problematiek. SZW komt gemeenten tegemoet door,
ingeval van rechtmatigheidsfouten bij Tozo 1, een ruimhartige inzet van de
hardheidsclausule. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar paragraaf 5.
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Gemeenten hebben de mogelijkheid om de nodige controle- c.q. herstelacties direct uit te
voeren voor afgifte van de beschikking, of bij een eventuele verlenging van de uitkering
en/of om aanvullend op de eigen inspanningen daarvoor gebruik te maken van landelijke
data-analyses uitgevoerd door het IB.
Het herstellen van onvolkomenheden in de rechtmatigheid is dus mogelijk. Gemeenten
kunnen een bestuurlijke afweging maken met het oog op de daaraan verbonden
administratieve lasten, voor zowel de gemeente zelf als mogelijk de zelfstandige. Aan niet
(volledig) herstellen kunnen wel consequenties verbonden zijn.
Wat wordt verlangd van gemeenten bij de controle achteraf?
Ook na toekenning van de Tozo kan op rechtmatigheid worden gecontroleerd en kunnen waar nodig - herstelacties worden uitgevoerd. Wat nodig is, is afhankelijk van de aanpak
van de individuele gemeente vanaf aanvang van de Tozo. Het wordt aangeraden om voor
de vormgeving van de aanpak (aan de hand van een opgesteld plan) in gesprek te gaan
met de accountant van de gemeente over de wederzijdse verwachtingen en om vervolgens
zo snel mogelijk te starten met de controles. Onderstaande suggesties kunnen bij de
vormgeving van de controles door de gemeente worden betrokken.
Het is aan te bevelen om de volgende elementen deel uit te laten maken van de controle
achteraf:
•
•

Controle en herstel op alle fundamentele rechtmatigheidseisen (Tozo 1, 2 en 3) en
zoveel mogelijk belangrijke rechtmatigheidseisen (Tozo 1).
Het gebruikmaken van de bestandskoppelingen van het IB en het op correcte wijze
afhandelen van de daaruit voortvloeiende IB-signalen.

Van gemeenten wordt verwacht dat zij geconstateerde tekortkomingen in het proces van
uitkeringsverstrekking opheffen om fouten/onzekerheden zoveel mogelijk te reduceren.
Goed ingestelde procedures - een zorgvuldig afhandelingsproces dat is vastgelegd en bij
voorkeur met de gemeentelijke accountant is besproken - zullen de inspanningen van
controles achteraf kunnen verminderen.
Verschillende zaken kunnen worden afgewogen bij de controle achteraf:
•
•

•

Bij de afhandeling van een nieuwe aanvraag (Tozo 2 en 3) kan het dossier voor de
voorliggende uitkeringen (Tozo 1 en 2) waar nodig hersteld en/of aangevuld worden.
Bij het doorvoeren van een wijziging of controle op mogelijk misbruik kan het dossier
integraal gecontroleerd worden op volledigheid en juistheid van alle
rechtmatigheidseisen.
Het achterwege laten of beperkt uitvoeren van controle- en herstelacties kan
(aanzienlijke) financiële consequenties hebben (vergoeding vanuit het Rijk) en leidt tot
een hoger M&O-risico.

Omgang met 'IB-signalen'
Aan het gebruik van de bestandskoppelingen en signalen zijn voor gemeenten geen kosten
verbonden.
Naar aanleiding van de input vanuit het IB kunnen gemeenten, in aanvulling op controles
aan de toegangspoort, opvolging geven aan binnengekomen signalen. Daarbij kunnen de
aangeleverde gegevens in het dossier mogelijk passende aanvulling zijn of vervanging
vormen voor ontbrekende bewijstukken (zoals verklaringen). Het is van belang de eigen
accountant tijdig te informeren (plan van aanpak) over en te betrekken bij deze
werkzaamheden.
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Voor de accountant van de gemeente is alleen de opvolging van signalen (die volgen uit de
bestandskoppelingen door het IB) voor de herstelacties door de gemeente niet voldoende
bewijs voor de rechtmatigheid van een uitkering. Daarom wordt van gemeenten verwacht
dat ze ook eigen herstelacties uitvoeren en niet enkel gebruik maken van de
bestandskoppelingen van het IB.
Zoals aangegeven kunnen IB-signalen zeer bruikbaar zijn voor gemeenten als onderdeel
van hun M&O-aanpak en bij het op orde krijgen van de rechtmatigheid. Tegelijkertijd zijn
gemeenten niet verplicht om gebruik te maken van de IB-signalen. In het geval er gebruik
gemaakt wordt van IB-signalen is het uitgangspunt dat er zo veel mogelijk opvolging
gegeven wordt aan een door het IB geconstateerde 'belemmering'. Dit betekent dat op zijn
minst onderzocht moet worden of een signaal nadere actie van de gemeente vereist. Het
aantal signalen dat door het IB wordt afgegeven kan zo talrijk zijn dat redelijkerwijs niet
van een gemeente verwacht kan worden dat aan ieder signaal opvolging wordt gegeven,
of dat opvolging begin 2021 al is afgerond. De gemeente kan dan - in lijn met het
hierboven genoemde economische principe - een selectie van de signalen nader worden
onderzocht. Deze selectie dient dan wel planmatig en op basis van een risicoanalyse tot
stand te komen.
De accountant controleert niet of begin 2021 aan alle individuele IB-signalen opvolging is
gegeven. Wel controleert de accountant of er in de gemeente effectief M&O-beleid is
opgesteld en of aan dat plan opvolging wordt gegeven. Ook controleert hij de werking van
de getroffen maatregelen. 22 Dit leidt in de praktijk tot het volgende:
•

•

•

•

De gemeente heeft in het M&O-beleid opgenomen hoe omgegaan wordt met IBsignalen. Daarin staat hoe een risico-selectie is gemaakt (inclusief de afweging van de
risico's en de motivering welke risico's wel/niet worden onderzocht), welke
steekproeven worden genomen en wanneer welke controle plaatsvindt (controleplan).
Dat kan bijvoorbeeld inhouden dat een deel van de IB-signalen in het tweede kwartaal
van 2021 wordt gecontroleerd.
Controleert de accountant een uitkering en komt hij een dossier tegen met een IBsignaal dat niet is opgepakt, maar volgens het controle plan wel opgepakt had moeten
zijn, dan wordt de uitkering als fout of onzeker aangemerkt.
Controleert de accountant een uitkering en komt hij een dossier tegen met een IBsignaal dat niet is opgepakt, maar volgens het controleplan op een later moment wordt
opgepakt, dan wordt de uitkering niet als fout of onzeker aangemerkt. Uiteraard moet
de gemeente zich wel in 2021 aan het controleplan houden. Daarop wordt de
gemeente gecontroleerd door de accountant bij de verantwoording over 2021. Bij niet
naleving zal de accountant daarover rapporteren in het Rapport van bevindingen over
2021.
Als de gecontroleerde uitkering in april 2021 alsnog lager wordt vastgesteld als gevolg
van de controle van het IB-signaal, dan wordt de vordering als baat (eventueel onder
aftrek van de voorziening dubieuze debiteuren) opgenomen in de SISA-verantwoording
van 2021.

Het is dus belangrijk dat de gemeente het M&O-beleid en controleplan Tozo in januari
2021 heeft opgesteld en met de uitvoering is gestart.
Als er geen of beperkt gebruik wordt gemaakt van de IB-signalen moet de gemeente er op
andere wijze voor zorgen dat het een toereikend M&O beleid heeft. Ook dient de gemeente
de rechtmatigheid van de uitkeringen/leningen aan te kunnen tonen. Voor beide aspecten
22

Conform paragraaf 4.3.3. van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV.
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zal zij dan documenten bij de aanvrager moeten opvragen en/of beschikbare (openbare)
bronnen moeten raadplegen. Deze controle - zowel in het kader van rechtmatigheid als
M&O - kan steekproefsgewijs worden vormgegeven, maar uiteraard dient de omvang van
de steekproef beduidend groter te zijn dan wanneer de gemeente gebruik maakt van IBsignalen. Het is van belang aan de hand van een opgesteld plan de fungerende accountant
hierbij vroeg te betrekken en afspraken te maken over het in te zetten controleinstrumentarium.
Een voorbeeld
Hoe verhoudt de controle achteraf in het kader van M&O zich tot de controle achteraf op
rechtmatigheid? Het verhoudt zich nauw tot elkaar en het verlangt soortgelijke acties. Ter
illustratie:

INKOMSTEN UIT ARBEID

DATUM INSCHRIJVING KVK

M&O

• Voorop staat dat bij de beoordeling van
de aanvraag uitgegaan mag worden van
de verklaring van de zelfstandig
ondernemer.
• Tijdens de uitkering geldt de
inlichtingenplicht.
• In het kader van M&O wordt in ieder
geval aanbevolen een
steekproefsgewijze controle op de
inkomsten uit te voeren.
• Daarnaast kunnen (IB-)signalen
gebruikt worden voor controle achteraf.

• Tozo kan worden verleend aan de
zelfstandige die op 17 maart 2020
stond ingeschreven in het
handelsregister.
• Bij de controle achteraf kan o.a.
gecontroleerd worden óf iemand wel
ingeschreven stond en of dit niet met
terugwerkende kracht is gedaan.
• Hierbij kunnen (steekproefsgewijs)
bewijsstukken worden opgevraagd of
kan gebruik gemaakt worden van de
beschikbare (IB-)signalen.

RECHTMATIG
HEID EN
FINANCIËLE
VERANTWOORDING

• De rechtmatigheidseisen zijn de
aanwezigheid van de verklaring (art. 2
jo. art. 5 Tozo) en de juiste verrekening
van de inkomsten (art. 5 en 6 Tozo).
• Ontbreekt de verklaring in het dossier,
dan leidt dit bij de accountantscontrole
tot een onrechtmatigheid.
• Bij de beoordeling van het
uitkeringsrecht/de berekening juiste
hoogte van de uitkering mag de
gemeente afgaan op de verklaring; dit is
rechtmatig.
• Indien er sprake is van een
(misbruik-)signaal over (afwijkende)
inkomsten, dan moet dit op juiste wijze
zijn verwerkt. Als dit niet het geval is,
dan leidt dit bij de accountantscontrole
tot een onrechtmatigheid.
• Als er sprake is van achteraf
opgegeven/gewijzigde inkomsten door
de Tozo-gerechtigde, moet deze
informatie op juiste wijze verwerkt zijn.
Als dit niet het geval is, dan leidt dit bij

• De rechtmatigheidseis is of de
zelfstandige op 17 maart 2020 stond
ingeschreven in het handelsregister
(art. 2 Tozo).
• De controle hierop moet uit het
dossier blijken, anders leidt dit bij de
accountantscontrole tot een
onrechtmatigheid.
• Bij de controle achteraf kan dit
gerepareerd worden.
• Dit kan aan de hand van het
uitvragen van (aanvullende)
bewijsstukken.
• M&O-beleid is een
rechtmatigheidscriterium. Dit
betekent dat het M&O-beleid in opzet
en uitvoering toereikend moet zijn. Is
dit niet het geval, dan heeft dit
gevolgen voor de rechtmatigheid van
alle Tozo bestedingen.
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de accountantscontrole tot een
onrechtmatigheid.
• Controle en herstel achteraf kan dus
nodig zijn. Dit kan aan de hand van de
uitvraag van (aanvullende)
bewijsstukken.
• Controle in het kader van
rechtmatigheid kan dus meer dossiers
omvatten dan controle in het kader van
M&O.
• M&O-beleid is een
rechtmatigheidscriterium. Dit betekent
dat het M&O-beleid in opzet en
uitvoering toereikend moet zijn. Is dit
niet het geval, dan heeft dit gevolgen
voor de rechtmatigheid van alle Tozo
bestedingen.

IB-signalen m.b.t. directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een BV
Een IB-signaal ten aanzien van een DGA die salaris heeft ontvangen uit zijn BV, geeft niet
aan dat er ook daadwerkelijk inkomen is gegenereerd binnen de onderneming in een
bepaalde maand. Bij een dergelijk signaal moet dus niet alleen worden uitgegaan van het
uitbetaalde salaris aan de DGA vanuit zijn BV, maar moet in samenhang hiermee het
inkomen binnen die BV-structuur worden beoordeeld (zie ook de voorbeelden in paragraaf
5.4).

De rol van het Inlichtingenbureau
Het IB voert alleen bestandskoppelingen uit indien een gemeente daartoe verzoekt. De
werkwijze van het IB komt overeen met de diensten die het aan gemeenten levert met
betrekking tot de uitvoering van de PW. Dit betekent dat gemeenten aangeven welke
dossiers zij gecontroleerd willen hebben, dat het IB over de uitkeringsperiode informatie
opvraagt bij de bronnen KvK, UWV, DUO, Belastingdienst, RvIG, DJI en CJIB over onder
andere inkomsten uit loondienst, onregelmatigheden in inschrijving bij het GBA en Kamer
van Koophandel, het urencriterium en detentie.
Wanneer uit de koppeling van de bestanden van de genoemde bronnen overlap ontstaat
tussen een periode waarin een persoon Tozo ontvangt en een situatie die mogelijk van
invloed is op het recht op of de hoogte van de Tozo-uitkering, dan is sprake van
‘samenloop’. Hierover rapporteert het IB maandelijks aan de gemeente. Een signaal van
het Inlichtingenbureau is een indicatie van een mogelijke onrechtmatigheid. Het is aan de
gemeente om de onderzoekwaardigheid van signalen te beoordelen en om aan de hand
van nader onderzoek vast te stellen of er daadwerkelijk sprake is van onrechtmatigheid.
Op deze wijze kan de gemeente met behulp van IB-signalen gericht controles uitvoeren en
extra informatie opvragen bij de klant, op die onderdelen waarbij twijfel bestaat of voldaan
is aan de rechtmatigheidseisen.
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10.3 Controle, voorlopige verrekening en SiSa-verantwoording
Controle op rechtmatigheid en gevolgen van onrechtmatigheden
De rechtmatigheidseisen in Tozo vormen het uitgangspunt voor het normenkader waaraan
de accountant toetst. Het normenkader voor Tozo 1, Tozo 2 en Tozo 3 is in overleg met de
Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en input van enkele
gemeente accountants nader uitgewerkt. Het normenkader dat gehanteerd wordt voor
Tozo 1 wijkt af van het normenkader dat geldt voor Tozo 2 en Tozo 3. De reden hiervoor is
dat de regelgeving voor Tozo 1 afwijkt van Tozo 2 (denk aan het invoeren van de
partnerinkomenstoets) en Tozo 3. Daarnaast wordt - gegeven de complexe
omstandigheden waaronder en de snelheid waarmee gemeenten met de uitvoering van
Tozo 1 moesten starten - de hardheidsclausule (zie verderop) met betrekking tot Tozo 1
coulant ingezet.
De gevolgen van eventuele onrechtmatigheden vertalen zich in het oordeel van de
controlerend accountant over de jaarrekening van de gemeente en de strekking van de
controleverklaring. Voor de controle van de accountant van de jaarrekening van de
gemeente zijn de normen uit het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado)
leidend.
Ook het door een gemeente gevoerde M&O-beleid is een rechtmatigheidsaspect dat de
accountant in zijn oordeel betrekt. Indien een gemeente geen toereikend M&O-beleid voert
ten aanzien van de Tozo, is er voor wat betreft Tozo sprake van een onrechtmatigheid
(onzekerheid). Het is uiteindelijk aan de Gemeenteraad om een oordeel te vellen over de
jaarrekening.
Rechtmatigheidsfouten in de specifieke uitkering Tozo als gevolg van het niet voldoen aan
de fundamentele rechtmatigheidseisen zijn van invloed op de door het Rijk vast te stellen
vergoeding aan een gemeente. In dit verband zijn ook de rapporteringstoleranties voor
specifieke uitkeringen van belang. Deze toleranties bepalen wanneer de accountant
aangetroffen onrechtmatigheden bij de uitvoering van een specifieke uitkering, zoals de
Tozo, wel of niet moet rapporteren. De rapporteringstoleranties staan vermeld in artikel 5,
vierde lid, van het Bado.

Voorlopige verrekening op basis van voorlopige opgave via het beeld van de
uitvoering
Via het beeld van de uitvoering verstrekken gemeenten voor 1 maart 2021 een voorlopige
opgave van de uitkerings- en uitvoeringskosten op grond van de Tozo over 2020. In artikel
20, derde lid, Tozo, is geregeld dat op basis van die opgave een voorlopige verrekening zal
plaatsvinden met de aan de gemeente verleende voorschotten. Deze voorlopige
verrekening wordt toegepast, omdat is gebleken dat de hoogte van de verstrekte
voorschotten op het niveau van individuele gemeenten significant kan afwijken van de
door de gemeente gemaakte lasten. Op basis van de opgave via het beeld van de
uitvoering zullen gemeenten met een tekort op de bevoorschotting worden nabetaald en
zal van gemeenten met een overschot op de bevoorschotting dit overschot worden
teruggevorderd. Deze voorlopige verrekening loopt vooruit op de definitieve vaststelling,
zoals bedoeld in artikel 21 Tozo.
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Verantwoording Tozo aan het Rijk en vergoeding
Verantwoording uitsluitend door individuele gemeenten
Uit artikel 8c van de PW volgt dat gemeenten weliswaar de uitvoering kunnen overdragen
aan het bestuur van een openbaar lichaam als bedoeld in artikel 8 van de WGR, maar dat
de bekostiging en de verantwoording uitsluitend via individuele gemeenten verloopt. Dit
geldt ook voor de Tozo.
Verantwoordingen bij uitvoering door openbaar lichaam WGR-verband
Als de uitvoering van de Tozo is overdragen aan het bestuur van een openbaar lichaam als
bedoeld in artikel 8 van de WGR, zijn 2 SiSa-verantwoordingen relevant:
•
•

die van het openbaar lichaam aan de gemeenten voor wie de Tozo wordt uitgevoerd;
die van de deelnemende gemeenten aan het Rijk.

Omdat het openbaar lichaam zich volgens de reguliere SiSa-verantwoording aan de
gemeenten verantwoord (dus ook uiterlijk 15 juli van het jaar volgend op het
verantwoordingsjaar), vindt de verantwoording van de deelnemende gemeenten aan het
Rijk plaats met een jaar vertraging.
Voor de verantwoording wordt die vertraging ondervangen door de SiSa tussen
medeoverheden. Zie hiervoor paragraaf 10.6.
Hoewel dit buiten het bereik van deze handreiking valt, wordt er toch op gewezen dat het
belangrijk is dat goede afspraken worden gemaakt over de relatie tussen de
controlewerkzaamheden van de accountant van het WGR-verband en die van een
deelnemende gemeente. Zo moet er een tijdige en duidelijke communicatie zijn tussen de
accountants over de reikwijdte en timing van de werkzaamheden m.b.t. de financiële
informatie alsmede over de bevindingen. Ook is van belang dat afspraken worden gemaakt
op welke wijze de accountants van de deelnemende gemeenten de werkzaamheden
beoordelen die de accountant van het WGR-verband heeft uitgevoerd.
Verantwoording via SiSa
Gemeenten verantwoorden zich achteraf, na afloop van het uitvoeringsjaar, op de
gebruikelijke wijze (via het systeem van Single Information Single Audit: SiSa) aan het
Rijk over de ten laste van de gemeente gebleven bestedingen en de baten. De
uitkeringsbestedingen levensonderhoud bestaan uit de bruto uitkeringslasten (nettouitkeringen en loonheffing/premies) verminderd met de baten vanwege de uitkeringen. Bij
de kapitaalverstrekking gaat het om de bestedingen (leningen) verminderd met de baten
uit aflossing en overige (o.a. rente). Daarnaast verstrekt SZW een vergoeding voor het
aantal genomen besluiten. Op basis van deze gemeentelijke SiSa-verantwoording wordt de
hoogte van de vergoeding door SZW vastgesteld en - onder verrekening van de aan de
gemeente verstrekte voorschotten - betaald aan de gemeente.
Voor wat betreft de in de SiSa-bijlage op te nemen indicatoren wordt verwezen naar de
SiSa-bijlage, tabel van fouten en onzekerheden SiSa Tozo en de SiSa-invulwijzer. Deze
worden, naar verwachting voor 1 februari 2021, door het ministerie van BZK gepubliceerd.
Na publicatie zullen deze documenten worden opgenomen in de Toolkit Tozo.
•

De volgende indicatoren zijn in de SiSa-bijlage opgenomen: besteding
levensonderhoud, besteding kapitaalverstrekking, baten levensonderhoud, baten
kapitaalverstrekking (aflossing), baten kapitaalverstrekking (overige), aantal besluiten
levensonderhoud, aantal besluiten kapitaalverstrekking en totaal bedrag van
vorderingen als gevolg van onverschuldigd verleende voorschotten op Tozo-aanvragen
levensonderhoud, ingediend voor 22 april 2020.

Handreiking Tozo

90

Stimulansz – 27 januari 2021, versie 17

Handreiking Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) voor
gemeenten

•

In de tabel fouten en onzekerheden wordt onderscheid gemaakt tussen Tozo 1, Tozo 2
en Tozo 3 en binnen Tozo 1 weer tussen fouten en onzekerheden m.b.t. fundamentele
en belangrijke rechtmatigheidseisen.

10.4 Hardheidsclausule
Wat houdt de hardheidsclausule Tozo in?
Met de hardheidsclausule Tozo wordt bedoeld de bevoegdheid voor de minister van SZW
om af te wijken van de dwingende bepaling dat geen vergoeding wordt verstrekt voor de
kosten van algemene bijstand en bijstand ter voorziening in de behoefte aan
bedrijfskapitaal, waarvan de gemeente de rechtmatigheid niet heeft kunnen
verantwoorden, indien de toepassing van deze dwingende paling naar zijn oordeel leidt tot
een onbillijkheid van overwegende aard.
Via de Beleidsregel hardheidsclausule Tozo 1 maakt SZW duidelijk op welke wijze en onder
welke omstandigheden de hardheidsclausule wordt toegepast. Daarnaast wordt de
bevoegdheid nog specifiek en onder voorwaarde toegepast ten aanzien formele
rechtmatigheidsfouten ten aanzien van de vaststelling de identiteit van een Tozobelanghebbende.

Toepassing op grond van de Beleidsregel hardheidsclausule Tozo 1
In deze beleidsregel is geregeld op welke wijze SZW de hardheidsclausule zal toepassen.
Op hoofdlijnen is dit de inhoud van de beleidsregel:
•
•
•

•

•

•

•
•

•
•

De beleidsregel geldt alleen voor de vaststelling van de rijksvergoeding Tozo 1.
De toepassing ervan heeft alleen betrekking op de belangrijke rechtmatigheidseisen en
niet op de fundamentele rechtmatigheidseisen.
Voorwaarde voor de toepassing van de hardheidsclausule is dat het college en de
gemeenteraad een gezamenlijk ondertekende bestuursverklaring afgeven, inhoudende
dat ondanks de verantwoorde fouten en onzekerheden sprake is geweest van een
zorgvuldige uitvoering van Tozo 1.
SZW treedt niet in de wijze waarop de bestuursverklaring, via de horizontale
verantwoording, tot stand komt en ook niet in de gemeentelijke conclusie dat sprake is
geweest van een zorgvuldige uitvoering.
Wel wordt in de beleidsregel aangegeven dat het college en de gemeenteraad de
inspanningen en maatregelen van de gemeente om fouten en onzekerheden op te
heffen (gehele Tozo 1) en te reduceren (belangrijke rechtmatigheidseisen Tozo 1) in
hun overwegingen moeten betrekken.
SZW vindt het belangrijk kennis van te nemen van de overwegingen die het college en
de gemeenteraad hebben doen besluiten om de bestuursverklaring af te geven,
waardoor gemeenten wordt gevraagd de bestuursverklaring te voorzien van een vormvrije - toelichting op hoofdlijnen.
Onder voorwaarden is het mogelijk dat het algemeen bestuur van een
samenwerkingsverband met een Openbaar Lichaam de bestuursverklaring afgeeft.
De inzending van de bestuursverklaring aan SZW is niet aan een termijn gebonden,
maar het is voor een voortvarende en soepele vaststelling van de rijksvergoeding aan
te bevelen dat SZW de verklaringen uiterlijk 30 september 2021 ontvangt.
De ontvangst van de bestuursverklaring is voor SZW voldoende reden om de
hardheidsclausule toe te passen; gemeenten hoeven geen aanvraag in te dienen.
Bij vergoeding van de als fout of onzeker verantwoorden kosten, is steeds sprake van
een volledige kostenvergoeding.
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Positie samenwerkingsverbanden
Gemeenten kunnen de uitvoering van de Tozo overdragen aan een samenwerkingsverband
op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR). De WGR kent verschillende
samenwerkingsvormen, zoals een openbaar lichaam, een gemeenschappelijk orgaan en
een bedrijfsvoeringsorganisatie. Indien wordt voldaan aan alle onderstaande voorwaarden,
kan het samenwerkingsverband de bestuursverklaring afgeven, in de plaats van de
colleges en gemeenteraden van de deelnemende gemeenten:
•
•
•

het betreft een samenwerkingsverband waarbij een openbaar lichaam is ingesteld als
bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de WGR;
het betreft een regeling waaraan zowel de colleges als de gemeenteraden deelnemen;
het betreft een samenwerkingsverband waaraan zowel de colleges als gemeenteraden
hun bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot de uitvoering van de
Tozo gedelegeerd hebben.

Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, en het samenwerkingsverband bevoegd is de
bestuursverklaring af te geven, gelden dezelfde regels als voor de verklaring door een
individuele gemeente. Echter met een uitzondering. Omdat het openbaar lichaam een
monistisch bestuursmodel kent -in afwijking van gemeenten met een duaal model- kan
volstaan worden met ondertekening door het algemeen bestuur.
Als er sprake is van gemeentelijke samenwerking waarbij niet voldaan wordt aan alle
vermelde voorwaarden, zijn uitsluitend de individuele gemeenten bevoegd tot het afgeven
van de bestuursverklaring.

Toepassing ten aanzien van vaststelling identiteit belanghebbende
Los van de beleidsregel, zal SZW de hardheidsclausule ook toepassen voor de situaties
waarin de gemeente de vaststelling van de identiteit van de belanghebbende niet volgens
de voorgeschreven wijze (zoals bedoeld in art. 17, derde lid, PW) heeft uitgevoerd, maar
materieel die identiteit wel correct heeft vastgesteld. Indien de gemeente voor de
vaststelling van de identiteit gebruik heeft gemaakt van de DigiD-registratie in combinatie
met inzage in de Basisregistratie Personen of Suwinet, wordt zij geacht de vaststelling in
materieel opzicht juist te hebben uitgevoerd.
Indien een dergelijke (formeel onjuiste, doch materieel correcte) handelwijze ertoe leidt
dat de accountant fouten of onzekerheden moet rapporteren, zal SZW gebruik maken van
de hardheidsclausule. Hierdoor zullen de betreffende fouten en onzekerheden geen
gevolgen hebben voor de rijksvergoeding voor Tozo 1, 2 en 3. Vanaf 1 april 2021 worden
gemeenten geacht de vaststelling van de identiteit uit te voeren overeenkomstig de in
artikel 17, derde lid, PW, voorgeschreven wijze en zal SZW geen gebruik maken van de
hardheidsclausule.

10.5 Overige kostenvergoedingen
Uitvoeringskosten
Voor de vergoeding van de uitvoeringskosten geldt een vast bedrag per besluit op een
aanvraag. Gemeenten ontvangen per besluit op een aanvraag levensonderhoud een
vergoeding van € 450 en per besluit op een aanvraag kapitaalverstrekking € 800. Dit
bedrag geldt voor zowel toe- als afwijzingen, alsmede in het geval van het
buitenbehandeling stellen van een aanvraag. Bij intrekking van een aanvraag is geen
sprake van een besluit en worden er geen uitvoeringskosten vergoed. Zie ook hoofdstuk
11 van deze handreiking.
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Het betreft een vaste inclusieve vergoeding voor alle uitvoeringskosten van gemeenten.
Dus bijvoorbeeld ook inclusief alle afhandelingen in de komende jaren ten aanzien van
rentebetalingen en terugbetalingen van de leningen. In de vergoeding is rekening
gehouden met inspanningen van gemeenten ten aanzien van eventueel benodigde
(steekproefsgewijze) controle achteraf en herstelacties in het kader van rechtmatigheid en
het zoveel mogelijk voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik.
De uitvoeringskosten zijn onderdeel van de specifieke uitkering. Het aantal besluiten op
aanvragen wordt via SiSa verantwoord.
Een aparte vergoedingsregeling geldt voor het college van Maastricht, voor zover het
bijstand verstrekt ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal aan zelfstandig
ondernemers die in een andere lidstaat van de Europese Unie, de Europese Economische
Ruimte, of Zwitserland woonachtig zijn. Die regeling houdt in dat, in afwijking van de
andere vergoedingen, SZW de daadwerkelijke lasten vergoedt die gemoeid zijn met
voornoemde bijstandsverlening.

Onverschuldigd verleende voorschotten en oninbare vorderingen
Het Rijk heeft gemeenten gevraagd ten tijde van de Coronacrisis snel te handelen. Veel
gemeenten hebben hier gehoor aan gegeven en hebben ruimhartig voorschotten
levensonderhoud verstrekt aan zelfstandigen die een beroep deden op de Tozo, terwijl
deze nog niet gepubliceerd was. Bij de beslissing op de aanvraag kan blijken dat de
aanvrager hetzij over de periode 1 maart tot 1 juni 2020 op minder uitkering recht heeft
dan hem aan voorschotten is verleend, hetzij in het geheel geen recht heeft op Tozouitkering. In beide gevallen heeft de gemeente een vordering op de aanvrager; de
voorschotten zijn immers verleend als renteloze lening.
Via een wijziging van de AMvB Tozo wordt geregeld dat gemeenten recht hebben op een
forfaitaire vergoeding voor vorderingen wegens onverschuldigd verleende voorschotten op
Tozo-aanvragen die feitelijk zijn ingediend vóór 22 april 2020. Van onverschuldigd
betaalde voorschotten is sprake als er voorschotten zijn verstrekt die later geheel of
gedeeltelijk niet verrekend konden worden omdat de aanvrager geen recht op Tozo 1
(periode van 1 maart tot 1 juni 2020) bleek te hebben, of omdat de aanvrager wel recht
bleek te hebben op Tozo-levensonderhoud bij Tozo 1, maar de gemeente meer
voorschotten heeft verstrekt dan bij Tozo 1 is toegekend.
Uit oogpunt van uitvoerbaarheid en helderheid is gekozen voor een forfaitaire vergoeding
van 30%. Van de vorderingen wegens onverschuldigd verleende voorschotten die voor
vergoeding in aanmerking komen, verstrekken gemeenten opgave via zowel het beeld van
de uitvoering (voorlopige cijfers) als de SiSa-bijlage (definitieve cijfers).

10.6 Vaststelling rijksvergoeding
Huidige bepaling Tozo
In artikel 21, eerste lid, van de Tozo is geregeld dat de minister van SZW de
rijksvergoeding vaststelt binnen een jaar na ontvangst (door de minister van BZK) van de
SiSa-verantwoording.

Ontwikkelingen
Geregeld gaat worden dat:
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•
•

•

artikel 21, eerste lid, van de Tozo ook zal gelden voor de forfaitaire vergoeding voor de
oninbare vordering wegens onverschuldigd verleende voorschotten;
voor de vaststelling van de rijksvergoeding wordt uitgegaan van de gegevens waarvan
de minister van SZW kennis heeft op 30 september van het jaar volgend op het
verantwoordingsjaar, met dien verstande dat gegevens die het college op verzoek van
SZW op een latere datum verstrekt mede in aanmerking worden genomen;
de vaststelling, onder voorwaarden, gebaseerd kan worden op de informatie die een
openbaar lichaam van een WGR-verband, via de SiSa-procedure, heeft verantwoord
aan de deelnemende gemeenten.

Korte toelichting
Vaststelling forfaitaire vergoeding onverschuldigd verleende voorschotten
Met de wijziging van artikel 21, eerste lid, Tozo, wordt bewerkstelligd dat voor alle Tozovergoedingen dezelfde procedurevoorschriften gelden, te weten: vaststelling op basis van
de gegevens die de gemeente heeft verstrekt via de SiSa-verantwoording en vaststelling
binnen een jaar nadat die gegevens zijn ontvangen door de minister van BZK.
Uiterste termijn van 30 september
•

•

•

•

Om te waarborgen dat de vaststellingen ordelijk, zorgvuldig en binnen de wettelijke
termijn kunnen plaatsvinden, wordt de uiterste termijn van 30 september (van het jaar
volgend op het verantwoordingsjaar) vastgelegd. Deze bepaling is vergelijkbaar met
artikel 7, tweede lid, van het Besluit Participatiewet.
Uit de bepaling volgt dat de minister van SZW geen rekening houdt met wijzigingen
van de gemeentelijke verantwoordingsinformatie waarvan hij eerst na voornoemde
datum kennis kan nemen, ook indien die gegevens onderdeel vormen van een
bezwaarprocedure. De datum van 30 september betekent dat de gemeente feitelijk
twee en een halve maand de gelegenheid krijgt om haar plausibel verklaarde
verantwoordingsinformatie te corrigeren of aan te vullen.
Voor deze datum geldt de uitzondering dat de minister van SZW een gemeente een
redelijke hersteltermijn kan gunnen indien uit een inhoudelijke beoordeling van de
uiterlijk op 30 september ontvangen verantwoordingsinformatie blijkt dat deze
informatie niet toereikend is voor de vaststelling.
De uiterste termijn van 30 september is niet van toepassing op een bestuursverklaring
over de zorgvuldige uitvoering van Tozo 1 (periode 1 maart 2020 tot 1 juni 2020), die
een gemeente of een samenwerkingsverband inzendt met het oog op de toepassing
van de hardheidsclausule.

SiSa tussen mede-overheden
•

•

Uit artikel 8c van de PW vloeit voort dat de verantwoording aan het Rijk van
gemeenten die de uitvoering van de Tozo hebben overgedragen aan het bestuur van
een openbaar lichaam als bedoeld in artikel 8 van de WGR, één jaar later door het Rijk
wordt ontvangen dan de verantwoording aan het Rijk van gemeenten die de Tozo zelf
uitvoeren.
Om te voorkomen dat de vaststelling van bijstandskosten voor gemeenten die bij de
uitvoering van de Tozo samenwerken in een openbaar lichaam op grond van de WGR,
alsmede de financiële afrekening ervan, één jaar later plaatsvindt dan de vaststelling
en financiële afrekening van de overige gemeenten, wordt ook voor de Tozo geregeld
dat SZW voor de vaststelling van de uitkerings- en uitvoeringkosten van de Tozo
gebruik maakt van de SiSa-verantwoording die de openbare lichamen op basis van de
WGR ten behoeve van de deelnemende gemeenten hebben opgesteld en waarbij deze

Handreiking Tozo

94

Stimulansz – 27 januari 2021, versie 17

Handreiking Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) voor
gemeenten

•

openbare lichamen hun verantwoording hebben gespecificeerd naar gemeenten. Dit
leidt overigens niet tot wijzigingen in het verantwoordingsproces van de betrokken
mede-overheden.
Deze regeling komt overeen met de al bestaande regeling voor de PW (Bbz 2004),
IOAW en IOAZ, als vastgelegd in artikel 1, eerste lid van het Besluit PW.

Vergoeding rechtmatige uitkeringskosten
De door gemeenten verstrekte bijstand komt voor vergoeding door het Rijk in aanmerking
voor zover de rechtmatige besteding ervan is aangetoond. Indien het voor de vergoeding
niet in aanmerking nemen van fouten en/of onzekere bestedingen leidt tot een
onbillijkheid van overwegende aard, kan de minister bij de vaststelling van de vergoeding
hiervan afwijken, met toepassing van de zogenoemde hardheidsclausule. In paragraaf 5 is
hierop nader ingegaan.

10.7 Administratie
Omdat de inhoud van de regelingen en daarmee de normenkaders voor Tozo 1, Tozo 2 en
Tozo 3 verschillen, is het van cruciaal belang dat gemeenten dit onderscheid ook
aanbrengen in hun administratie (zowel de aanvragenadministratie als in de
uitkeringsadministratie). Accountants dienen immers in staat gesteld te worden om voor
hun controle de omvang van de geldstromen ('massa') van Tozo 1, Tozo 2 en Tozo 3 te
bepalen. Het bepalen van de omvang van de massa's van Tozo 1, Tozo 2 en Tozo 3 is van
belang om fouten en/of onzekerheden te kunnen onderscheiden tussen Tozo 1, Tozo 2 en
Tozo 3 in verband met de verschillende toepassing van de hardheidsclausule. In SiSa 2020
zullen de fouten en onzekerheden voor Tozo 1, Tozo 2 en Tozo 3 afzonderlijk verantwoord
worden.
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11. Financiering
Uw gemeente ontvangt volledige compensatie voor het extra beroep op aanvullende
uitkering voor levensonderhoud, de leningen voor bedrijfskapitaal en een vast bedrag per
besluit op een aanvraag voor de uitvoeringskosten van de Tozo (art. 19 en 20 Tozo).
Voor het verstrekken van middelen aan gemeenten wordt een nieuwe Specifieke Uitkering
gemaakt. Hiervoor zijn voorschotten verstrekt:
•
•

•
•
•
•
•

Op 27 maart 2020 zijn de beschikkingen verzonden met een 1e voorschot van in totaal
€ 250 miljoen, vooruitlopend op publicatie en inwerkingtreding van de regeling.
Op 17 april 2020 zijn beschikkingen aan gemeenten verzonden met een 2e voorschot
van in totaal € 1,2 miljard. Dit komt bovenop het eerdere voorschot van in totaal € 250
miljoen.
Op 8 mei 2020 zijn de beschikkingen met een 3e voorschot verzonden. Dit voorschot
bedraagt € 550 miljoen.
Op 12 juni 2020 zijn de beschikkingen verzonden met een 4e voorschot van € 500
miljoen.
Op 17 juli 2020 zijn de beschikkingen verzonden met een 5e voorschot van € 250
miljoen.
Op 9 december 2020 zijn de beschikkingen verzonden met een 6e voorschot van in
totaal € 350 miljoen.
Op 20 januari 2021 zijn de beschikkingen verzonden met een 7e voorschot van in
totaal € 300 miljoen.

De totale bevoorschotting komt hiermee op € 3,4 miljard. De voorschotten betreffen zowel
de uitkerings- als uitvoeringskosten van de Tozo. SZW beziet elke 3 weken of additionele
bevoorschotting noodzakelijk is. Dit vindt plaats op basis van een monitoring van het
aantal aanvragen Tozo.
Na afloop van dit jaar moet iedere gemeente zich verantwoorden over de werkelijke
bestedingen. Op basis hiervan worden de benodigde middelen per gemeente vastgesteld
en verrekend met de verstrekte voorschotten. Uw gemeente krijgt op basis van deze
verantwoording achteraf de volledige bestedingen voor de verstrekte uitkeringen voor
levensonderhoud en de leningen voor bedrijfskapitaal vergoed. Voor de uitvoeringskosten
wordt de gemeente gecompenseerd via een vast bedrag. Gemeenten ontvangen met
betrekking tot Tozo 1, 2, 3 én 4 per besluit op een aanvraag levensonderhoud (zowel de
toekenningen als de afwijzingen) een vergoeding van € 450, en per besluit op een
aanvraag kapitaal € 800. Het betreft een vaste inclusieve vergoeding voor alle
uitvoeringskosten van gemeenten. Dus bijvoorbeeld ook inclusief alle afhandelingen in de
komende jaren ten aanzien van rentebetalingen en terugbetalingen van de leningen. In de
vergoeding is rekening gehouden met inspanningen van gemeenten ten aanzien van
eventueel benodigde herstelacties in het kader van rechtmatigheid, het voorkomen van
misbruik en oneigenlijk gebruik en de kosten van bezwaar en beroep, terugvordering etc'.
Registratie, verantwoording en uitbetaling
Informatie over de vergoeding en verantwoording van de Tozo is te vinden in hoofdstuk 10
van deze handreiking.
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12. Juridische context
12.1 Plaats in het socialezekerheidsstelsel
Deze AMvB is 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 StatenGeneraal, 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 bij Tozo
1, 2, 3 en 4;
Het inkomen van de partner telt niet mee voor het vaststellen van het recht bij
Tozo 1. Het inkomen van de partner telt wel mee bij het vaststellen van het recht
bij Tozo 2, 3 en 4.

12.2 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. De wettelijke grondslag voor het
niet toepassen van de kostendelersnorm is vastgelegd in de Participatiewet (via de
Tijdelijke wet Covid-19 SZW en JenV) in artikel 78fa: Niet toepassen kostendelersnorm
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Hierin is geregeld dat de
artikelen 19a en 22a niet van toepassing bij het verlenen van bijstand op grond van de
Tozo. Artikel 78fa vervalt in principe met ingang van 1 juli 2021, maar deze vervaldatum
kan – mocht de Tozo na 30 juni 2021 nogmaals worden verlengd – steeds met 3 maanden
worden uitgesteld.
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.
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Bijlage: Werkinstructie Tozo
Beknopte versie

Toelichting
Deze werkinstructie is een hulpmiddel om na te gaan of alle stappen zijn gezet die nodig
zijn om de aanvraag op de juiste manier af te handelen. Deze werkinstructie is opgesteld
in opdracht van en in afstemming met het Ministerie van SZW.

Wat moet ik altijd doen met een ingevuld aanvraagformulier?
Nr. vraag
aanvraagformulier
Nvt / 6.3

2.9

2.4

2.6
2.14

3.8
3.9

Wat moet ik controleren?

In orde
ja/nee

Ik controleer of alle gegevens zijn ingevuld.
Zijn niet alle gegevens ingevuld of zijn
niet alle gevraagde bewijsstukken
toegevoegd? Dan stuur ik een
hersteltermijn.
Ik controleer of de aanvrager behoort tot de doelgroep
van de Participatiewet 23.
Woont de aanvrager in de gemeente
waar hij aanvraagt [of: Woont de
aanvrager in een gemeente die valt
onder de uitvoeringsorganisatie waar hij
aanvraagt]?
Controleer het identiteitsbewijs van de
aanvrager (en partner). Controleer of de
aanvrager (en partner) een Nederlander
is of daarmee gelijk gesteld kan worden.
Als de ondernemer de Britse nationaliteit
heeft: controleer of de ondernemer vóór
1 januari 2021 is gaan wonen in
Nederland.
Voldoet de aanvrager aan de
leeftijdscriteria van 18 tot AOW-leeftijd?
Is er een uitsluitingsgrond van
toepassing op de aanvrager?
Ik controleer of de aanvrager behoort tot de doelgroep
van de Tozo 24.
Is de aanvrager zelfstandig ondernemer
zoals bedoeld in de Tozo?
 Voldoet de aanvrager aan het
urencriterium?

Controle obv
verklaring of
check
Check

Check

Check

Verklaring
Verklaring

Check inschrijving
KvK aan de hand
van
Suwinet/koppeling

De Tozo is een Algemene Maatregel van Bestuur bij de Participatiewet. Daarom zijn de
voorwaarden van de Participatiewet hier ook van toepassing.
24 Deze doelgroepomschrijving is aanvullend op de omschrijving van de doelgroep van de
Participatiewet.
23
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3.10

Verklaart de aanvrager dat hij alle
benodigde vergunningen bezit?
 Is de aanvrager voor 17 maart 2020
om gestart met de onderneming en
ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel?
 Heeft de aanvrager of partner een
uitkering op grond van het Bbz? Zo
ja, dan behoort hij niet tot de
doelgroep voor de aanvraag
levensonderhoud.
Welke rechtsvorm heeft het bedrijf van
de aanvrager?
• Is dit een eenmanszaak,
vennootschap onder firma (vof),
commanditaire vennootschap (cv),
maatschap of coöperatie? Dan valt
de aanvrager onder de doelgroep.
• Is het een besloten vennootschap
(bv)? Dan valt de aanvrager
mogelijk onder de doelgroep (zie
aanvraagformulier en handreiking).
• Is het een naamloze vennootschap
(nv), stichting, vereniging of andere
rechtsvorm? Dan is er geen recht op
deze regeling.


3.1

3.6
3.7

handelsregister of
aanvrager (mede)eigenaar is van
het bedrijf.
Andere punten:
Verklaring

Verklaring

Wat moet ik aanvullend doen bij de aanvraag levensonderhoud?

Nr. vraag
aanvraagformulier

2.1

2.10

Wat moet ik controleren?

In orde
ja/nee

Ik stel vast of het inkomenstekort het gevolg is van de
coronacrisis.
Ik ga daarbij uit van de verklaring van de
ondernemer.
Ik stel vast wat het geldende normbedrag is voor de aanvrager.
Ik stel de norm vast op basis van de regels
die daarvoor gelden in de Participatiewet, met
uitzondering van de kostendelersnorm.
Daarbij houd ik rekening met eventuele
uitsluitingsgronden die op de partner van
toepassing zijn.
Ik stel de hoogte van de aanvulling vast.
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5.1

4.3

4.4 + 4.8
6.1 + 6.2

De hoogte van de aanvulling is het geldende
normbedrag minus het totaal aan
(gezins)inkomen dat de ondernemer verwacht
te verdienen in de periode waarvoor dat hij
aanvraagt.
• Het inkomen van de partner speelt bij
Tozo 1 geen rol, bij Tozo 2 en Tozo 3
wel.
• Ik ga uit van vertrouwen. Bij twijfel
vraag ik meer gegevens op of
controleer ik Suwinet.
Ik controleer de periode waarover de aanvrager bijstand wil
ontvangen.
De periode kan 1, 2 of 3 maanden zijn. De
aanvrager kan kiezen of hij met
terugwerkende kracht vanaf 1 maart de
aanvraag doet, of vanaf 1 april, 1 mei of 1
juni.
Geeft de aanvrager aan dat hij over die
maanden een inkomen heeft dat lager is dan
het sociaal minimum? Dan ga ik af op de
verklaring.
Voor Tozo 2 geldt dat met terugwerkende
kracht vanaf 1 juni kan worden aangevraagd
voor 1,2,3 of 4 maanden (rekening houdend
met de einddatum van de Tozo 1 uitkering).
Voor Tozo 3 geldt tot 1 februari 2021 dat met
terugwerkende kracht kan worden
aangevraagd tot de 1e van de maand waarin
de aanvraag is gedaan. Voor de maanden
oktober en november geldt een
terugwerkende kracht tot 1 oktober 2020.
Vanaf 1 februari 2021 kan worden
aangevraagd vanaf de 1e van de maand
voorafgaand aan de maand waarin de
aanvraag is gedaan.
Ik controleer of het rekeningnummer klopt
Daarvoor kijk ik of het opgegeven
rekeningnummer overeenkomt met het
rekeningnummer dat op het meegestuurde
bankafschrift staat.
Ik maak een rapport op van mijn onderzoek.
In dit rapport staan alle bovengenoemde
punten kort en bondig toegelicht. Ik let er bij
het schrijven van het rapport op:
• dat alles wat relevant is om het recht vast
te stellen, in het rapport staat;
• en wat niet relevant is om het recht vast
te stellen, op grond van de privacyregels
niet in het rapport opgenomen mag
worden;
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• het rapport feitelijk en objectief is.
Ik stuur een beschikking naar de aanvrager.
• De beschikking volgt uit het rapport. Er
staat geen informatie in de beschikking die
niet in het rapport staat.
• Wat in het aanvraagformulier is ingevuld,
hoeft niet allemaal terug te vinden zijn in
de beschikking.

Wat moet ik aanvullend doen bij de aanvraag voor bedrijfskrediet?
Nr. vraag
aanvraagformulier

4.6

4.9

Wat moet ik controleren?

In orde
ja/nee

Ik stel vast of het liquiditeitsprobleem het gevolg is van de
coronacrisis
Ik doe een lichte check op de verklaring van
de ondernemer. Is die aannemelijk? Daarbij
kijk ik naar een aantal aspecten, zoals:
• Geeft de ondernemer aan dat hij lopende
zakelijke
betalingsverplichtingen (facturen,
rente- en aflossingsverplichtingen) niet
kan voldoen?
• Wat geeft hij als reden aan?
• Heeft hij zakelijk of privévermogen dat
direct beschikbaar is en waarmee hij de
betalingsverplichtingen kan voldoen?
Vermogen van de partner hoeft hier niet
voor gebruikt te worden. Vermogen dat in
(onroerend) goed zit of om andere reden
niet op korte termijn gebruikt kan
worden, speelt hier geen rol.
• Verklaart de ondernemer dat er geen
sprake is van surseance van betaling of
faillissement?
• Bij twijfel vraag ik nadere bewijsstukken
op.
Ik stel vast of de de-minimisverklaring is getekend.
Deze verklaring staat in het
aanvraagformulier. Is deze niet getekend of
is het maximale bedrag aan staatssteun al
verstrekt? Dan is er geen recht op een lening
voor bedrijfskapitaal. Deze verklaring moet
getekend worden, omdat er sprake is van
staatssteun vanwege de lage rente
verbonden aan deze lening.
Ik controleer of het rekeningnummer klopt
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4.4 + 4.8
6.1 + 6.2

Daarvoor kijk ik of het opgegeven
rekeningnummer overeenkomt met het
rekeningnummer dat op het meegestuurde
bankafschrift staat.
Ik maak een rapport op van mijn onderzoek.
In dit rapport staan alle bovengenoemde
punten kort en bondig toegelicht. Ik let er bij
het schrijven van het rapport op:
• dat alles wat relevant is om het recht vast
te stellen, in het rapport staat;
• en wat niet relevant is om het recht vast
te stellen, op grond van de privacyregels
niet in het rapport opgenomen mag
worden;
• het rapport feitelijk en objectief is.
Ik stuur een beschikking naar de aanvrager of ik laat een akte
tekenen.
• De beschikking volgt uit het rapport. Er
staat geen informatie in de beschikking
die niet in het rapport staat.
• In de beschikking / akte staat in ieder
geval informatie over de verplichting om
af te lossen en het rentepercentage van
de lening.
• Wat in het aanvraagformulier is ingevuld,
hoeft niet allemaal terug te vinden zijn in
de beschikking.
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Wijzigingen en nieuw in versie 12:
-

Nieuwe artikelen in juridisch kader: In de beschikkingen 5, 6, 8, 10 en 12a is in het juridisch kader
een verwijzing naar het nieuwe artikel 4c (toekenning met terugwerkende kracht) of 4d (uitstel van
betaling aflossing en rente) van de Trozo toegevoegd.
Deze verwijzingen zijn groen gemarkeerd.

Wijzigingen en nieuw in versie 11:
-

Beschikkingen 6 en 10: Toekenning (verlenging) bedrijfskapitaal. Deze zijn aangepast aan de
gewijzigde betalingsverplichting;
Beschikkingen 14, 14a, 17 en 18: in het Juridisch kader is een verwijzing naar artikel 54 lid 3
Participatiewet opgenomen.
Clausules TZM 15 en 16: voorwaarden bedrijfskapitaal en uitstel van betaling voor en na 1-1-2021.
Akte van lening bedrijfskapitaal: deze is aangepast aan de herziene voorwaarden van de
betaalverplichting

De gewijzigde beschikkingen en nieuwe en gewijzigde clausules in versie 11 zijn geel gemarkeerd.

Waar tekst is verwijderd is dit aangegeven met (…)
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Brief 1: Ontvangstbevestiging aanvraag inkomensondersteuning
en bedrijfskapitaal Tozo
(tekst voor in automatisch verstuurde e-mail (digitale ontvangstbevestiging) of voor papieren brief)
Onderwerp: Uw aanvraag tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandigen (Tozo)

Beste mevrouw, meneer
We hebben uw aanvraag in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
(Tozo) in goede orde ontvangen.
Hoe gaat het verder?
We nemen uw aanvraag zo snel mogelijk in behandeling. Als we nog informatie missen, dan nemen we
contact met u op.
Heeft u de aanvraag volledig ingevuld, alle gevraagde gegevens aangeleverd en zijn er geen
bijzonderheden? Dan doen we ons uiterste best om binnen 4 weken een besluit te nemen. Maar uiterlijk
binnen 8 weken ontvangt u bericht van ons.
Vragen?
Heeft u een vraag over deze tijdelijke regeling (Tozo)? Kijk dan op <@url_website@>. Vindt u daar
geen antwoord op uw vraag? Stuur dan een e-mail naar <@e-mailadres_gemeente@>.
Met vriendelijke groet,
Gemeente <@naam@>
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Brief 1a: Ontvangstbevestiging aanvraag verlenging
inkomensondersteuning Tozo 3
(tekst voor in automatisch verstuurde e-mail (digitale ontvangstbevestiging) of voor papieren brief)
Onderwerp: Uw aanvraag verlenging uitkering tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandigen (Tozo)

Beste mevrouw, meneer
U heeft een aanvraag ingediend voor verlenging van uw uitkering voor levensonderhoud in het kader
van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze aanvraag hebben we in
goede orde ontvangen.
Hoe gaat het verder?
We nemen uw aanvraag zo snel mogelijk in behandeling. Als we nog informatie missen, dan nemen we
contact met u op.
Heeft u de aanvraag volledig ingevuld, de gevraagde gegevens meegestuurd en zijn er geen
bijzonderheden? Dan doen we ons uiterste best om binnen 4 weken een besluit te nemen. Maar uiterlijk
binnen 8 weken ontvangt u bericht van ons.
Vragen?
Heeft u een vraag over de verlenging van de Tozo-uitkering? Kijk dan op <@url_website@>. Vindt u
daar geen antwoord op uw vraag? Stuur dan een e-mail naar <@e-mailadres_gemeente@>.
Met vriendelijke groet,
Gemeente <@naam@>
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Voorschotbeschikking 2: Toekenning voorschot Tozo
Onderwerp: Voorschot tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo)

Beste <@heer/mevrouw_naam@>,
Op <@datum_aanvraag_Tozo@> heeft u een uitkering in het kader van de Tijdelijke
overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) aangevraagd. We doen ons uiterste best om uw
aanvraag zo snel mogelijk af te handelen, maar het kan nog een aantal weken duren voor we een
besluit nemen. We hebben daarom bekeken of u een voorschot kunt krijgen.
Kunt u een voorschot krijgen?
Ja, u krijgt een voorschot van € <@bedrag_voorschot@>.
We maken het voorschot <@vandaag/deze_week/zo_snel_mogelijk@> over naar het door u
opgegeven bankrekeningnummer.
Moet u het voorschot terugbetalen?
Het voorschot is een lening. Als we de uitkering toekennen, verrekenen we dit voorschot met de
uitkering. U hoeft dan niets te doen.
In sommige gevallen moet u het voorschot terugbetalen, namelijk:
•
•
•

als blijkt dat u geen recht heeft op een tijdelijke uitkering;
als we uw aanvraag niet verder behandelen omdat we informatie van u missen of deze niet klopt; of
als u zelf uw aanvraag stopt.

Bent u het niet eens met deze beslissing?
U kunt tegen deze beslissing geen bezwaar maken.
U kunt contact opnemen met Gedeputeerde Staten en om een ‘voorlopige voorziening’ vragen.
Gedeputeerde Staten beslist dan of wij u een voorschot moeten geven en hoe hoog dat moet zijn.
Het telefoonnummer van Gedeputeerde Staten van <@provincie@> is <@telefoonnummer@>. Of kijk
op de website <@www.naamprovincie.nl@> voor het adres.
Vragen?
Heeft u een vraag over deze tijdelijke regeling (Tozo)? Kijk dan op <@url_website@>. Vindt u daar
geen antwoord op uw vraag? Stuur dan een e-mail naar <@e-mailadres_gemeente@>.
Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders,

Juridisch kader
•
•

Participatiewet
Met name: artikel 52 en 58
Algemene wet bestuursrecht
Met name: artikel 4:95.
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Brief 3: Hersteltermijn bij aanvraag Tozo: verzoek om
aanvullende gegevens
Onderwerp: Verzoek om aanvullende gegevens Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig
ondernemers (Tozo)

Beste <@meneer/mevrouw_naam@>,
Op <@datum_aanvraag_Tozo@> heeft u
<@inkomensondersteuning/een_bedrijfskapitaal/verlenging_van_de_Tozouitkering/een_aanvulling_van_op_bedrijfskapitaal@> in het kader van de Tijdelijke
overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers aangevraagd (Tozo).
We missen nog informatie van u. Daarom sturen we u deze brief.
Welke informatie?
We hebben nog de volgende gegevens van u nodig:
<@omschrijving_ontbrekende_gegevens@>
Stuur deze gegevens uiterlijk <@uiterste_inleverdatum @> naar ons op. Per post naar
<@naam_gemeente_en_afdeling@>, <@adres@>,
of via e-mail naar <@e-mailadres_gemeente@>.
Zorg ervoor dat alle gegevens kloppen, compleet en goed leesbaar zijn. Stuur alleen kopieën op en
houd de originelen zelf.
Hoe gaat het nu verder?
Als we de gegevens van u hebben gekregen, nemen we uw aanvraag weer in behandeling. We doen
ons best om u daarna <@zo_snel_mogelijk/binnen_4_weken@> een antwoord te geven. Maar u
ontvangt uiterlijk binnen 8 weken bericht van ons.
Wat gebeurt er als u de informatie niet of te laat inlevert?
Stuurt u de informatie niet of te laat in? Dan kunnen we uw aanvraag niet verder in behandeling nemen.
U krijgt dan geen <@aanvullende_uitkering/bedrijfskapitaal@>.
<@Het_door_u_ontvangen_voorschot_moet_u_dan_terugbetalen.@>
Vragen?
Heeft u een vraag over deze tijdelijke regeling (Tozo)? Kijk dan op <@url_website@>. Vindt u daar
geen antwoord op uw vraag? Stuur dan een e-mail naar <@e-mailadres_gemeente@>.
Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders,

Naam
functie

Juridisch kader
•

Algemene wet bestuursrecht
Met name: artikel 4:5 en 4.15.
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Beschikking 4: Buiten behandeling laten aanvraag Tozo
Onderwerp: Niet in behandeling nemen aanvraag Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig
ondernemers (Tozo)

Beste <@mevrouw/meneer_naam@>,
Op <@datum_aanvraag_Tozo@> heeft u
<@inkomensondersteuning/een_bedrijfskapitaal/verlenging_van_de_Tozouitkering/een_aanvulling_op_het_bedrijfskapitaal@> in het kader van de Tijdelijke
overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) aangevraagd. In deze brief leest u ons besluit.
Wat hebben we besloten?
We nemen uw aanvraag niet verder in behandeling. U krijgt dus geen
<@inkomensondersteuning/een_bedrijfskapitaal/verlenging_van_de_Tozouitkering/een_aanvulling_op_het_bedrijfskapitaal@>.
Waarom hebben we dit besloten?
We hebben niet genoeg informatie van u gekregen om te kunnen beoordelen of u recht heeft op
<@inkomensondersteuning/een_bedrijfskapitaal/verlenging_van_de_Tozouitkering/een_aanvulling_op_het_bedrijfskapitaal@>. We hebben u op
<@datum_brief_hersteltermijn@> gevraagd nog gegevens op te sturen. Het ging om:
<@omschrijving_ontbrekende_gegevens@>.
Deze gegevens hebben we niet binnen de gestelde termijn van u ontvangen.
Wilt u toch een tijdelijke uitkering of bedrijfskapitaal? Dan moet u deze opnieuw aanvragen en daarbij
alle gevraagde gegevens opsturen.
Heeft u vragen?
<@Eigen tekst gemeente of_OD_01-01a@>
Bent u het niet eens met dit besluit?
<@Eigen tekst gemeente of_OD_01-01a@>

Juridisch kader
•
•

Participatiewet
Met name: artikel 17
Algemene wet bestuursrecht
Met name: artikel 4:5 en 6:5

Handreiking Tozo

110

Stimulansz – 27 januari 2021, versie 17

Handreiking Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) voor
gemeenten

Beschikking 5: Toekenning tijdelijke uitkering levensonderhoud
Tozo 3, 1e aanvraag (geen verlenging)
Onderwerp: Toekenning Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Beste <@meneer/mevrouw_naam@>,
Op <@datum_aanvraag_Tozo@> vroeg u een uitkering aan in het kader van de Tijdelijke
overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). In deze brief leest u ons besluit.
Wat hebben we besloten?
U krijgt een uitkering voor de kosten van levensonderhoud. U ontvangt de uitkering voor de periode
<@periode_tot_met_uiterlijk_maart_2021@>. (…)
Hoe hoog is de uitkering?
U heeft recht op maximaal € <@toepasselijke_bijstandsnorm@> netto per maand. Dit is het
uitkeringsbedrag voor
<@een_alleenstaande/alleenstaande_ouder/gehuwden_en_samenwonenden/een_jongere@>.
Hier halen we de volgende bedragen nog vanaf:
•
•

Inkomsten <@van_u_en_uw_partner@> uit uw eigen bedrijf of zelfstandig beroep
<@en_dat_van_uw_partner@> voor het werk dat u in deze maanden verricht; en/of
de overige inkomsten <@van_u_en_uw_partner@> in deze maanden.

<@TZV_02@>
<@TZM_01-02@>
Wanneer ontvangt u de uitkering?
We maken de uitkering <@op_datum/elke_zoveelste_van_de_maand/variabel@> over naar uw
bankrekening.
<@TZM_03-04@>
Waar moet u op letten bij belastingaangifte en toeslagen?
De uitkering telt mee als inkomen voor het jaar <@2020/2021/2020_en_2021@>. U moet dit inkomen
dus opgeven bij de belastingaangifte over het jaar <@2020/2021/2020_en_2021@>. U ontvangt in het
1e kwartaal van <@2021/2021_en_2022/2022@> een jaaropgave van de uitkering.
Over de Tozo-uitkering dragen we loonbelasting af. Heeft u een partner met inkomsten uit werk of een
uitkering? Dan is het mogelijk dat we te weinig belasting afdragen. In dat geval krijgen u en/of uw
partner een hogere belastingaanslag over het inkomen van <@2020/2021/2020_en_2021@>.
De Tozo-uitkering kan ook van invloed zijn op de hoogte van de huur-, zorg- en andere toeslagen van
de Belastingdienst.
Wijzigt er iets in uw situatie?
Dan kan dat gevolgen hebben voor uw recht op de uitkering of de hoogte ervan.
Geef het binnen 5 werkdagen aan ons door als u (of uw partner):
•
•
•
•

in loondienst gaat werken;
meer of minder gaat verdienen met werk in loondienst;
stopt met uw bedrijf;
meer of juist minder inkomsten uit uw bedrijf of zelfstandig beroep ontvangt dan u bij de aanvraag
heeft opgegeven;
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•
•
•
•
•
•

inkomen als een eindejaarsuitkering, 13e maand, bonus (anders dan een zorgbonus) of
winstdelingsuitkering ontvangt;
gaat samenwonen of scheiden;
gaat studeren of stopt met de studie;
de AOW-leeftijd heeft bereikt;
gaat verhuizen naar een andere gemeente of naar het buitenland; of
in detentie gaat.

We kijken dan of uw uitkering aangepast moet worden, of beëindigd.
Hoe geeft u wijzigingen door?
Wijzigingen kunt u doorgeven op de volgende manier:
<@toelichting_hoe_wijzigingen_doorgeven@>
<@Stuurt u bewijsstukken mee? Stuur dan alleen kopieën op en houd de originelen zelf.@>
Hoe controleren we uw gegevens?
We kunnen informatie over u opvragen bij organisaties en personen. Zo controleren we of u het juiste
bedrag heeft ontvangen. Heeft u te weinig uitkering ontvangen? Dan betalen we nog een bedrag na.
Heeft u te veel uitkering ontvangen? Dan moet u (een deel van) de uitkering terugbetalen. Had u geen
recht op de uitkering? Dan moet u alles terugbetalen.
<@TZM_05@>
Heeft u vragen?
<@Eigen tekst gemeente of_OD_01-01a@>
Bent u het niet eens met dit besluit?
<@Eigen tekst gemeente of_OD_01-01a@>

Juridisch kader
•
•
•
•

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
Met name: artikel 8 en 9
Tijdelijke regeling overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
Met name: artikel 2 en 4c
Participatiewet
Met name: artikel 17, 20, 21, 22 lid c, 24 en 52
Algemene wet bestuursrecht
Met name: artikel 6:5
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Beschikking 6: Toekenning bedrijfskapitaal Tozo (1e lening)
Onderwerp: Toekenning bedrijfskapitaal Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
(Tozo)

Beste <@meneer/mevrouw_naam@>,
Op <@datum_aanvraag_Tozo@> vroeg u een bedrijfskapitaal aan in het kader van de Tijdelijke
overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). In deze brief leest u ons besluit.
Wat hebben we besloten?
U heeft recht op een lening voor bedrijfskapitaal voor zelfstandigen. U krijgt dit geld om noodzakelijke
betalingen te kunnen doen voor uw bedrijf. <@toelichting_bestemming_bedrijfskapitaal@>
U heeft recht op € <@bedrag_bedrijfskapitaal_max_10.157@>.
Welke verplichtingen gelden er?
<@TZM_15-16@>
Wanneer ontvangt u het bedrijfskapitaal?
<@TZM_06-08@>
Wanneer lost u de lening af?
Vanaf 1 juli 2021 lost u de lening in <@aantal_jaar_maanden@> af met
€ <@bedrag_aflossing_plus_rente@> per maand. U betaalt dan ook de rente. (…) U maakt de rente en
aflossing elke maand over naar:
bankrekening <@IBAN_bankrekeningnummer@> op naam van <@naam_gemeente_en_afdeling@>.
Zet daarbij <@kenmerk/vermelding@>.
Wilt u ervoor zorgen dat wij uw 1e betaling voor <@uiterste_1e_betaaldatum@> hebben ontvangen?
Betalingsregeling
Heeft u te weinig inkomsten om vanaf 1 juli 2021 de rente en aflossing te betalen? Neem dan vóór deze
datum contact met ons op. Dan spreken we een betalingsregeling met u af.
Wilt u al eerder beginnen met aflossen? Dat mag natuurlijk. Neem dan ook contact met ons op.
Wanneer moet u de lening meteen aan ons terugbetalen?
In de volgende situaties kunnen wij besluiten dat u de lening meteen helemaal aan ons moet
terugbetalen:
•
•
•
•
•
•

U gebruikt de lening niet waarvoor deze is bedoeld.
U beëindigt uw <@bedrijf/zelfstandig_beroep@> of draagt het aan iemand anders over.
U heeft surseance van betaling of bent failliet.
Eén van de vennoten waarmee u uw bedrijf voert, heeft surseance van betaling of is failliet.
U betaalt ons niet of niet genoeg terug.
U en uw bedrijf verhuizen naar het buitenland.

Wat gebeurt er als u de lening niet op tijd aflost?
Lost u de lening vanaf 1 juli 2021 niet af en heeft u geen betalingsregeling met ons afgesproken? Dan
kunnen we beslag leggen op uw inkomen en uw bezittingen. De kosten die we hiervoor maken moet u
betalen. Natuurlijk willen we voorkomen dat het zover komt. Lukt het u niet om op tijd te betalen? Neem
dan zo snel mogelijk contact met ons op over een betalingsregeling.
<@TZM_05@>

Handreiking Tozo

113

Stimulansz – 27 januari 2021, versie 17

Handreiking Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) voor
gemeenten

Heeft u vragen?
<@Eigen tekst gemeente of_OD_01-01a@>
Bent u het niet eens met dit besluit?
<@Eigen tekst gemeente of_OD_01-01a@>

Juridisch kader
•
•
•
•

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
Met name: artikel 13 t/m 16
Tijdelijke regeling overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
Met name: artikel 2, 3 en 4d
Participatiewet
Met name: artikel 17
Algemene wet bestuursrecht
Met name: artikel 6:5

Handreiking Tozo

114

Stimulansz – 27 januari 2021, versie 17

Handreiking Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) voor
gemeenten

Beschikking 7: Afwijzing uitkering levensonderhoud of
bedrijfskapitaal voor zelfstandigen Tozo
Onderwerp: Afwijzing aanvraag Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Beste <@meneer/mevrouw_naam@>,
Op <@datum_aanvraag_Tozo@> vroeg u een
<@uitkering/bedrijfskapitaal/aanvulling_op_uw_bedrijfskapitaal@> aan in het kader van de Tijdelijke
overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. In deze brief leest u ons besluit.
Wat hebben we besloten?
U heeft geen recht op een
<@bijstandsuitkering_voor_levensonderhoud/bedrijfskapitaal/aanvulling_op_uw_bedrijfskapitaal@>
(Tozo).
<@TZA@>
<@TZV_01@>
Heeft u vragen?
<@Eigen tekst gemeente of_OD_01-01a@>
Bent u het niet eens met dit besluit?
<@Eigen tekst gemeente of_OD_01-01a@>

Juridisch kader
•
•
•

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
Met name: artikel 2, 3, 5, 6, 10 en 12
Tijdelijke regeling overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
Met name: artikel 2 en 3
Algemene wet bestuursrecht
Met name: artikel 6:5
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Beschikking 8: Toekenning verlenging tijdelijke uitkering
levensonderhoud Tozo 3
Onderwerp: Toekenning verlenging Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Beste <@meneer/mevrouw_naam@>,
Op <@datum_aanvraag_verlenging_Tozo@> vroeg u een verlenging aan van uw uitkering in het kader
van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). In deze brief leest u ons
besluit.
Wat hebben we besloten?
Uw Tozo-uitkering voor de kosten van levensonderhoud wordt verlengd. We verlengen de uitkering met
<@aantal@> maand(en) tot en met <@maand_uiterlijk_maart@> <@2020/2021@>.
Hoe hoog is de uitkering?
U heeft tijdens de periode van verlenging recht op maximaal € <@toepasselijke_bijstandsnorm@> netto
per maand. Dit is het uitkeringsbedrag voor
<@een_alleenstaande/alleenstaande_ouder/gehuwden_en_samenwonenden/een_jongere@>.
Hier halen we de volgende bedragen nog van af:
•
•

Inkomsten <@van_u_en_uw_partner@> uit uw eigen bedrijf of zelfstandig beroep
<@en_dat_van_uw_partner@> voor het werk dat u in deze maanden verricht; en/of
de overige inkomsten <@van_u_en_uw_partner@> in deze maanden.

Dat betekent dat u nog een aanvullende uitkering krijgt van € <@resterend_uitkeringsbedrag@> netto
per maand. Als alle informatie die u ons heeft gegeven klopt, hoeft u de uitkering niet terug te betalen.
Wanneer ontvangt u de uitkering?
We maken de uitkering <@op_datum/elke_zoveelste_van_de_maand/variabel@> over naar uw
bankrekening. <@Dit is aansluitend op de Tozo-uitkering die u nog ontvangt tot
<@einddatum_tozo_1@>.@>
<@TZM_03-04@>
Waar moet u op letten bij belastingaangifte en toeslagen?
De uitkering telt mee als inkomen voor het jaar <@2020/2021/2020_en_2021@>. U moet dit inkomen
dus opgeven bij de belastingaangifte over het jaar <@2020/2021/2020_en_2021@>. U ontvangt in het
1e kwartaal van <@2021/2021_en_2022/2022@> een jaaropgave van de uitkering.
Over de Tozo-uitkering dragen we loonbelasting af. Heeft u een partner met inkomsten uit werk of een
uitkering? Dan is het mogelijk dat we te weinig belasting afdragen. In dat geval krijgen u en/of uw
partner een hogere belastingaanslag over het inkomen van <@2020/2021/2020_en_2021@>.
De Tozo-uitkering kan ook van invloed zijn op de hoogte van de huur-, zorg- en andere toeslagen van
de Belastingdienst.
Wijzigt er iets in uw situatie?
Dan kan dat gevolgen hebben voor uw recht op de uitkering of de hoogte ervan.
Geef het binnen 5 werkdagen aan ons door als u (of uw partner):
•
•
•

in loondienst gaat werken;
meer of minder gaat verdienen met werk in loondienst;
stopt met uw bedrijf;
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•
•
•
•
•
•
•

meer of juist minder inkomsten uit uw bedrijf of zelfstandig beroep ontvangt dan u bij de aanvraag
heeft opgegeven;
inkomen als een eindejaarsuitkering, 13e maand, bonus (anders dan een zorgbonus) of
winstdelingsuitkering ontvangt;
gaat samenwonen of scheiden;
gaat studeren of stopt met de studie;
de AOW-leeftijd heeft bereikt;
gaat verhuizen naar een andere gemeente of naar het buitenland; of
in detentie gaat.

We kijken dan of uw uitkering aangepast moet worden, of beëindigd.
Hoe geeft u wijzigingen door?
Wijzigingen kunt u doorgeven op de volgende manier:
<@hoe_wijzingen_doorgeven@>
<@Stuurt u bewijsstukken mee? Stuur dan alleen kopieën op en houd de originelen zelf.@>
Hoe controleren we uw gegevens?
We kunnen informatie over u opvragen bij organisaties en personen. Zo controleren we of u over de
hele periode van uw Tozo-uitkering het juiste bedrag heeft ontvangen. Heeft u te weinig uitkering
ontvangen? Dan betalen we nog een bedrag na. Heeft u te veel uitkering ontvangen? Dan moet u (een
deel van) de uitkering terugbetalen. Had u geen recht op de uitkering? Dan moet u alles terugbetalen.
<@TZM_05@>
Heeft u vragen?
<@Eigen tekst gemeente of_OD_01-01a@>
Bent u het niet eens met dit besluit?
<@Eigen tekst gemeente of_OD_01-01a@>

Juridisch kader
•
•
•
•

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
Met name: artikel 3, 6, 8 en 9
Tijdelijke regeling overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
Met name: artikel 2, 3 en 4c
Participatiewet
Met name: artikel 17, 20, 21, 22 lid c, 24 en 52
Algemene wet bestuursrecht
Met name: artikel 6:5

Handreiking Tozo

117

Stimulansz – 27 januari 2021, versie 17

Handreiking Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) voor
gemeenten

Beschikking 9: Afwijzing verlenging uitkering levensonderhoud
Tozo 3
Onderwerp: Afwijzing aanvraag Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Beste <@meneer/mevrouw_naam@>,
Op <@datum_aanvraag_verlenging_Tozo@> vroeg u een verlenging aan van uw uitkering in het kader
van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). In deze brief leest u ons
besluit.
Wat hebben we besloten?
Uw aanvraag voor verlenging van uw Tozo-uitkering voor de kosten van levensonderhoud wordt
afgewezen.
<@TZA@>
<@TZV_01@>
Heeft u vragen?
<@Eigen tekst gemeente of_OD_01-01a@>
Bent u het niet eens met dit besluit?
<@Eigen tekst gemeente of_OD_01-01a@>

Juridisch kader
•
•
•

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
Met name: artikel 2, 3, 5, 6, en 7
Tijdelijke regeling overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
Met name: artikel 2
Algemene wet bestuursrecht
Met name: artikel 6:5
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Beschikking 10: Toekenning aanvulling bedrijfskapitaal Tozo 3
Onderwerp: Toekenning 2e of 3e bedrijfskapitaal Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig
ondernemers (Tozo)

Beste <@meneer/mevrouw_naam@>,
Op <@datum_aanvraag_Tozo@> vroeg u een <@2e/3e@> lening voor bedrijfskapitaal aan in het
kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). In deze brief leest u ons
besluit.
Wat hebben we besloten?
U heeft recht op een <@2e/3e@> lening voor bedrijfskapitaal voor zelfstandigen. U krijgt dit geld om
verdere noodzakelijke betalingen te kunnen doen voor uw bedrijf.
<@toelichting_bestemming_bedrijfskapitaal@>
U heeft recht op € <@bedrag_bedrijfskapitaal_aanvulling_tot_max_10.157@>. De looptijd van de lening
is <@aantal_maanden_max_42@> maanden en is gestart op <@datum_toekenning@>.
U betaalt 2% rente over deze lening. De rente-opbouw gaat lopen op 1 juli 2021.
Op <@datum_toekenning_1e_lening_bedrijfskapitaal@> hebben we u een bedrijfskapitaal toegekend
van € <@bedrag_bedrijfskapitaal@><@en_op_datum_2e_lening_een_bedrijfskapitaal_van_bedrag@>.
Deze lening voor bedrijfskapitaal vult de 1e <@en_2e@> aan. <@Maar deze lening is een aparte lening
met een andere einddatum./Deze leningen eindigen daarom op dezelfde datum.@>
Wanneer ontvangt u het bedrijfskapitaal?
<@TZM_06-08@>
Wanneer lost u de lening af?
Vanaf 1 juli 2021 lost u de lening(en) in <@aantal_jaar_maanden@> af met
€ <@bedrag_aflossing_plus_rente@> per maand. U betaalt dan ook de rente. (…) U maakt de rente en
aflossing elke maand over naar:
bankrekening <@IBAN_bankrekeningnummer@> op naam van <@naam_gemeente_en_afdeling@>.
Zet daarbij <@kenmerk/vermelding@>.
Wilt u ervoor zorgen dat wij uw 1e betaling voor <@uiterste_1e_betaaldatum@> hebben ontvangen?
Betalingsregeling
Heeft u te weinig inkomsten om vanaf 1 juli 2021 de rente en aflossing te betalen? Neem dan vóór deze
datum contact met ons op. Dan spreken we een betalingsregeling met u af.
Wilt u al eerder beginnen met aflossen? Dat mag natuurlijk. Neem dan ook contact met ons op.
Wanneer moet u de lening meteen aan ons terugbetalen?
In de volgende situaties kunnen wij besluiten dat u de lening meteen helemaal aan ons moet
terugbetalen:
•
•
•
•
•
•

U gebruikt de lening niet waarvoor deze is bedoeld.
U beëindigt uw <@bedrijf/zelfstandig_beroep@> of draagt het aan iemand anders over.
U heeft surseance van betaling of bent failliet.
Eén van de vennoten waarmee u uw bedrijf voert, heeft surseance van betaling of is failliet.
U betaalt ons vanaf 2021 niet of niet genoeg terug.
U en uw bedrijf verhuizen naar het buitenland.
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Wat gebeurt er als u de lening niet op tijd aflost?
Lost u vanaf 1 juli 2021 de lening niet af en heeft u geen betalingsregeling met ons afgesproken? Dan
kunnen we beslag leggen op uw inkomen en uw bezittingen. De kosten die we hiervoor maken moet u
betalen. Natuurlijk willen we voorkomen dat het zover komt. Lukt het u niet om op tijd te betalen? Neem
dan zo snel mogelijk contact met ons op over een betalingsregeling.
<@TZM_05@>
Heeft u vragen?
<@Eigen tekst gemeente of_OD_01-01a@>
Bent u het niet eens met dit besluit?
<@Eigen tekst gemeente of_OD_01-01a@>

Juridisch kader
•
•
•
•

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
Met name: artikel 10 en 12 t/m 16
Tijdelijke regeling overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
Met name: artikel 2, 3 en 4d
Participatiewet
Met name: artikel 17
Algemene wet bestuursrecht
Met name: artikel 6:5

Handreiking Tozo

120

Stimulansz – 27 januari 2021, versie 17

Handreiking Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) voor
gemeenten

Brief 11: Herinnering wijzigingen doorgeven bij tijdelijke
uitkering levensonderhoud Tozo
Onderwerp: Wijzigingen doorgeven bij uw Tozo-uitkering

Beste <@meneer/mevrouw_naam@>,
U ontvangt een uitkering in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
(Tozo). Wij snappen dat u in deze periode aan veel dingen moet denken. Toch willen we u eraan
herinneren dat u wijzigingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons doorgeeft. Hiermee voorkomt u dat
u misschien te veel uitkering ontvangt en dit later moet terugbetalen. In deze brief leest u hier meer
over.
Welke wijzigingen geeft u door?
Wijzigingen kunnen van belang zijn voor uw recht op de uitkering of de hoogte ervan.
Geef het binnen 5 werkdagen aan ons door als u (of uw partner):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

in loondienst gaat werken;
meer of minder gaat verdienen met werk in loondienst;
stopt met uw bedrijf;
meer of juist minder inkomsten uit uw bedrijf of zelfstandig beroep ontvangt dan u bij de aanvraag
heeft opgegeven;
inkomen als een eindejaarsuitkering, 13e maand, bonus (anders dan een zorgbonus) of
winstdelingsuitkering ontvangt;
gaat samenwonen of scheiden;
gaat studeren of stopt met de studie;
de AOW-leeftijd heeft bereikt;
gaat verhuizen naar een andere gemeente of naar het buitenland; of
in detentie gaat.

Hoe geeft u wijzigingen door?
Wijzigingen kunt u doorgeven op de volgende manier:
<@toelichting_hoe_wijzigingen_doorgeven@>
<@Stuurt u bewijsstukken mee? Stuur dan alleen kopieën op en houd de originelen zelf.@>
Wat gebeurt er met uw uitkering?
We bekijken met uw nieuwe gegevens of uw uitkering moet worden aangepast of beëindigd. Verdient u
minder dan u bij de aanvraag heeft opgegeven? Dan krijgt u een hogere uitkering. Geeft u aan dat u
toch meer of zelfs genoeg gaat verdienen? Dan verlagen of beëindigen we uw uitkering.
Wat gebeurt er als u wijzigingen niet doorgeeft?
Dan krijgt u misschien te veel of te weinig uitkering. We kunnen achteraf controleren of uw gegevens
klopten en u het juiste bedrag aan uitkering heeft ontvangen. Had u geen recht op de uitkering? Dan
moet u alles terugbetalen. Als blijkt dat u ons met opzet verkeerde informatie heeft gegeven of inkomen
heeft verzwegen, kunt u ook een boete krijgen.
Heeft u vragen?
<@Eigen tekst gemeente of_OD_02@>
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Juridisch kader
•
•
•

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
Met name: artikel 1, 2, 5 en 6
Tijdelijke regeling overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
Met name: artikel 2
Participatiewet
Met name: artikel 17 en 18a
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Beschikking 12: Wijziging uitkering levensonderhoud
Tozo 3
Onderwerp: Wijziging uitkering Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Beste <@meneer/mevrouw_naam@>,
U ontvangt sinds <@begindatum_uitkering@> een uitkering op grond van de Tijdelijke
overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). U heeft ons op <@datum_melding_wijziging@>
laten weten dat er iets in uw situatie is gewijzigd. Hartelijk dank dat u deze wijziging snel heeft
doorgegeven. In deze brief leest u wat er met uw uitkering gebeurt.
Wat wijzigt er aan uw uitkering?
U krijgt een <@hogere/lagere@> uitkering.
<@TZW@>
Hoe hoog wordt de uitkering?
U ontvangt over de periode <@datum_wijziging@> tot <@einddatum_Tozo@> een uitkering van
€ <@nieuw_bedrag@> per maand. Dit bedrag is op deze manier berekend:
U heeft <@vanaf_datum_wijziging@> recht op maximaal € <@toepasselijke_bijstandsnorm@> netto
per maand. Dit is het maximum uitkeringsbedrag voor
<@een_alleenstaande/alleenstaande_ouder/gehuwden_en_samenwonenden/een_jongere@>.
Hier halen we de volgende bedragen nog vanaf:
•

•

de <@gewijzigde@> inkomsten uit het bedrijf of zelfstandig beroep <@van_u_en_uw_partner@>
voor het werk dat <@u/uw_partner@> in de <@maand/maanden_tot_einddatum_Tozo@> verricht;
en/of
de <@gewijzigde@> overige inkomsten <@van_u_en_uw_partner@> in deze maanden.

<@TZM_11-12@>
<@TZM_13@>
Heeft u vragen?
<@Eigen tekst gemeente of_OD_01-01a@>
Bent u het niet eens met dit besluit?
<@Eigen tekst gemeente of_OD_01-01a@>

Juridisch kader
•
•
•
•

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
Met name: artikel 5 en 6
Tijdelijke regeling overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
Met name: artikel 2
Participatiewet
Met name: artikel 17, 20, 21, 22 lid c en 24
Algemene wet bestuursrecht
Met name: artikel 6:5
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Beschikking 12a: Wijziging periode uitkering levensonderhoud
Tozo 3
Onderwerp: Wijziging periode uitkering Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Beste <@meneer/mevrouw_naam@>,
Op <@datum_toekenning_Tozo@> hebben we u met onze brief met kenmerk <@kenmerk@> een
uitkering in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
toegekend. U heeft ons op <@datum_melding_wijziging@> laten weten dat u de maanden waarvoor u
de Tozo-uitkering wilt ontvangen wilt wijzigen. In deze brief leest u ons besluit.
Wat hebben we besloten?
We zullen de periode waarvoor u de Tozo-uitkering wilt ontvangen wijzigen in
<@periode_tot_met_uiterlijk_maart@> <@2020/2021@>.
<@toelichting_wijziging@>
Hoe hoog is de uitkering?
U heeft recht op maximaal € <@toepasselijke_bijstandsnorm@> netto per maand. Dit is het
uitkeringsbedrag voor
<@een_alleenstaande/alleenstaande_ouder/gehuwden_en_samenwonenden/een_jongere@>.
Hier halen we de volgende bedragen nog vanaf:
•
•

Inkomsten <@van_u_en_uw_partner@> uit uw eigen bedrijf of zelfstandig beroep
<@en_dat_van_uw_partner@> voor het werk dat u in deze maanden per maand verricht; en/of
de overige inkomsten <@van_u_en_uw_partner@> in deze maanden.

Het overige dat in onze brief van <@datum_toekenning_Tozo@> met kenmerk <@kenmerk@> staat
vermeld geldt nog steeds voor u.
Wanneer ontvangt u de uitkering?
We maken de uitkering <@op_datum/elke_zoveelste_van_de_maand/variabel@> over naar uw
bankrekening.
<@TZM_03-04@>
Wijzigt er iets in uw situatie?
Wijzigingen kunnen van belang zijn voor uw recht op de uitkering of de hoogte ervan.
Geef het daarom binnen 5 werkdagen aan ons door als u:
•
•

•
•

in loondienst gaat werken;
meer of juist minder inkomsten uit uw bedrijf of zelfstandig beroep ontvangt dan u bij de aanvraag
heeft opgegeven. Geef per maand aan hoe hoog uw gewijzigde inkomsten voor die maand zullen
zijn. Kunt u dit nog niet precies aangeven? Maak dan een schatting en geef binnen 4 weken na
afloop van de maand het exacte bedrag door;
gaat samenwonen of scheiden; of
gaat verhuizen naar een andere gemeente of naar het buitenland.

Hoe geeft u wijzigingen door?
Wijzigingen kunt u doorgeven op de volgende manier:
<@toelichting_hoe_wijzigingen_doorgeven@>
<@Stuurt u bewijsstukken mee? Stuur dan alleen kopieën op en houd de originelen zelf.@>
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Wat gebeurt er als u wijzigingen niet doorgeeft?
Dan krijgt u misschien te veel of te weinig uitkering. We kunnen achteraf controleren of uw gegevens
klopten en u het juiste bedrag aan uitkering heeft ontvangen. Had u geen recht op de uitkering? Dan
moet u alles terugbetalen. Als blijkt dat u ons met opzet verkeerde informatie heeft gegeven of inkomen
heeft verzwegen, kunt u ook een boete krijgen.
<@TZM_05@>
Heeft u vragen?
<@Eigen tekst gemeente of_OD_01-01a@>
Bent u het niet eens met dit besluit?
<@Eigen tekst gemeente of_OD_01-01a@>

Juridisch kader
•
•
•

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
Met name: artikel 3 lid 2 en artikel 9
Tijdelijke regeling overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
Met name: artikel 4c
Algemene wet bestuursrecht
Met name: artikel 6:5
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Beschikking 13: Beëindiging uitkering levensonderhoud Tozo 3
Onderwerp: Wijziging uitkering Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Beste <@meneer/mevrouw_naam@>,
U ontvangt sinds <@begindatum_uitkering@> een uitkering op grond van de Tijdelijke
overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). U heeft op <@datum_melding_wijziging@>
laten weten dat er iets in uw situatie is gewijzigd. Hartelijk dank dat u dit snel heeft doorgegeven. In
deze brief leest u ons besluit.
Wat hebben we besloten?
We zullen uw aanvullende Tozo-uitkering vanaf <@datum_einde_uitkering@> beëindigen. Dat betekent
dat u vanaf deze datum geen uitkering meer van ons ontvangt.
<@TZE_01-06@>
Moet u uitkering terugbetalen?
<@TZE_09-10@>
Heeft u vragen?
<@Eigen tekst gemeente of_OD_01-01a@>
Bent u het niet eens met dit besluit?
<@Eigen tekst gemeente of_OD_01-01a@>

Juridisch kader
•
•
•
•

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
Met name: artikel 2, 5, en 6
Tijdelijke regeling overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
Met name: artikel 2
Participatiewet
Met name: artikel 11, 15, 20, 21, 22 lid c en 24
Algemene wet bestuursrecht
Met name: artikel 6:5
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Beschikking 14: Herziening uitkering levensonderhoud Tozo 1, 2
en 3
Onderwerp: Herziening uitkering Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Beste <@meneer/mevrouw_naam@>,
U <@ontvangt/ontving@> van <@begindatum_uitkering@> tot en met <@einddatum_uitkering@> een
uitkering op grond van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). We hebben
op <@datum_melding@> bericht van <@u/het_Inlichtingenbureau@> ontvangen over
<@een_wijziging_in_uw_situatie/variabel@>. In deze brief leest u wat dat betekent voor uw Tozouitkering.
Wat hebben we besloten?
We hebben besloten om de hoogte van uw uitkering over de periode
<@datum_begin_periode_herberekening@> tot <@datum_einde_periode_herberekening@> te
wijzigen.
(…) <@toelichting_herziening@>
Wat betekent dit voor uw uitkering?
<@TZD_02/TZD_13@>
Heeft u vragen?
<@Eigen tekst gemeente of_OD_01-01a@>
Bent u het niet eens met dit besluit?
<@Eigen tekst gemeente of_OD_01-01a@>

Juridisch kader
•
•
•
•

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
Met name: artikel 6
Tijdelijke regeling overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
Met name: artikel 2
Participatiewet
Met name: artikel 20, 21, 22 lid c, 24, artikel 54 lid 3 en 58
Algemene wet bestuursrecht
Met name: artikel 6:5
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Beschikking 14a: Verrekening/terugvordering achteraf
ontvangen middelen
Onderwerp: Uw uitkering Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en achteraf
ontvangen inkomsten.

Beste <@meneer/mevrouw_naam@>,
U <@ontvangt/ontving@> van <@begindatum_uitkering@> tot en met <@einddatum_uitkering@> een
uitkering op grond van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). We hebben
op <@datum_melding@> bericht van <@u/het_Inlichtingenbureau@> ontvangen over een
<@eindejaarsuitkering/13e_maand/bonus/winstdeling/overige_achteraf_ontvangen_inkomsten@>. In
deze brief leest u wat dat betekent voor uw Tozo-uitkering.
Wat hebben we besloten?
We hebben besloten om
<@dit_inkomen_(gedeeltelijk)_te_verrekenen_met_uw_uitkering_Tozo_3/een_deel_van_uw_uitkering_t
erug_te_vorderen/niets_terug_te_vorderen@>.
<@TZM_09@><@motivering_terugvordering_of_reden_afzien_terugvordering@>
Wat betekent dit voor uw uitkering?
<@TZD_02/TZD_13/TZD_15@>
Heeft u vragen?
<@Eigen tekst gemeente of_OD_01-01a@>
Bent u het niet eens met dit besluit?
<@Eigen tekst gemeente of_OD_01-01a@>

Juridisch kader
•
•
•

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
Met name: artikel 5 en 6
Participatiewet
Met name: artikel 54 lid 3 en 58
Algemene wet bestuursrecht
Met name: artikel 6:5
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Brief 15: Controle achteraf bij uitkering levensonderhoud,
aanleveren gegevens Tozo
Onderwerp: Controle uitkering Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Beste <@meneer/mevrouw_naam@>,
U kreeg in 2020 <@in_verschillende_periodes@> een tijdelijke uitkering op grond van de Tijdelijke
overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). We zijn bezig met een controle op de Tozouitkeringen. Deze controle geldt ook voor u. Daarom hebben we informatie van u nodig.
Om welke informatie gaat het?
We vragen u om deze gegevens naar ons op te sturen:
<@TZD_01@>
• <@variabel/afhankelijk_van_individuele_situatie@>
Wat moet u doen?
Stuur deze gegevens uiterlijk <@uiterste_inleverdatum @> naar ons op. Dat kunt u doen op de
volgende manier:
<@toelichting_hoe_gegevens_aanleveren@>
Zorg ervoor dat alle informatie klopt, compleet en goed leesbaar is.
<@ Stuur dan alleen kopieën op en houd de originelen zelf.@>
Wat betekent de controle voor uw uitkering?
Met deze informatie bekijken we of u recht had op de uitkering en of u het juiste bedrag aan uitkering
heeft gekregen. Heeft u te weinig gekregen? Dan betalen we nog een bedrag na. Blijkt dat u te veel
uitkering heeft gekregen? Dan moet u een bedrag terugbetalen. Had u geen recht? Dan moet u de hele
uitkering terugbetalen.
Wat gebeurt er als u de gegevens niet of niet op tijd opstuurt?
Kunt u de gegevens niet op tijd aanleveren? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.
Stuurt u de informatie zonder bericht niet of niet op tijd op? Dan moet u de uitkering van alle maanden
helemaal terugbetalen.
U kunt ook een boete krijgen als u de informatie niet of niet op tijd opstuurt. En ook als blijkt dat u ons
verkeerde informatie heeft gegeven bij de aanvraag of controle.
Heeft u vragen?
<@Eigen tekst gemeente of_OD_02@>

Juridisch kader
•
•
•

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
Met name: artikel 2, 6 en 7
Tijdelijke regeling overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
Met name: artikel 2
Participatiewet
Met name: artikel 17
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Beschikking 16: Controle achteraf, definitieve berekening
uitkering lo in één Tozo-periode
Onderwerp: Definitieve vaststelling uitkering Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
(Tozo)
Beste <@meneer/mevrouw_naam@>,
U ontving voor de periode <@begindatum_uitkering@> tot en met @<einddatum_uitkering@> een
tijdelijke uitkering op grond van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). We
hebben gecontroleerd of u recht had op deze uitkering en of u het juiste bedrag heeft gekregen. In deze
brief leest u ons besluit.
Wat hebben we besloten?
U had over de periode van <@begindatum_uitkering@> tot en met @<einddatum_uitkering@> recht op
€ <@bedrag_definitief_recht@> aan uitkering voor levensonderhoud. In de bijlage ziet u hoe we dit
bedrag hebben berekend.
Wat betekent dit voor uw uitkering?
<@TZD_02-04@>
Heeft u vragen?
<@Eigen tekst gemeente of_OD_01-01a@>
Bent u het niet eens met dit besluit?
<@Eigen tekst gemeente of_OD_01-01a@>

Juridisch kader
•
•
•
•

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
Met name: artikel 2, 6 en 7
Tijdelijke regeling overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
Met name: artikel 2
Participatiewet
Met name: artikel 20, 21, 22 lid, 24 en artikel 58 lid 2
Algemene wet bestuursrecht
Met name: artikel 6:5

Bijlage
•

Berekening definitieve vaststelling bijstand
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Beschikking 16a: Controle achteraf, definitieve berekening
uitkering lo in meerdere Tozo-periodes
Onderwerp: Definitieve vaststelling uitkeringen Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig
ondernemers (Tozo)
Beste <@meneer/mevrouw_naam@>,
U ontving in 2020 in verschillende periodes een tijdelijke uitkering op grond van de Tijdelijke
overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). We hebben gecontroleerd of u recht had op
deze uitkeringen en of u het juiste bedrag heeft gekregen. In deze brief leest u hier meer over.
Wat hebben we besloten?
Hieronder leest u per Tozo-periode ons besluit:
Tozo <@1/2@>:
U had over de periode van <@begindatum_uitkering@> tot en met @<einddatum_uitkering@> recht op
€ <@bedrag_definitief_recht@> aan uitkering voor levensonderhoud. Dit betekent het volgende:
<@TZD_07-09@>
Tozo <@2/3@>:
U had over de periode van <@begindatum_uitkering@> tot en met @<einddatum_uitkering@> recht op
€ <@bedrag_definitief_recht@> aan uitkering voor levensonderhoud. Dit betekent het volgende:
<@TZD_07-09@>
<@Tozo 3:
U had over de periode van <@begindatum_uitkering@> tot en met @<einddatum_uitkering@> recht op
€ <@bedrag_definitief_recht@> aan uitkering voor levensonderhoud. Dit betekent het volgende:
<@TZD_07-09@> @>
Wat betekent dit voor uw uitkering?
<@TZD_10-14@>
Uitkering en belastingaangifte
De Tozo-uitkering telt mee als inkomen over het jaar <@2020/2021@>. U moet dit inkomen dus
opgeven bij de belastingaangifte over het jaar <@2020/2021@>. U ontvangt in het 1e kwartaal van
<@2021/2022@> een jaaropgave over de uitkering.
Heeft u vragen?
<@Eigen tekst gemeente of_OD_01-01a@>
Bent u het niet eens met dit besluit?
<@Eigen tekst gemeente of_OD_01-01a@>

Juridisch kader
•
•

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
Met name: artikel 2, 6 en 7
Tijdelijke regeling overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
Met name: artikel 2
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•
•

Participatiewet
Met name: artikel 20, 21, 22 lid c, 24 en artikel 58 lid 2
Algemene wet bestuursrecht
Met name: artikel 6:5

Bijlage
•

Berekening definitieve vaststelling Tozo-uitkering
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Beschikking 17: Controle achteraf, terugvordering volledige
uitkering Tozo, geen schending inlichtingenplicht
Onderwerp: Terugvordering uitkering Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
Beste <@meneer/mevrouw_naam@>,
U ontving voor de periode <@begindatum_uitkering@> tot en met @<einddatum_uitkering@> een
tijdelijke uitkering op grond van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). We
hebben gecontroleerd of u recht had op deze uitkering. In deze brief leest u ons besluit.
Wat hebben we besloten?
Uit uw gegevens blijkt dat u geen recht had op de uitkering.
<@toelichting_geen_recht@>
We vorderen de uitkering daarom terug. Dat betekent dat u de uitkering helemaal moet terugbetalen.
Het gaat om een totaalbedrag van € <@terugvorderingsbedrag@>.
Hoe kunt u betalen?
We vragen u € <@terugvorderingsbedrag@> in één keer terug te betalen. Maak het bedrag over op
rekeningnummer (IBAN) <@rekeningnummer@> ten name van <@naam_gemeente_en_afdeling@>.
Zet daarbij <@vermelding/kenmerk@>.
U moet het bedrag binnen 6 weken na de datum bovenaan deze brief betalen.
Uitstel van betaling
We begrijpen dat 6 weken een korte tijd is. Kunt u het bedrag niet binnen 6 weken betalen? Neem dan
zo snel mogelijk contact met ons op. Dan spreken we een betalingsregeling met u af.
Stuur hiervoor een e-mail naar <@mailadres@>. Zet daarbij
<@kenmerk_beschikking/BSN/variabel@>. Of bel met <@naam_afdeling/naam_contactpersoon@>.
Dat kan op werkdagen van <@tijd_tot_tijd_@> uur via telefoonnummer <@telefoonnummer@>.
Wat gebeurt er als u niet of niet op tijd betaalt?
Betaalt u niet of niet op tijd terug en spreekt u geen betalingsregeling met ons af? Dan kunnen we
beslag leggen op uw inkomen en uw bezittingen. De kosten die we hiervoor maken moet u betalen.
Natuurlijk willen we voorkomen dat het zover komt. Lukt het u niet om op tijd te betalen? Neem dan zo
snel mogelijk contact met ons op over een betalingsregeling.
Heeft u vragen?
Eigen tekst gemeente of <@OD_01-01a@>
Bent u het niet eens met dit besluit?
Eigen tekst gemeente of <@OD_01-01a@>

Juridisch kader
•
•

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
Met name: artikel 2, 6 en 7
Tijdelijke regeling overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
Met name: artikel 2
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•
•

Participatiewet
Met name: artikel 54 lid 3 en 58 lid 2
Algemene wet bestuursrecht
Met name: artikel 4:87 en 6:5
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Beschikking 18: Controle achteraf, terugvordering uitkering Tozo
bij schending inlichtingenplicht en boete
Onderwerp: Terugvordering Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en boete
Beste <@meneer/mevrouw_naam@>,
U ontving voor de periode <@begindatum_uitkering@> tot en met @<einddatum_uitkering@> een
uitkering op grond van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).
<@TZD_05-06@>
In deze brief leest u ons besluit.
Wat hebben we besloten?
We vorderen de uitkering terug. Dit doen we omdat <@we niet kunnen vaststellen dat u recht had op de
uitkering/uit uw gegevens blijkt dat u geen recht had op de uitkering@>. <@toelichting_geen_recht@>.
Dat betekent dat u de uitkering helemaal moet terugbetalen. Het gaat om een totaalbedrag van
€ <@terugvorderingsbedrag@>.
Hoe kunt u betalen?
We vragen u € <@terugvorderingsbedrag@> in één keer terug te betalen. Maak het bedrag over op
rekeningnummer (IBAN) <@rekeningnummer@> ten name van <@naam_gemeente_en_afdeling@>.
Zet daarbij <@vermelding/kenmerk@>.
U moet het bedrag binnen 6 weken na de datum bovenaan deze brief betalen.
Uitstel van betaling
We begrijpen dat 6 weken een korte tijd is. Kunt u het bedrag niet binnen 6 weken betalen? Neem dan
zo snel mogelijk contact met ons op. Dan spreken we een betalingsregeling met u af.
Stuur hiervoor een e-mail naar <@mailadres@>. Zet daarbij
<@kenmerk_beschikking/BSN/variabel@>. Of bel met <@naam_afdeling/naam_contactpersoon@>.
Dat kan op werkdagen van <@tijd_tot_tijd_@> uur via telefoonnummer <@telefoonnummer@>.
Wat gebeurt er als u niet op tijd betaalt?
Betaalt u niet op tijd en spreekt u geen betalingsregeling met ons af? Dan kunnen we beslag leggen op
uw inkomen en uw bezittingen. De kosten die we hiervoor maken moet u betalen. Natuurlijk willen we
voorkomen dat het zover komt. Lukt het u niet om op tijd te betalen? Neem dan zo snel mogelijk contact
met ons op over een betalingsregeling.
Boete
Door de gevraagde informatie niet te geven, heeft u zich niet aan de inlichtingenplicht gehouden. We
zijn daarom van plan om u een boete op te leggen. Hierover krijgt u een aparte brief.
Heeft u vragen?
<@Eigen tekst gemeente of_OD_01-01a@>
Bent u het niet eens met dit besluit?
<@Eigen tekst gemeente of_OD_01-01a@>

Juridisch kader
•

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
Met name: artikel 2, 5, 6 en 7
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•
•

Participatiewet
Met name: artikel 17, 18a, 54 lid 3 en 58 lid 1
Algemene wet bestuursrecht
Met name: artikel 4:87 en 6:5
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Ondertekening document
Clausulesoort OD
OD 01 - Bezwaar, vragen en ondertekening
Vragen?
Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met <@ons/naam_contactpersoon@>. Dat kan op
werkdagen van <@tijd_tot_tijd_@> uur via telefoonnummer <@telefoonnummer@>. Houd uw
burgerservicenummer (BSN) <@of persoonsnummer@> bij de hand, dan kunnen wij u sneller helpen.
U kunt ook een e-mail sturen naar <@e-mailadres@>.
Niet mee eens?
Bent u het niet eens met dit besluit? <@Bel ons dan om dit met ons te bespreken. Komen we er niet
uit?@> Stuur ons dan een bezwaarschrift. Dat is een brief waarin u zo duidelijk mogelijk beschrijft
waarom u het niet eens bent met ons besluit.
In het bezwaarschrift zet u:
•
•
•
•

uw naam, adres en telefoonnummer;
de datum van uw bezwaarschrift;
een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
waarom u het niet met ons besluit eens bent.

Vergeet niet het bezwaarschrift te ondertekenen. Stuur een kopie van deze brief mee met uw
bezwaarschrift.
Het bezwaarschrift en de kopie van deze brief stuurt u naar:
College van burgemeester en wethouders van de gemeente <@naam_gemeente@>
Postbus <@postbusnummer@>
<@postcode_en_plaats@>
Stuur het bezwaarschrift binnen 6 weken na de datum bovenaan de brief. Als u het bezwaarschrift later
verstuurt, nemen wij het niet meer in behandeling.
Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders,
Naam
functie

OD 01a – Verwijzing naar bezwaarprocedure vragen en ondertekening
Vragen?
Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met <@ons/naam_contactpersoon@>. Dat kan op
werkdagen van <@tijd_tot_tijd_@> uur via telefoonnummer <@telefoonnummer@>. Houd uw
burgerservicenummer (BSN) <@of persoonsnummer@> bij de hand, dan kunnen wij u sneller helpen.
U kunt ook een e-mail sturen naar <@e-mailadres@>.
Niet mee eens?
Bent u het niet eens met dit besluit? <@Bel ons dan om dit met ons te bespreken. Komen we er niet
uit?@> Stuur ons dan een bezwaarschrift. Dat is een brief waarin u zo duidelijk mogelijk beschrijft
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waarom u het niet eens bent met ons besluit. <@In_de_bijlage/Op_onze_website_url@> leest u hoe u
dit kunt doen.
Stuur het bezwaarschrift binnen 6 weken na de datum bovenaan de brief. Als u het bezwaarschrift later
verstuurt, nemen wij het niet meer in behandeling.
Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders,
Naam
functie

OD 02 – vragen en ondertekening
Vragen?
Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met <@ons/naam_contactpersoon@>. Dat kan op
werkdagen van <@tijd_tot_tijd_@> uur via telefoonnummer <@telefoonnummer@>. Houd uw
burgerservicenummer (BSN) <@of persoonsnummer@> bij de hand, dan kunnen wij u sneller helpen.
U kunt ook een e-mail sturen naar <@e-mailadres@>.
Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders,
Naam
functie
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Afwijzing Tozo
Clausulesoort TZA
TZA 01 – geen gevestigde zelfstandige voor 18 maart 2020
Dit is omdat u niet voldoet aan een van de voorwaarden voor de Tozo. U was namelijk niet vóór 18
maart 2020 als zelfstandig ondernemer ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel (KvK). U heeft daarom geen recht op deze tijdelijke financiële ondersteuning.
TZA 02 – zelfstandige voldoet niet aan urencriterium
Dit is omdat u niet voldoet aan een van de voorwaarden voor de Tozo. U werkt gemiddeld minder dan
23,5 uur per week in uw bedrijf of zelfstandig beroep (1.225 uur op jaarbasis). U heeft daarom geen
recht op deze tijdelijke financiële ondersteuning.
TZA 03 – geen inkomensachteruitgang of omzetverlies door coronacrisis
Dit is omdat er in uw geval geen sprake is van een <@inkomensachteruitgang/omzetverlies@> door de
coronacrisis. Dit blijkt uit <@toelichting@> U heeft daarom geen recht op deze tijdelijke financiële
ondersteuning.
TZA 04 –bedrijf al voor crisis niet meer economisch actief
Dit is omdat u niet voldoet aan een van de voorwaarden voor de Tozo. Uit uw informatie blijkt dat uw
bedrijf al vóór de coronacrisis niet meer economisch actief was. <@toelichting@> U heeft daarom geen
recht op deze tijdelijke financiële ondersteuning.
TZA 05 – inkomen boven sociaal minimum
Dit is omdat uw inkomen te hoog is voor de Tozo. Uit uw informatie blijkt dat uw <@geschatte@> totale
netto-inkomen in de maanden waarvoor u de uitkering aanvraagt, boven het sociaal minimum komt.
Voor u geldt de inkomensgrens van <@toepasselijke_norm@>. Uw totale netto-inkomen is in de
maanden <@maanden@> € <@totaal_netto_inkomen@>. U heeft dan geen recht op
<@verlenging_van@> de aanvullende Tozo-uitkering.
TZA 05a – gezinsinkomen boven sociaal minimum Tozo 2 en 3
Dit is omdat het inkomen van u en uw partner samen te hoog is voor de Tozo. Bij de verlenging van de
Tozo-uitkering moeten we ook rekening houden met het inkomen van uw partner. Uit uw informatie blijkt
dat uw <@geschatte@> totale netto-inkomen in de maanden waarvoor u de uitkering aanvraagt, boven
het sociaal minimum uitkomt. Voor u geldt de inkomensgrens van <@toepasselijke_norm@>. Uw totale
geschatte netto-inkomen is in de maanden <@maanden@> € <@totaal_netto_inkomen@>. U heeft
dan geen recht op verlenging van de aanvullende Tozo-uitkering.
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TZA 06 – geen zelfstandige, door BD als werknemer aangemerkt
Dit is omdat u niet voldoet aan een van de voorwaarden voor de Tozo. U heeft geen eigen bedrijf of
zelfstandig beroep. De Belastingdienst ziet u als werknemer. U heeft daarom geen recht op deze
tijdelijke financiële ondersteuning.
TZA 07 – niet alle benodigde vergunningen aanwezig
Dit is omdat u niet voldoet aan een van de voorwaarden voor de Tozo. U heeft niet alle vergunningen
die nodig zijn voor uw bedrijf of beroep. U heeft daarom geen recht op deze tijdelijke financiële
ondersteuning.
TZA 08 – student jonger dan 27 met recht op studiefinanciering
Dit is omdat u jonger bent dan 27 jaar én naast uw werk als zelfstandige studeert en daarbij recht heeft
op studiefinanciering. U heeft daarom geen recht op deze tijdelijke financiële ondersteuning.
TZA 09 – niet woonachtig in Nederland en bedrijf/activiteiten niet in Nederland
Dit is omdat u niet voldoet aan een van de voorwaarden voor de Tozo. Uw bedrijf is niet in Nederland,
een ander EU-land, EER-land of Zwitserland gevestigd óf u voert uw bedrijfsactiveiten niet hoofdzakelijk
in Nederland uit, maar in <@naam_land@>. Daarbij <@woont/woonde@> u
<@tijdens_de_uitkeringsperiode@> volgens de Basisregistratie Personen (BRP) ook niet in Nederland,
maar in <@naam_woonplaats_en_land@>. U heeft daarom geen recht op deze tijdelijke financiële
ondersteuning.
TZA 10 – niet woonachtig in Nederland
Dit is omdat u volgens de Basisregistratie Personen (BRP) niet in Nederland
<@woont/woonde_tijdens_de_uitkeringsperiode@>, maar in <@naam_woonplaats_en_land@>. U
heeft daarom geen recht op deze tijdelijke financiële ondersteuning.
TZA 11 – niet woonachtig in gemeente
Dit is omdat u volgens de Basisregistratie Personen (BRP) niet in de gemeente
<@naam_woonplaats@> woont, maar in <@naam_woonplaats@>. U heeft daarom geen recht op de
tijdelijke financiële ondersteuning van de gemeente <@naam_gemeente@>. U kunt de regeling in de
gemeente <@naam_woonplaats@> aanvragen.
TZA 11a – verhuisd en niet meer woonachtig in gemeente
Dit is omdat u volgens de Basisregistratie Personen (BRP) niet meer in de gemeente
<@naam_woonplaats@> woont, maar in <@naam_woonplaats@>. U heeft daarom geen recht op
verlenging van de Tozo-uitkering van de gemeente <@naam_gemeente@>. U kunt de verlenging in de
gemeente <@naam_woonplaats@> aanvragen. <@We zullen uw dossier doorsturen naar deze
gemeente.@>
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TZA 12 – uitkering levensonderhoud Bbz
Dit is omdat u een Bbz-uitkering voor levensonderhoud ontvangt. Deze vult uw inkomen uit uw bedrijf of
beroep al aan. Dan heeft u geen recht op tijdelijke financiële ondersteuning in het kader van de Tozo.
TZA 13 – geen liquiditeitsprobleem geen noodzaak bedrijfskapitaal
Dit is omdat u genoeg inkomen heeft om in de maanden waarvoor u de lening voor bedrijfskapitaal
aanvraagt, de noodzakelijke kosten van uw bedrijf te betalen. Dit blijkt uit <@toelichting@>. U heeft
daarom geen recht op deze lening.
TZA 14 – oudere en AOW-gerechtigd
Dit is omdat u recht heeft op een AOW-pensioen. U heeft daarom geen recht op deze tijdelijke
financiële ondersteuning. Misschien komt u wel in aanmerking voor een AIO-aanvulling van de Sociale
Verzekeringsbank (SVB).
Informatie over de AOW en de AIO-aanvulling vindt u op de website van de SVB.
TZA 14a – AOW-leeftijd bereikt
Dit is omdat u op <@datum_bereiken_AOW@> de AOW-leeftijd <@heeft@> bereikt en recht heeft op
een AOW-pensioen. U heeft daarom geen recht op de verlenging van de Tozo-uitkering. Misschien
komt u wel in aanmerking voor een AIO-aanvulling van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
Informatie over de AOW en de AIO-aanvulling vindt u op de website van de SVB.
TZA 15 – jongere en jonger dan 18 jaar
Dit is omdat u jonger bent dan 18 jaar. U heeft daarom geen recht op deze tijdelijke financiële
ondersteuning.
TZA 16 – niet rechtmatig in Nederland: art 11 lid 2 Participatiewet
Dit is omdat u niet de Nederlandse nationaliteit heeft én u geen verblijfsvergunning of niet de juiste
verblijfsvergunning heeft. U heeft daarom geen recht op deze tijdelijke financiële ondersteuning.
TZA 17 – surseance van betaling of faillissement aangevraagd Tozo 2
Dit is omdat u surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd voor uw bedrijf, voor uzelf of
voor één van uw vennoten of leden waarmee u uw bedrijf of zelfstandig beroep in een
samenwerkingsverband uitoefent. U heeft dan geen recht op <@aanvulling_van@> de lening voor
bedrijfskapitaal in het kader van de Tozo.
TZA 18 – bereiken de-minimisplafond bij bedrijfskapitaal, afwijziging gehele aanvraag
Dit is omdat u over dit jaar en de afgelopen 2 belastingjaren in totaal al het maximale bedrag aan
staatssteun heeft ontvangen. Volgens de Europese regels voor de-minimissteun (staatssteun) mag u in
een periode van 3 belastingjaren maximaal € 200.000 euro ontvangen. Dit bedrag heeft u
<@volgens_uw_verklaring@> al ontvangen. U heeft dan geen recht op <@aanvulling_van@> de lening
voor bedrijfskapitaal in het kader van de Tozo.
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(…)

TZA 20 – ondernemer studeert met recht op studiefinanciering 27- en 27+
De reden hiervoor is dat u ons op <@datum_melding@> heeft laten weten dat u sinds
<@datum_start_studie@> studeert. U heeft nu recht op studiefinanciering en ontvangt deze al of kunt
deze aanvragen. Dan heeft u geen recht meer op de aanvullende Tozo-uitkering. (…)

TZA 21 – ondernemer of partner studeert met recht op studiefinanciering
De reden hiervoor is dat u ons op <@datum_melding@> heeft laten weten dat <@u/uw_partner@>
sinds <@datum_start_studie@> studeert en hierbij recht heeft op studiefinanciering. We mogen ervan
uitgaan dat <@u/uw_partner@> de maximale studiefinanciering ontvangt of kan aanvragen. Hiermee
komt het inkomen van u en uw partner samen boven het sociaal minimum. U heeft dan geen recht meer
op de aanvullende Tozo-uitkering. (…)
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Controle en definitieve vaststelling Tozo
Clausulesoort TZD
TZD 01 – opvragen gegegevens voor controle
•
•

•
•

•

een uitdraai van de grootboekrekening en balans van uw bedrijf of zelfstandig beroep in de
maanden <@maanden_tozo_uitkering@> <@2020/2021@>;
een overzicht van de overige netto-inkomsten <@van_u_en_uw_partner@> in de maanden
<@maanden_tozo_uitkering@> <@2020/2021@>, met de bijbehorende loon- en
uitkeringsspecificaties;
overzichten van het saldo op de privé bank- en spaarrekeningen
<@van_uzelf_uw_partner_en_uw_minderjarige_kinderen@> op <@peildatum@>;
als u deze nog niet bij de aanvraag heeft ingeleverd: de jaarrekening 2019 (balans, winst- en
verliesrekening) en de belastingaangifte 2019 (inkomstenbelasting + voor de BV en andere
rechtspersonen: vennootschapsbelasting) + aanslag.
<@variabel/afhankelijk_van_individuele_situatie@>

TZD 02 - te veel ontvangen uitkering terugvorderen
U heeft te veel uitkering ontvangen. U heeft namelijk in totaal € <@totaalbedrag_uitkering@> gekregen.
Dat betekent dat u € <@bedrag_teveel_uitkering@> terug moet betalen. In de bijlage ziet u hoe we dit
bedrag hebben berekend.
Het andere deel van de uitkering hoeft u niet terug te betalen. Dit deel telt mee als inkomen over het
jaar <@2020/2021@>. U moet dit inkomen dus opgeven bij de belastingaangifte over het jaar
<@2020/2021@>. U ontvangt in het 1e kwartaal van <@2021/2022@> een jaaropgave van het
definitieve uitkeringsbedrag.
Terugbetalen
We vragen u € <@bedrag_teveel_uitkering@> vóór <@uiterste_betaaldatum@> over te maken naar
bankrekening <@IBAN@> op naam van <@naam_gemeente_en_afdeling@>. Zet daarbij
<@kenmerk/vermelding@>.
U moet het bedrag binnen 6 weken na de datum bovenaan deze brief betalen.
Uitstel van betaling
We begrijpen dat 6 weken een korte tijd is. Kunt u het bedrag niet binnen 6 weken betalen? Neem dan
zo snel mogelijk contact met ons op. Dan spreken we een betalingsregeling met u af.

TZD 03 – juiste bedrag aan uitkering ontvangen
U heeft het juiste bedrag aan uitkering ontvangen. (…). In de bijlage ziet u hoe we dit bedrag hebben
berekend.
De uitkering telt mee als inkomen over het jaar <@2020/2021@>. U moet dit inkomen dus opgeven bij
de belastingaangifte over het jaar <@2020/2021@>. U ontvangt in het 1e kwartaal van
<@2021/2022@> een jaaropgave van het definitieve bedrag aan uitkering.

TZD 04 - te weinig uitkering ontvangen
U heeft te weinig uitkering ontvangen. U heeft in totaal € <@uitbetaalde_uitkering@> gekregen (…). U
krijgt nog een nabetaling van € <@resterend_uitkeringsbedrag@>. In de bijlage ziet u hoe we dit
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bedrag hebben berekend.
We maken dit bedrag <@deze_week/binnenkort/op_datum@> over op uw bankrekening.
De uitkering telt mee als inkomen in het jaar <@2020/2021@>. U moet dit inkomen dus opgeven bij de
belastingaangifte over het jaar <@2020/2021@>. U ontvangt in het 1e kwartaal van <@2021/2022@>
een jaaropgave van het definitieve uitkeringsbedrag.
TZD 05 - geen gegevens ingeleverd schending inlichtingenplicht
We hebben u op <@datum_1e_verzoek_inleveren_gegevens@> gevraagd informatie op te sturen voor
een controle. Op <@datum_2e_verzoek@> hebben we u dit nog een keer gevraagd. We hebben u toen
de kans gegeven om tot <@2e_uiterste_inleverdatum@> de gevraagde informatie te geven. Maar tot nu
toe hebben we niets van u ontvangen.
TZD 06 - schending inlichtingenplicht blijkt uit ingeleverde gegevens
U heeft op <@datum_1e_verzoek_inleveren_gegevens@> de gevraagde gegevens ingeleverd. Op
basis van deze gegevens hebben we gecontroleerd of u recht had op de uitkering.

TZD 07 - te veel ontvangen uitkering (bij beschikking meerdere Tozo-periodes)
U heeft over de maand(en) <@maand/maanden@> te veel uitkering ontvangen. U moet ons van de
uitkering in deze periode daarom € <@bedrag_teveel_uitkering@> terugbetalen.

TZD 08 – juiste bedrag ontvangen (bij beschikking meerdere Tozo-periodes)
U heeft in deze periode het juiste bedrag aan uitkering ontvangen. U hoeft daarom niets terug te betalen
en u ontvangt ook geen nabetaling van ons.

TZD 09 - te weinig ontvangen (bij beschikking meerdere Tozo-periodes en nabetaling)
U heeft over de maand(en) <@maand/maanden@> te weinig uitkering Tozo <@1/2/3@> ontvangen. In
totaal heeft u in deze periode € <@uitbetaalde_uitkering@> gekregen. U heeft daarom nog recht op
een nabetaling van € <@resterend_uitkeringsbedrag@>.
TZD 10 – terugvorderen totaalbedrag te veel ontvangen uitkering meerdere Tozo-periodes
In totaal heeft u in de periodes Tozo <@1/2@> en <@2/3@> een bedrag van
€ <@totaalbedrag_teveel_uitkering@> te veel aan uitkering ontvangen.
We vragen u dit bedrag vóór <@uiterste_betaaldatum@> over te maken naar bankrekening
<@IBAN@> op naam van <@naam_gemeente_en_afdeling@>. Zet daarbij
<@kenmerk/vermelding@>.
U moet het bedrag binnen 6 weken na de datum bovenaan deze brief betalen.
Uitstel van betaling
We begrijpen dat 6 weken een korte tijd is. Kunt u het bedrag niet binnen 6 weken betalen? Neem dan
zo snel mogelijk contact met ons op. Dan spreken we een betalingsregeling met u af.
TZD 11 - teveel uitkering volledig verrekenen met nabetaling andere Tozo-periode
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U heeft te veel uitkering Tozo <@1/2/3@> ontvangen en te weinig uitkering Tozo <@1/2/3@>. We
zullen het bedrag dat u te veel heeft ontvangen helemaal verrekenen met het bedrag dat u nog van ons
tegoed heeft. Dat betekent dat u nog een restbedrag van ons ontvangt van
€ <@resterend_uitkeringsbedrag@>. We maken dit bedrag <@deze_week/binnenkort/op_datum@>
over naar uw bankrekening.

TZD 12 - teveel uitkering gedeeltelijk verrekenen met nabetaling andere Tozo-periode
In totaal heeft u in de periode Tozo <@1/2@> <@en_2/3@> een bedrag van
€ <@totaalbedrag_teveel_uitkering@> te veel aan uitkering ontvangen. Dit bedrag moet u terugbetalen.
U heeft in de periode Tozo <@1/2@> <@en_2/3@> te weinig uitkering ontvangen. Een deel van het
bedrag dat u moet terugbetalen kunnen we verrekenen met het bedrag dat u voor de uitkering Tozo
<@1/2@> <@en_2/3@> nog van ons tegoed heeft. Daarna blijft er nog een bedrag over dat u ons
moet betalen.
We vragen u dit restbedrag van € <@restbedrag_teveel_uitkering@> vóór <@uiterste_betaaldatum@>
over te maken naar bankrekening <@IBAN@> op naam van <@naam_gemeente_en_afdeling@>. Zet
daarbij <@kenmerk/vermelding@>.
U moet het bedrag binnen 6 weken na de datum bovenaan deze brief betalen.
Uitstel van betaling
We begrijpen dat 6 weken een korte tijd is. Kunt u het bedrag niet binnen 6 weken betalen? Neem dan
zo snel mogelijk contact met ons op. Dan spreken we een betalingsregeling met u af.

TZD 13 - teveel uitkering verrekenen met lopende Tozo-uitkering
In totaal heeft u in de periode Tozo <@1/2/3@> <@en_2/3@> een bedrag van
€ <@totaalbedrag_teveel_uitkering@> te veel aan uitkering ontvangen. U ontvangt op dit moment een
uitkering Tozo 3 waarmee we dit bedrag kunnen verrekenen. We hebben berekend dat u
€ <@bedrag_inhouding@> per maand kunt betalen en houden dit bedrag in op uw Tozo-uitkering. Dit
doen we zolang u de Tozo-uitkering ontvangt en het bedrag nog niet volledig is betaald. In de bijlage
ziet u hoe we dit bedrag hebben berekend.
Vindt u het bedrag dat we per maand inhouden op uw uitkering te hoog? Stuur ons dan een <@brief/email@> met daarin het verzoek om het bedrag aan te passen. Vermeld hierin welke kosten u heeft en
stuur hiervan (kopieën van) bewijsstukken mee. <@toelichting_kosten_bewijsstukken@>

TZD 14 – totaal te weinig ontvangen bij uitkering in meer Tozo-periodes en nabetaling
In totaal heeft u in de periodes Tozo <@1/2@> <@en_2/3@> een bedrag van
€ <@totaalbedrag_te_weinig_uitkering@> te weinig uitkering ontvangen. U heeft daarom nog recht op
een nabetaling van € <@totaal_resterend_uitkeringsbedrag@>. We maken dit bedrag
<@deze_week/binnenkort/op_datum@> over op uw bankrekening.
TZD 15 – afzien van terugvordering
Dit betekent dat er niets wijzigt aan uw uitkering. U hoeft niets terug te betalen.
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Beëindiging Tozo
Clausulesoort TZE
TZE 01 – toename inkomen tot boven sociaal minimum
De reden hiervoor is dat u vanaf <@datum_beëindiging@> meer inkomsten heeft en daarmee boven
het sociaal minimum komt. <@toelichting_meer_inkomsten@> Voor u geldt de inkomensgrens van
<@toepasselijke_norm@>. Uw totale geschatte netto-inkomen is in de maanden <@maanden@>
€ <@totaal_netto_inkomen@>. U heeft nu geen recht meer op de aanvullende Tozo-uitkering. Daarom
beëindigen we uw uitkering.

TZE 02 – melding geen Tozo meer nodig
De reden hiervoor is dat u ons op <@datum_melding@> heeft laten weten geen aanvullende Tozouitkering meer nodig te hebben. <@U heeft weer voldoende inkomsten uit eigen bedrijf of beroep.@>
Daarom beëindigen we uw uitkering.

TZE 03 – toename inkomen partner tot boven sociaal minimum Tozo 2 en 3
De reden hiervoor is dat uw partner vanaf <@datum_wijziging@> meer inkomsten heeft.
<@toelichting_meer_inkomsten@> Het inkomen van u en uw partner samen komt nu boven het sociaal
minimum uit. Voor u geldt de inkomensgrens van <@toepasselijke_norm@>. Het totale geschatte nettoinkomen van u samen is in de maanden <@maanden@> € <@totaal_netto_inkomen@>. U heeft nu
geen recht meer op de aanvullende Tozo-uitkering. Daarom beëindigen we uw uitkering.

TZE 04 – van alleenstaande naar samenwonend Tozo 2 en 3
De reden hiervoor is dat u vanaf <@datum_samenwoning@> samenwoont. Het inkomen van u en uw
partner samen komt nu boven het sociaal minimum uit. Voor u geldt de inkomensgrens van
<@toepasselijke_norm@>. Het totale geschatte netto-inkomen van u samen is in de maanden
<@maanden@> € <@totaal_netto_inkomen@>. U heeft nu geen recht meer op de aanvullende Tozouitkering. Daarom beëindigen we uw uitkering.

TZE 05 – verhuizing naar andere gemeente
De reden hiervoor is dat u ons op <@datum_melding@> heeft laten weten dat u
<@bent_verhuisd/gaat_verhuizen@> naar een andere gemeente. U heeft dan geen recht meer op de
aanvullende Tozo-uitkering van de gemeente <@naam_gemeente@>. Daarom beëindigen we uw
uitkering. <@We sturen op uw verzoek uw dossier door naar de gemeente
<@naam_nieuwe_gemeente@>.@>

TZE 06 – ondernemer verhuist naar het buitenland
De reden hiervoor is dat u ons op <@datum_melding@> heeft laten weten dat u
<@bent_verhuisd/gaat_verhuizen@> naar <@naam_nieuw_woonland@>. U heeft dan geen recht
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meer op de aanvullende Tozo-uitkering van de gemeente <@naam_gemeente@>. Daarom beëindigen
we uw uitkering. <@We sturen op uw verzoek uw dossier door naar de gemeente Maastricht.@>

TZE 07 – ondernemer gaat studeren met recht op studiefinanciering 27- en 27+
De reden hiervoor is dat u ons op <@datum_melding@> heeft laten weten dat u vanaf
<@datum_start_studie@> studeert. U heeft nu recht op studiefinanciering en ontvangt deze al of kunt
deze aanvragen. Dan heeft u geen recht meer op de aanvullende Tozo-uitkering. Daarom beëindigen
we uw uitkering.

TZE 08 – ondernemer of partner gaat studeren met recht op studiefinanciering
De reden hiervoor is dat u ons op <@datum_melding@> heeft laten weten dat <@u/uw_partner@>
vanaf <@datum_start_studie@> studeert en hierbij recht heeft op studiefinanciering. We mogen ervan
uitgaan dat <@u/uw_partner@> de maximale studiefinanciering ontvangt of kan aanvragen. Hiermee
komt het inkomen van u en uw partner samen boven het sociaal minimum. U heeft dan geen recht meer
op de aanvullende Tozo-uitkering. Daarom beëindigen we uw uitkering.

TZE 09 – niets terugvorderen
Nee, u hoeft (op dit moment) geen uitkering terug te betalen. Over enige tijd gaan we een controle
uitvoeren bij een deel van de ondernemers die een Tozo-uitkering hebben ontvangen. Het is mogelijk
dat die controle ook voor u geldt. We zullen u dan vragen gegevens in te leveren. Uit die controle kan
blijken dat u toch geld moet terugbetalen of dat u juist nog geld van ons ontvangt.

TZE 10 – uitkering deels terugvorderen
U heeft te veel uitkering ontvangen. U heeft namelijk voor de periode <@maanden_van_tot@>
<@2020/2021@> in totaal € <@totaalbedrag_uitkering@> gekregen. Dat betekent dat u
€ <@bedrag_teveel_uitkering@> terug moet betalen. Dit is de uitkering voor de
<@maand/maanden@> <@van_tot@>. Het andere deel van de uitkering mag u houden. Dit telt mee
als inkomen over het jaar <@2020/2021@>. U moet dit inkomen dus opgeven bij de belastingaangifte
over het jaar <@2020/2021@>. U ontvangt in het 1e kwartaal van <@2021/2022@> een jaaropgave
over de uitkering.
Terugbetalen
We vragen u € <@bedrag_teveel_uitkering@> vóór <@uiterste_betaaldatum@> over te maken op
bankrekening <@bankrekeningnummer@> op naam van <@naam_gemeente_en_afdeling@>. Zet
daarbij <@kenmerk/vermelding@>.
U moet het bedrag binnen 6 weken na de datum bovenaan deze brief betalen.
Uitstel van betaling
We begrijpen dat 6 weken een korte tijd is. Kunt u het bedrag niet binnen 6 weken betalen? Neem dan
zo snel mogelijk contact met ons op. Dan spreken we een betalingsregeling met u af.
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Mededelingen Tozo
Clausulesoort TZM
TZM 01 – aanvullende uitkering
Dat betekent dat u nog een aanvullende uitkering krijgt van € <@resterend_uitkeringsbedrag@> netto
per maand. Als alle informatie die u ons heeft gegeven klopt, hoeft u de uitkering niet terug te betalen.

TZM 02 – voorschot is gelijk aan aanvullende uitkering
Uw aanvullende uitkering per maand is even hoog als het voorschot dat u op <@datum_voorschot@>
van ons kreeg. Dat betekent dat u voor de <@maand/maanden@> <@van_tot@> geen aanvullende
uitkering meer krijgt. <@Voor de overige maanden krijgt u een aanvullende uitkering van
€ <@resterend_uitkeringsbedrag@> netto per maand.@> Als alle informatie die u ons heeft gegeven
klopt, hoeft u de uitkering niet terug te betalen.

TZM 03 – Vakantiegeld na afloop uitbetaald
Krijgt u vakantiegeld?
Ja, u krijgt ook vakantiegeld. Daarvoor houden we elke maand 5% van uw uitkering in. U krijgt het
vakantiegeld <@zo_snel_mogelijk_na_afloop_van_de_uitkering@>.
TZM 04 – Vakantiegeld bij uitkering in
Krijgt u vakantiegeld?
Ja, u krijgt vakantiegeld, maar u krijgt dit niet apart uitbetaald. We betalen het bedrag aan vakantiegeld
samen met uw maandelijkse uitkering uit.

TZM 05 – Ondersteuning na Tozo uit Bbz
Wilt u hierna ook ondersteuning?
U krijgt nu een tijdelijke bijstandsuitkering (Tozo). Heeft u na deze uitkering ook nog financiële
ondersteuning nodig bij uw bedrijf of zelfstandig beroep? Misschien heeft u dan recht op een uitkering of
bedrijfskapitaal voor zelfstandigen uit het Bbz 2004.
Op <@url_website@> vindt u informatie over de mogelijkheden van het Bbz en de aanvraag.

TZM 06 – Uitbetalen bedrijfskapitaal zonder leenovereenkomst
U krijgt het bedrijfskapitaal <@op_datum/zo_snel_mogelijk@> op het door u opgegeven
bankrekeningnummer.
TZM 07 – Uitbetalen bedrijfskapitaal met leenovereenkomst
We sturen u hierbij een <@akte_van_lening_bedrijfskapitaal/verklaring_van_hoofdelijke
aansprakelijkheid@>. Wilt u deze tekenen en naar ons terugsturen? Daarna maken we het
bedrijfskapitaal zo snel mogelijk aan u over op het door u opgegeven bankrekeningnummer.
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TZM 08 – Uitbetalen bedrijfskapitaal met leenovereenkomst en meerdere vennoten
We sturen u hierbij een
<@akte_van_lening_bedrijfskapitaal/verklaring_van_hoofdelijke_aansprakelijkheid@> in
<@tweevoud/drievoud/veelvoud@>. Wilt u de deze tekenen en ervoor zorgen dat uw
<@medevennoot/vennoten@>, de vertegenwoordiger van het bedrijf en ook de eventuele
<@partner/partners@> van de <@medevennoot/medevenoten@> ook <@alle/beide@> exemplaren
<@tekent/tekenen@>? Daarna kunt 1 exemplaar van de
<@akte_van_lening_bedrijfskapitaal/verklaring_van_hoofdelijke_aansprakelijkheid@> naar ons
terugsturen. Als we deze hebben ontvangen, maken we het bedrijfskapitaal zo snel mogelijk aan u over
op het door u opgegeven bankrekeningnummer.
TZM 09 – Uitgesteld inkomen toerekenen aan periode Tozo-uitkeringen
De reden hiervoor is dat <@u/uw_partner@> een <@eindejaarsuitkering/13e_maand@> heeft
ontvangen. Dit is ‘uitgesteld inkomen’, het is bedoeld voor een eerdere periode waarin
<@u/uw_partner@> in loondienst werkte. In <@een_deel_van@> deze periode heeft u ook een Tozouitkering ontvangen. Het gaat in de maand(en) <@maanden_van_tot@> om een uitkering Tozo
<@1/2/3@> <@en in de maan(den) <@maanden_van_tot@> om een uitkering Tozo <@2/3@>@>.
Daarom rekenen we de
<@eindejaarsuitkering/13e_maand/bonus/winstdeling/overige_achteraf_ontvangen_inkomsten@> naar
rato toe aan deze maanden. In de bijlage ziet u hoe we dit hebben berekend.

TZM 11 – Nabetaling bij wijziging in hogere uitkering
Nabetaling
Vanwege de drukte bij de gemeente in verband met de Tozo-regeling is het helaas niet gelukt om de
wijziging binnen de periode van uw uitkering te verwerken. U heeft daardoor voor de
<@maand/maanden@> <@van_tot@> te weinig uitkering ontvangen. U krijgt in totaal nog
€ <@resterend_uitkeringsbedrag@> erbij. We maken dit geld <@deze_week/binnenkort/op_datum@>
over op uw bankrekening.
De uitkering telt mee als inkomen in het jaar <@2020/2021@>. U moet dit inkomen dus opgeven bij de
belastingaangifte over het jaar <@2020/2021@>. U ontvangt in het 1e kwartaal van 2021 een
jaaropgave van de uitkering.

TZM 12 – Terugvordering bij wijziging in lagere uitkering
Te veel uitkering ontvangen
Vanwege de drukte bij de gemeente in verband met de Tozo-regeling is het helaas niet gelukt om uw
wijziging binnen de periode van uw uitkering te verwerken. U heeft daardoor voor de
<@maand/maanden@> <@van_tot@> in totaal € <@totaalbedrag_uitkering@> gekregen. Dat
betekent dat u € <@bedrag_teveel_uitkering@> terug moet betalen. De overige uitkering mag u
houden. Dit telt mee als inkomen over het jaar <@2020/2021@>. U moet dit inkomen dus opgeven bij
de belastingaangifte over het jaar <@2020/2021@>. U ontvangt in het 1e kwartaal van
<@2021/2022@> een jaaropgave over de uitkering.
Terugbetalen
We vragen u € <@bedrag_teveel_uitkering@> vóór <@uiterste_betaaldatum@> over te maken op
bankrekening <@bankrekeningnummer@> op naam van <@naam_gemeente_en_afdeling@>. Zet
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daarbij <@kenmerk/vermelding@>. U moet het bedrag binnen 6 weken na de datum bovenaan deze
brief betalen.
Uitstel van betaling
We begrijpen dat 6 weken een korte tijd is. Kunt u het bedrag niet binnen 6 weken betalen? Neem dan
zo snel mogelijk contact met ons op. Dan spreken we een betalingsregeling met u af.
TZM 13 – Nogmaals wijziging doorgeven
Wijzigt uw situatie nogmaals?
Geef dat dan weer zo snel mogelijk door op de volgende manier:
<@toelichting_hoe_wijzigingen_doorgeven@>
<@Stuurt u bewijsstukken mee? Stuur dan alleen kopieën op en houd de originelen zelf.@>

TZM 15 – Voorwaarden bedrijfskapitaal en uitstel van betaling vóór 1-1-2021
De looptijd van de lening is maximaal 3,5 jaar. U moet de lening dus binnen 3,5 jaar terugbetalen.
U start per 1 juli 2021 met aflossen van het bedrijfskrediet en met het betalen van de rente.
De rente is 2% rente van de lening. De rente-opbouw gaat lopen op het moment dat wij het
bedrijfskapitaal aan u uitbetalen. In de periode van 1 januari tot 1 juli 2021 bouwt u geen rente op, vanaf
1 juli weer wel. De rente loopt door zolang u het bedrijfskapitaal nog niet volledig heeft afgelost.

TZM 16 – Voorwaarden bedrijfskapitaal en uitstel van betaling na 1-1-2021
De looptijd van de lening is maximaal 3,5 jaar. U moet de lening dus binnen 3,5 jaar terugbetalen.
U start per 1 juli 2021 met aflossen van het bedrijfskrediet en met het betalen van de rente.
De rente is 2% rente van de lening. De rente-opbouw start per 1 juli 2021 en loopt zolang u het
bedrijfskapitaal nog niet volledig heeft afgelost.
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Terugvorderen of verrekenen voorschot Tozo
Clausulesoort TZV
TZV 01 – terugvorderen voorschot
Voorschot terugbetalen
U heeft op <@datum_voorschot@> een voorschot van € <@bedrag_voorschot@> gekregen voor een
uitkering voor zelfstandigen (Tozo). Omdat u geen recht heeft op deze uitkering, moet u dit voorschot
terugbetalen.
We vragen u dit bedrag vóór <@uiterste_betaaldatum@> over te maken op bankrekening
<@bankrekeningnummer@> op naam van <@naam_gemeente_en_afdeling@>. Zet daarbij
<@kenmerk/vermelding@>.
Problemen met betalen?
Kunt u het voorschot niet in één keer terugbetalen? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. We
spreken dan een betalingsregeling met u af. Stuur hiervoor een e-mail naar <@mailadres@>. Zet
daarbij <@kenmerk_beschikking/BSN/variabel@>. Of bel met
<@naam_afdeling/naam_contactpersoon@>. Dat kan op werkdagen van <@tijd_tot_tijd_@> uur via
telefoonnummer <@telefoonnummer@>.
TZV 02 – verrekenen voorschot
Voorschot verrekenen
Het door u op <@op_datum_voorschot@> ontvangen voorschot verrekenen we met de uitkering voor
de maand <@maand/maanden@>. U hoeft hiervoor niets te doen.
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Wijziging Tozo
Clausulesoort TZW
TZW 01 – meer of minder inkomen uit onderneming
De reden hiervoor is dat u vanaf <@datum_wijziging@> <@meer/minder@> inkomsten uit uw bedrijf of
zelfstandig beroep heeft. Daarom passen we uw uitkering voor levensonderhoud hierop aan.

TZW 02 – meer of minder inkomen uit werk in loondienst
De reden hiervoor is dat u vanaf <@datum_wijziging@> <@meer/minder@> inkomsten heeft uit een
baan in loondienst. Daarom passen we uw uitkering voor levensonderhoud hierop aan.

TZW 03 – partner meer of minder inkomen
De reden hiervoor is dat uw partner vanaf <@datum_wijziging@> <@meer/minder@> inkomsten heeft.
Daarom passen we uw gezamenlijke uitkering voor levensonderhoud hierop aan.

TZW 05 – van alleenstaande naar samenwonend
De reden hiervoor is dat u vanaf <@datum_samenwoning@> samenwoont. Daarom wijzigen we uw
uitkering naar een aanvullende uitkering voor gehuwden en samenwonenden.

TZW 06 – van samenwonend naar alleenstaand onvoldoende inkomen
De reden hiervoor is dat u vanaf <@datum@> alleenstaande <@ouder@> bent. Daarom wijzigen we
uw uitkering naar een aanvullende uitkering voor een alleenstaande <@ouder@>.

TZW 07 – ondernemer of partner gaat studeren met recht op studiefinanciering 27+
De reden hiervoor is dat u ons op <@datum_melding@> heeft laten weten dat <@u/uw_partner@>
vanaf <@datum_start_studie@> studeert en hierbij recht heeft op studiefinanciering. We mogen er van
uitgaan dat <@u/uw_partner@> de maximale studiefinanciering ontvangt of kan aanvragen. Daarom
passen we uw gezamenlijke, aanvullende uitkering voor levensonderhoud hierop aan.
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Akte van lening voor bedrijfskapitaal Tozo

Model voor bedrijf met 2 eigenaren/partners + 1 medevennoot + vertegenwoordiger bedrijf, aan te
passen aan elke combinatie

AKTE VAN LENING VOOR BEDRIJFSKAPITAAL
TIJDELIJKE OVERBRUGGINGSREGELING ZELFSTANDIG ONDERNEMERS (TOZO)

A. Naam: <@de_heer/mevrouw_naam_zelfstandige@>
geboren op: <@geboortedatum_zelfstandige@>
wonende: <@straat@> in <@woonplaats@>
hierbij handelend als privépersoon en als eigenaar van <@zijn/haar@> bedrijf <@naam_bedrijf@>,
gevestigd in <@vestigingsplaats@>,
en
B. naam: <@de_heer/mevrouw_naam_zelfstandigeB@>
geboren op: <@geboortedatum_ zelfstandigeB@>
wonende: <@straat_zelfstandigeB@> in <@woonplaats_zelfstandigeB@>
hierbij mede handelend als privépersoon en als partner van de bij A genoemde persoon,
hierna zowel samen als ieder afzonderlijk ‘de zelfstandige’ genoemd,
en
C. naam: <@de_heer/mevrouw_naam_mede_vennoot@>
geboren op: <@geboortedatum_ vennoot@>
wonende: <@straat@> in <@woonplaats@>
hierbij handelend als mede-vennoot van de bij A genoemde persoon,
hierna ‘mede-vennoot’ genoemd,
en
D. naam bedrijf: <@naam_bedrijf@>
vertegenwoordigd door <@de_heer/mevrouw_naam@>
geboren op: <@geboortedatum_ vennoot@>
wonende: <@straat@> in <@woonplaats@>
hierbij handelend namens het bedrijf,
hierna ‘vertegenwoordiger’ genoemd,
en
E. de gemeente <@naam_gemeente@>
vertegenwoordigd door <@naam_medewerker_en_functie@>
hierna ‘gemeente’ genoemd,
verklaren dat de zelfstandige van de gemeente bij besluit van <@datum_toekenningsbeschikking@>
met kenmerk <@kenmerk_toekenningsbeschikking@> een bedrag van
€ <@bedrag_bedrijfskapitaal_max_10.157@> aan bedrijfskapitaal toegekend heeft gekregen voor
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<@bestemming_bedrijfskapitaal@>.
Voor dit bedrijfskapitaal gelden de volgende bepalingen en voorwaarden:
Artikel 1: Looptijd en rente lening
a. Het bedrijfskapitaal heeft de vorm van een rentedragende lening.
b. De looptijd van de lening is <@looptijd_max_42_maanden@> maanden. Deze looptijd gaat in per
<@datum_verstrekking_lening@>.
b. De rente bedraagt 2% per jaar over de gehele lening of over het restant daarvan. De rente gaat in
per <@maand_2020/1_juli_2021@>.
Artikel 2: Verplichtingen verbonden aan de lening
a. De zelfstandige lost de lening met rente vanaf 1 juli 2021 in maandelijkse termijnen af.
b. De zelfstandige lost per maand een vast termijnbedrag van € <@aflossingsbedrag_per_maand@>
af. Met dit bedrag wordt de lening afgelost en de rente betaald. <@Ook de rente die is opgebouwd
in 2020@>.
c. De zelfstandige maakt het termijnbedrag
<@volgens_het_afzonderlijk_verstrekte_aflossingsschema@> <@voor/op@> de
<@1e/20e/variabel@> van iedere kalendermaand volledig over. Dit doet de zelfstandige voor het
eerst uiterlijk <@vóór/op@> <@datum@> 2021.
d. De zelfstandige maakt de termijnbedragen over op rekeningnummer (IBAN)
<@rekeningnummer@>, op naam van <@naam_gemeente/rbz/variabel@>, onder vermelding van
<@kenmerk@>.
e. De zelfstandige houdt gedurende de gehele looptijd van de lening een administratie bij.
De zelfstandige stuurt de gemeente tijdens de looptijd van de lening ieder jaar de jaarrekening en
de aangifte van de inkomstenbelasting van het jaar ervoor. De jaarrekening en de belastingaangifte
moeten zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 6 maanden na afloop van het betreffende
boekjaar, worden ingeleverd.
f. De gemeente stuurt de zelfstandige iedere <@aantal/12@> maanden een saldoverklaring. Hierop
staat een overzicht van de betaalde termijnen en van de nog te betalen aflossingsbedragen en
opgebouwde rente.
Artikel 3: Vervroegde aflossing
Het is voor de zelfstandige altijd mogelijk om de lening in zijn geheel of in gedeelten zonder boeterente
vervroegd af te lossen.
Artikel 4: Gevolgen bij niet nakomen verplichtingen
a. Als de zelfstandige de in artikel 2a tot en met 2d vermelde verplichtingen niet nakomt, kan de
gemeente over het bedrag aan achterstallige betaling aanspraak maken op vergoeding van de
wettelijke rente als bedoeld in artikel 4:97 e.v. Awb. Dit betekent dat de zelfstandige ook deze
wettelijke rente moet betalen.
b. De zelfstandige betaalt de kosten die de gemeente maakt om haar rechten te behouden of uit te
oefenen, waaronder de kosten van een aanmaning en een dwangbevel.
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Artikel 5: Mogelijkheid tot onmiddellijk opeisen lening
De gemeente mag op grond van artikel 16 van de Tozo de gehele lening en de rente zonder
aanmaning, ingebrekestelling of aankondiging onmiddellijk opeisen en terugvorderen als:
a. de zelfstandige een van de bij artikel 2 vermelde verplichtingen niet nakomt;
b. de zelfstandige zijn bedrijf of beroep geheel of gedeeltelijk overdraagt of beëindigt;
c. er sprake is van surseance van betaling of faillissement van de zelfstandige zelf of van de onder B
genoemde persoon, of van de rechtspersoon;
d. er sprake is van curatele van de ondernemer, of bij onderbewindstelling of onderbeheerstelling van
het vermogen van de ondernemer en/of het bedrijf;
e. de zelfstandige en het bedrijf naar het buitenland verhuizen;
f. de zelfstandige komt te overlijden.
De zelfstandige, de mede-vennoot en de vertegenwoordiger verklaren hiermee kennis te hebben
genomen van de in deze akte opgenomen bepalingen en voorwaarden van het bedrijfskapitaal.
Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend:

Zelfstandige A

Plaats: ……………………………………

Datum: ……………………………………….

Handtekening: ……………………………………………………………………………………………….

Zelfstandige B

Plaats: ……………………………………

Datum: ……………………………………….

Handtekening: ……………………………………………………………………………………………….

Hoofdelijke aansprakelijkheid
Voor de zelfstandige genoemd onder A en B, de mede-vennoot en de vertegenwoordiger geldt op grond
van artikel 11 van de Tozo hoofdelijke aansprakelijkheid. Bij het niet nakomen van de in deze akte
opgenomen aflossings- en betalingsverplichtingen door de zelfstandige, kan de gemeente de lening en
de kosten van onder andere de invordering en wettelijke rente op de hieronder vermelde mede-vennoot
en op het bedrijf verhalen.
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Mede-vennoot

Plaats: ……………………………………

Datum: ……………………………………….

Handtekening: ……………………………………………………………………………………………….

Vertegenwoordiger bedrijf
namens <@naam_bedrijf@>,

Plaats: ……………………………………

Datum: ……………………………………….

Handtekening: ……………………………………………………………………………………………….

Gemeente
Namens de burgemeester van de gemeente <@plaats@>,
Plaats: ……………………………………

Datum: ……………………………………….

Handtekening: ……………………………………………………………………………………………….
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Verklaring van hoofdelijke aansprakelijkheid
Model voor bedrijf met 2 vennoten+ vertegenwoordiger bedrijf

VERKLARING VAN HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID
TIJDELIJKE OVERBRUGGINGSREGELING ZELFSTANDIG ONDERNEMERS (TOZO)

A. Naam: <@de_heer/mevrouw_naam_zelfstandige@>
Geboren op: <@geboortedatum_zelfstandige@>
Wonende: <@straat@> in <@woonplaats@>
hierbij handelend als privépersoon en als eigenaar van <@zijn/haar@> bedrijf <@naam_bedrijf@>,
gevestigd in <@vestigingsplaats@>,
hierna ‘de zelfstandige’ genoemd
en
B. naam: <@de_heer/mevrouw_naam_mede_vennoot@>
geboren op: <@geboortedatum_ vennoot@>
wonende: <@straat@> in <@woonplaats@>
hierbij handelend als mede-vennoot van de bij A genoemde persoon,
hierna ‘mede-vennoot’ genoemd,
en
C. naam bedrijf: <@naam_bedrijf@>
vertegenwoordigd door <@de_heer/mevrouw_naam@>
geboren op: <@geboortedatum_ vennoot@>
wonende: <@straat@> in <@woonplaats@>
hierbij handelend namens het bedrijf,
hierna ‘vertegenwoordiger’ genoemd,
en
D. de gemeente <@naam_gemeente@>
vertegenwoordigd door <@naam_medewerker_en_functie@>
hierna ‘gemeente’ genoemd,
verklaren hierbij het volgende:
1. de zelfstandige heeft van de gemeente bij besluit van <@datum_toekenningsbeschikking@> met
kenmerk <@kenmerk_toekenningsbeschikking@> een bedrag van
€ <@bedrag_bedrijfskapitaal_max_10.157@> aan bedrijfskapitaal toegekend gekregen voor
<@bestemming_bedrijfskapitaal@>.
2. De zelfstandige, de mede-vennoot en de vertegenwoordiger aanvaarden de hoofdelijke
aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 11 van de Tozo. Bij het niet nakomen van de in
<@de_akte_van_lening_bedrijfskapitaal/het_besluit@> van <@datum@> opgenomen aflossingsen betalingsverplichtingen door de zelfstandige, kan de gemeente de lening en de kosten van onder
andere de invordering en wettelijke rente ook op de mede-vennoot en op het bedrijf verhalen.
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Handreiking Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) voor
gemeenten

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend:

Zelfstandige

Plaats: ……………………………………

Datum: ……………………………………….

Handtekening: ……………………………………………………………………………………………….

Mede-vennoot

Plaats: ……………………………………

Datum: ……………………………………….

Handtekening: ……………………………………………………………………………………………….

Vertegenwoordiger bedrijf
namens <@naam_bedrijf@>,

Plaats: ……………………………………

Datum: ……………………………………….

Handtekening: ……………………………………………………………………………………………….

Gemeente
Namens de burgemeester van de gemeente <@plaats@>,
Plaats: ……………………………………

Datum: ……………………………………….

Handtekening: ……………………………………………………………………………………………….
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