
 

Alle relevante info is goed vindbaar: 

Op de sites van de VNG en de Rijksoverheid vindt u snel alle beschikbare informatie over het noodpakket 

en specifiek ook de handreiking, toolkit en andere hulpmiddelen voor de uitvoering van de TOZO-

regeling.  

Wij hebben de kern van de regeling als volgt voor u samengevat: 

Kern van de TOZO-regeling: 

Gemeenten voeren de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers uit. Op basis van deze 
tijdelijke regeling biedt de gemeente zelfstandige ondernemers die daarvoor in aanmerking komen voor 
maximaal drie maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. De ondernemers hoeven 
deze inkomensondersteuning niet terug te betalen.  
 

Daarnaast kunnen ondernemers een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal € 10.517, 
tegen een rente van 2%, met een maximale looptijd van drie jaar. Dit bedrag dient wel te worden 
terugbetaald.  

 

De regeling is geënt op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), en is in nauw overleg met VNG, 
Divosa en experts van gemeenten uitgewerkt.  

 

Het kabinet streeft in het licht van de huidige crisissituatie naar een goede balans tussen snelheid en 
zorgvuldigheid, met zo beperkt mogelijke administratieve lasten. 

 

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de regeling zijn overzichtelijk, te weten: 

1. De zelfstandige moet in Nederland woonachtig zijn. 
2. Het bedrijf moet in Nederland gevestigd zijn. 
3. De zelfstandige moet voldoen aan het urencriterium van 1.225 uur per jaar. 
4. Een zelfstandige moet bedrijfsmatig actief zijn geweest, waaronder ingeschreven zijn bij de 

Kamer van Koophandel, voordat deze regeling is aangekondigd, dus vóór 17 maart 2020. 
5. In het geval van een DGA van een BV: er moet sprake zijn van volledige zeggenschap en van het 

dragen van de financiële risico’s. Ook dient de DGA naar waarheid te verklaren en aannemelijk te 
maken dat zijn/haar BV nu geen salaris kan uitbetalen.  
 

De zelfstandige moet, om in aanmerking te kunnen komen voor inkomensondersteuning, naar waarheid 
verklaren dat het inkomen naar verwachting in de periode van ondersteuning minder zal bedragen dan 
het toepasselijke sociaal minimum, als gevolg van de coronacrisis. Ontvangers van een uitkering zijn 
verplicht om wijzigingen in hun (inkomens)situatie uit zichzelf door te geven. Achteraf kunnen de 
gemeenten het daadwerkelijk genoten inkomen controleren.  

 
Om in aanmerking te kunnen komen voor een lening dient een zelfstandige naar waarheid te verklaren 
en aannemelijk te maken dat er sprake is van liquiditeitsprobleem als gevolg van de coronacrisis.  

 

Gemeenten zijn verplicht om bij fraude de toegekende bijstand terug te vorderen en een boete op te 
leggen. Voor het overige geldt voor gemeenten een terugvorderingsbevoegdheid. 

 

Gemeenten worden volledig financieel gecompenseerd voor de uitkeringskosten en de uitvoeringskosten 
in het kader van de TOZO. 

 

Gemeenten verantwoorden zich achteraf, na afloop van het uitvoeringsjaar, op de gebruikelijke wijze (via 
het systeem van Single Information Single Audit) aan het Rijk over de daadwerkelijke uitkeringskosten. 


