Vragen & antwoorden Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
Let op! Er zijn bedrijven actief die ondernemers 'hulp' bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke
overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet
zonder financiële gevolgen. U hoeft geen extra kosten te maken; wij helpen u bij de sociale dienst graag bij uw
aanvraag. Daarvoor kunt u e-mailen naar noodfonds@drechtsteden.nl of bellen naar 078 - 770 8910.
1. Voor wie is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) bedoeld?
De extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is bedoeld voor zelfstandig
ondernemers die financieel geraakt zijn door de coronacrisis. Voor hen heeft het kabinet financiële
ondersteuning beschikbaar gesteld. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen
in die situatie te melden. Zo wordt onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de
uitvoering voorkomen.
Toelichting Tozo-1 (periode 1 maart tot en met 31 mei 2020)
Tozo-1 kon aangevraagd worden tot 1 juni 2020 voor maximaal 3 aaneengesloten kalendermaanden,
in de periode 1 maart tot en met 31 augustus 2020.
Toelichting Tozo-2 (periode 1 juni tot en met 30 september 2020)
Tozo-2 kan aangevraagd worden vanaf 1 juni tot en met 30 september voor maximaal 4
aaneengesloten kalendermaanden:
• Zelfstandigen bij wie de Tozo-1 eind mei afloopt, kunnen als dat nodig is een verlenging (Tozo-2)
aanvragen voor de maanden juni, juli, augustus en september.
• Zelfstandigen bij wie de Tozo-1 eind juni afloopt, kunnen als dat nodig is een verlenging (Tozo-2)
aanvragen voor de maanden juli, augustus en september.
• Zelfstandigen bij wie de Tozo-1 eind juli afloopt, kunnen als dat nodig is een verlenging (Tozo-2)
aanvragen voor de maanden augustus en september.
• Zelfstandigen bij wie de Tozo-1 eind augustus afloopt, kunnen als dat nodig is een verlenging
(Tozo-2) aanvragen voor de maand september.

2. Hoe kan ik een aanvraag indienen?
U kunt een digitale aanvraag voor Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
doen via de website van de Sociale Dienst Drechtsteden.
1. Heeft u al gebruikgemaakt van Tozo-1 (dat houdt in dat u in de periode maart tot en met mei een
aanvraag heeft ingediend)? Dan kunt u een verlenging aanvragen (Tozo-2) met een verkort digitaal
aanvraagformulier:
> Ga naar aanvraagformulier voor aanvraag verlenging Tozo-2
2. Heeft u in de periode maart tot en met mei geen gebruikgemaakt van de Tozo (Tozo-1). Dan kunt
u vanaf 1 juni een aanvraag doen voor Tozo-2:
> Ga naar aanvraagformulier voor aanvraag Tozo-2 vanaf 1 juni
2a. Kan de Sociale Dienst Drechtsteden contact met me opnemen nadat ik de aanvraag heb
ingediend?
Ja, dat is mogelijk (telefonisch of per e-mail), mocht er naar aanleiding van het invullen van het
digitale aanvraagformulier een reden voor zijn.

3. Welke informatie moet ik aanleveren bij de gemeente voor de Tijdelijke overbruggingsregeling
zelfstandig ondernemers (Tozo)?
De gemeente moet na kunnen gaan of u recht heeft op de tijdelijke regeling. Er zal bijvoorbeeld
gevraagd kunnen worden naar uw inschrijving bij de KvK, naar een geldig ID-bewijs en een kopie van
de bankpas van een privérekening / een bankafschrift, met daarop uw naam, van een privérekening.
Verder heeft de gemeente informatie nodig over de samenstelling van uw huishouden. Er is bij Tozo-2
ook sprake van een partnerinkomenstoets. Waarschijnlijk zal er ook informatie gevraagd worden over
uw onderneming, bijv. in welke sector u werkt. Hiermee helpt u om zicht te krijgen op het gebruik
van de regeling.
4. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen, om in aanmerking te komen voor de Tijdelijke
overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers?
Let op. In tegenstelling tot de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers die gold voor
de maanden maart, april en mei (Tozo-1) is er voor de (verlenging van) Tozo-regeling voor de
maanden juni, juli, augustus en september (Tozo-2) wél sprake van een partnerinkomenstoets.
• U heeft als gevolg van de coronacrisis een inkomen onder het sociaal minimum.
• U bent een gevestigde zelfstandige, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.
• U bent woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland.
• U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
• U voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
• U bent in het bezit van alle noodzakelijke vergunningen.
• U voldoet als zelfstandige aan het urencriterium, wat neerkomt op 1.225 uur per jaar ofwel circa
23,5 uur per week.
• U bent vóór 17 maart 2020 uw onderneming gestart en u bent vóór 17 maart 2020 ingeschreven
bij de KvK.
• Er is geen sprake 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.
• Voor een directeur-grootaandeelhouder (DGA) geldt daarbij nog dat hij, alleen of samen met de
andere in de BV werkzame directeuren, ten minste 50% van de aandelen bezit.
• Er is geen uitsluitingsgrond zoals genoemd in artikel 13 Participatiewet van toepassing.
• U bent woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.
Dit betreft de gemeenten: Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht,
Papendrecht, Sliedrecht of Zwijndrecht.
• Let op. Ontvangt u als zelfstandige al algemene bijstand in de vorm van voorlopige renteloze
leenbijstand ingevolge het Bbz 2004? Dan komt u niet in aanmerking komen voor bijstand voor
levensonderhoud ingevolge de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).
4a. Wanneer ben ik een 'zelfstandige' volgens de Tozo?
• U bent een zelfstandige, volgens de Tozo, wanneer u:
- voldoet aan de voorwaarden voor het uitoefenen van een beroep of bedrijf,
- voldoet aan het urencriterium,
- voor uw levensonderhoud afhankelijk bent van het zelfstandig bedrijf of beroep.
- alleen of samen met degenen met wie u het bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent de volledige
zeggenschap in dat bedrijf of zelfstandig beroep heeft en de financiële risico's daarvan draagt.
4b. Wat is het urencriterium?
Voor het urencriterium geldt dat de zelfstandige gemiddeld minstens 23,5 uur per week in het eigen
bedrijf actief is en dit (indien gevraagd) kan aantonen.
4c. Ik ben zorgaanbieder. Kom ik in aanmerking voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig
ondernemers?
Als u geen / gedeeltelijke ondersteuning in de vorm van een continuïteitsbijdrage kunt krijgen komt u
in aanmerking voor de Tozo. U kunt controleren of u recht heeft op de continuïteitsbijdrage op
www.vecozo.nl. De continuïteitsbijdrage is een voorliggende voorziening.

4d. Komt de zelfstandige die in het buitenland woonachtig is, maar van wie het bedrijf in Nederland is
gevestigd in aanmerking voor de Tozo?
Wanneer u buiten Nederland woonachtig bent, maar in Nederland uw bedrijf heeft, kunt u vanaf 18
mei 2020 Tozo-bedrijfskapitaal aanvragen via de gemeente Maastricht. Buiten Nederland woonachtig
zijn wil zeggen woonachtig in een ander EU-land, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland.
4e. Komt de zelfstandige die in de Drechtsteden woont, maar van wie het bedrijf buiten Nederland is
gevestigd in aanmerking voor de Tozo?
Wanneer u in de Drechtsteden woont, maar uw bedrijf buiten Nederland gevestigd is, kunt u bij de
Sociale Dienst Drechtsteden een aanvraag indienen voor Tozo-levensonderhoud. Buiten Nederland
gevestigd wil zeggen woonachtig in een ander EU-land, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of
Zwitserland.
5. Welk inkomen moet ik opgeven?
De Tozo zorgt ervoor dat als inkomen grotendeels of volledig is weggevallen het inkomen wordt
aangevuld tot de voor u geldende bijstandsnorm. Voor Tozo-2 dient u ook het inkomen van uw
partner op te geven. Wat precies als inkomen wordt gezien kunt u hier vinden.
Let op. Er staat een fout in het voorlichtingsdocument inkomensbegrip. Onkostenvergoedingen
moeten namelijk in bepaalde gevallen wél meegeteld worden bij de berekening van het inkomen:
• Netto onkostenvergoedingen worden vrijgelaten;
• Bruto onkostenvergoedingen horen bij het loon en worden gekort.
6. Hoe geef ik wijzigingen door?
Verandert er iets in uw situatie? Wijzigt uw inkomen, gaat u verhuizen, verandert er iets in uw
gezinssamenstelling en/of uw onderneming? Geef deze of andere wijzigingen door via onderstaand
digitaal wijzigingsformulier:
> Klik hier voor het digitaal wijzigingsformulier

7. Hoe hoog is de inkomensaanvulling?
Om de hoogte van de bijstand vast te stellen, is informatie nodig met betrekking tot
gezinssamenstelling en inkomen. Onderstaand worden de bijstandsnormen* vermeld. De bedragen
zijn netto en inclusief vakantietoeslag.

Als u nog inkomsten verwacht in de maanden waarvoor de Tozo-2 is toegekend dan worden deze
inkomsten van de norm afgehaald. Of anders gezegd, we vullen de eigen inkomsten aan tot de van
toepassing zijnde norm.
* Dit zijn de normen die gelden over de periode 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020. Tot 1 juli
2020 golden de volgende bijstandsnormen:

7a. Welke bijstandsnorm geldt voor jongeren van 18 tot 21 jaar?
Voor deze groep jongeren gelden de lagere jongerennormen.

7b. Heeft een toekenning van de Tozo gevolgen voor de belastingaangifte en inkomensafhankelijke
toeslagen?
Ja. De Tozo-uitkering telt mee als inkomen voor het jaar 2020. Aanvragers moeten dit inkomen dus
opgeven bij de belastingaangifte over het jaar 2020. De uitkering kan ook van invloed zijn op de
hoogte van de inkomensafhankelijke toeslagen van de Belastingdienst, zoals de huur-, zorg- en
kinderopvangtoeslag. Het kan ook gevolgen hebben voor de hoogte van eigen (inkomensafhankelijke)
bijdrage voor zorg.
Extra informatie. Heeft u een partner en kennen wij u de Tozo-uitkering toe? Dan ontvangt u beiden
een deel van deze uitkering. U moet de uitkering dan ook beiden opgeven bij de belastingaangifte.
Over de uitkering dragen we loonbelasting af en wordt automatisch de loonheffingskorting toegepast.
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. De uitkering kan ook gevolgen hebben voor de Algemene heffingskorting
minstverdienende partner.
8. Op basis van welke regeling kunt u in aanmerking komen voor deze tijdelijke inkomensondersteuning?
Op basis van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze regeling is
geënt op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) en hangt onder de Participatiewet.
9. Hoe lang is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo-2) beschikbaar?
In principe voor maximaal 4 aaneengesloten kalendermaanden, in de periode vanaf 01-06-2020 tot
en met 30-09-2020. Terugwerkende kracht tot 1 juni 2020 is mogelijk voor aanvragen die zijn
ingediend binnen de looptijd van de regeling (1 juni tot en met 30 september 2020).
10. Welke bewijsstukken moet ik voor een aanvraag aanleveren?
Sociale Dienst Drechtsteden vraagt een kopie van het geldige ID-bewijs (géén rijbewijs) en een kopie
van de bankpas van een privérekening / een bankafschrift, met daarop uw naam, van een
privérekening. Indien nodig vraagt de Sociale Dienst Drechtsteden ook een kopie-ID van een partner.
Dit mogen scans / foto's zijn.
10a. Mijn ID-bewijs is verlopen. Wat moet ik doen?
Aanvragen worden alleen in behandeling genomen als er sprake is van een geldig ID-bewijs (paspoort,
ID-kaart of een verblijfsvergunning). Zodra uw nieuwe ID-bewijs beschikbaar is, kan de
inkomensondersteuning met terugwerkende kracht vanaf 1 juni 2020 worden toegekend.
10b. Is een rijbewijs ook geldig als ID-bewijs?
Nee, een rijbewijs is een gedoogd legitimatiebewijs. Voor de aanvraag is een geldig paspoort, ID-kaart
of een verblijfsvergunning nodig.
11. Van welke maatregelen kan ik verder nog gebruikmaken om door de coronacrisis heen te komen?
Zie hiervoor de website van de KvK
of de website van de rijksoverheid
12. Waar vind ik nog meer relevante informatie met betrekking tot de coronacrisis?
Website Rijksoverheid:
Coronavirus: kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie
Extra tijdelijke ondersteuning voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers)
Veelgestelde vragen over financiële maatregelen
Overige websites:
KVK Coronaloket

13. Onderdeel van inkomensondersteuning is ook de mogelijkheid tot het aanvragen van een lening voor
bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-. Loopt dat ook via de Sociale Dienst Drechtsteden?
Nee. Deze aanvragen gaan via het RBZ. Via https://krijgiktozo.nl/ kunt u nagaan of u recht heeft op
tijdelijke inkomensondersteuning en/of een lening voor bedrijfskapitaal. Mocht u recht hebben op
tijdelijke inkomensondersteuning, dan kunt u terecht bij de Sociale Dienst Drechtsteden. Klik hier om
een aanvraag in te dienen. Heeft u recht op een lening voor bedrijfskapitaal, dan kunt u contact
opnemen met het RBZ.
13a. Waarvoor kan ik nog meer terecht bij het RBZ?
Voor ondernemers die in de financiële problemen (dreigen te) raken biedt het RBZ diverse vormen van
ondersteuning. Dat betreft ook schuldhulpverlening. Zie hiervoor de website van RBZ.
14. Tegemoetkoming vanuit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) – TOGS >
Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)
De Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb vervangt de TOGS-regeling. Mkb-bedrijven (zowel met als
zonder personeel) in branches die meer dan 30% omzetverlies lijden door de coronacrisis kunnen met
de TVL een tegemoetkoming voor vaste lasten krijgen tot maximaal 50.000 euro in 4 maanden,
belastingvrij. Aanvragen kan vanaf 30 juni tot en met 30 oktober 2020.
15. Hoe lang duurt het voordat ik mijn geld krijg?
Iedere dag streeft de Sociale Dienst Drechtsteden ernaar de aanvragen van die dag te verwerken.
Daarna maakt de sociale dienst het geld zo snel als mogelijk aan u over. Vanwege bijvoorbeeld drukte
kan dit wat langer duren. Houdt u er rekening mee dat u een langere tijd te overbruggen heeft.
Wanneer uw aanvraag is afgehandeld gelden in principe deze reguliere betaaldata.
16. Kunnen aanvragen voor een voorschot worden afgewezen?
Ja, dat is mogelijk. Zodra dit het geval is wordt u persoonlijk geïnformeerd door de Sociale Dienst
Drechtsteden (telefonisch en bij geen gehoor via e-mail).
17. Kunnen ontvangen voorschotten worden teruggevorderd?
Ja, dat kan. Mocht na onderzoek / controle achteraf blijken dat er geen recht is op het gebruikmaken
van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), dan kan de Sociale Dienst
Drechtsteden de bedragen terugvorderen. Dit kan het geval zijn bij onvolledige of valse informatie
(schending inlichtingenplicht), maar ook als de zelfstandige op een later moment inkomen doorgeeft
of blijkt dat de sociale dienst per abuis een voorschot heeft verstrekt. Er geldt een inlichtingenplicht
op grond van artikel 17 van de Participatiewet. U bent verplicht om al uw inkomsten door te geven
voor de periode waarvoor u de Tozo-bijstand ontvangt. Daar valt inkomen uit arbeid ook onder. Wat
precies als inkomen wordt gezien kunt u hier vinden.
17a. Waarmee ga ik akkoord wanneer ik de aanvraag verzend?
- U heeft de vragen naar waarheid ingevuld; u heeft niets verzwegen.
- U begrijpt dat deze noodmaatregel bestemd is voor ondernemers die door de maatregelen om het
coronavirus te beteugelen in acute financiële problemen komen.
- U geeft gehoor aan het moreel appel van het kabinet om alleen een aanvraag te doen als deze
situatie van toepassing is. Daarmee voorkomt u onbedoeld gebruik van publieke middelen en
onnodige druk op de uitvoering.
- Op grond van Besluit Bijstandsverlening zelfstandigen moet de Sociale Dienst Drechtsteden uw
gegevens controleren. U stemt ermee in dat dit gebeurt.
- U stemt er ook mee in dat de Sociale Dienst Drechtsteden inlichtingen inwint die voor de uitkering
nodig zijn en dat informatie en uw gegevens uitgewisseld mogen worden met het RBZ.
- Verandering in uw situatie meldt u direct.

18. Wat doet het kabinet om misbruik van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
(Tozo) tegen te gaan?
Wie een beroep doet op de regeling moet aan de gemeente alle inlichtingen geven die nodig zijn om
het recht op en de hoogte van de uitkering te kunnen bepalen (Inlichtingenplicht, artikel 17 van de
Participatiewet). De controle vindt achteraf plaats. Als bij die controle blijkt dat de zelfstandige
onvolledige of valse inlichtingen heeft verstrekt, dan moet de gemeente de uitkering terugvorderen en
daar bovenop een boete opleggen.

