Veelgestelde vragen over de
Tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers (Tozo):
Voor wie geldt de nieuwe regeling?
De tijdelijke ondersteuning voor zelfstandig ondernemers is bedoeld voor alle ondernemers
die in de knel komen door de coronacrisis. De overheid gaat er vanuit dat alleen
ondernemers gebruikmaken van de regeling als zij dit ook echt nodig hebben.
Er gelden de volgende eisen:
• gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
• woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland en woonachtig in de gemeente
Goeree-Overflakkee;
• Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
• het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
• inschrijving bij de Kamer van Koophandel op 17 maart 2020;
• eigenaar voldoet aan het urencriterium, d.w.z. in 2019 werkte de ondernemer
minimaal 1.225 uur per jaar in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep, ondernemer
heeft recht op zelfstandigenaftrek. Mocht de ondernemer nog geen jaar geleden
gestart zijn met het bedrijf, dan dient de ondernemer in de periode voor 1 maart 2020
gemiddeld minimaal 24 uur per week in/aan het bedrijf gewerkt te hebben. Uren ten
behoeve van administratie en acquisitie behoren hier ook bij.
Vanaf wanneer geldt de nieuwe regeling?
De regeling werkt terug tot 1 maart 2020. Op dit moment geldt de regeling voor een periode
van drie maanden, tot en met 31 mei 2020.
Welke hulp biedt de gemeente?
1) Op basis van deze tijdelijke regeling biedt de gemeente inkomensondersteuning tot aan
het sociaal minimum. Voor de alleenstaande geldt de norm voor de alleenstaande €
1050,00, anders de norm van de gehuwde van € 1500,00. De inkomensondersteuning
hoeft niet terugbetaald te worden (alleen bij constatering van fraude). Er is geen
vermogens- en partnertoets.
De inkomsten uit het bedrijf en eventuele andere inkomsten, bijvoorbeeld uit loondienst of
pensioenuitkering, worden in mindering gebracht op de inkomensondersteuning.
2) Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal aangevraagd worden van max. €
10.157,00. Dit bedrag dient wel terugbetaald te worden. Het rentepercentage is
vastgesteld op 2%. De aflossingsperiode bedraagt 3 jaar. Tot 1 januari 2021 hoeft er nog
niet te worden afgelost. 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.
Tot wanneer geldt de nieuwe regeling?
Vooralsnog geldt de regeling tot 1 juni 2020.
Wat moet een zelfstandige doen om aanspraak te maken op de regeling?
Zelfstandigen kunnen terecht bij hun woongemeente. Informatie hierover staat op de
website van de gemeente. Aangezien de regeling een terugwerkende kracht kent vanaf 1
maart is het niet nodig per direct een aanvraag in te dienen. De aanvraag kan uiterlijk tot 31
mei 2020 worden ingediend.
Het aanvraagformulier wordt ingevuld na inloggen met DigiD. Daarmee wordt tevens aan de
identificatieplicht voldaan.

Valt de directeur-grootaandeelhouder (dga) ook onder de regeling?
Ja, een directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een besloten vennootschap kan in principe
een beroep doen op de tijdelijke regeling, als hij of zij voldoet aan de wettelijke eisen: het
urencriterium, 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 B.V. nu geen salaris kan uitbetalen.
De ondernemer is gevestigd in de gemeente Goeree-Overflakkee, maar staat
ingeschreven op een woonadres in het buitenland. Is er dan recht op ondersteuning
op grond van Tozo?
Nee, één van de eisen is dat de ondersteuning wordt aangevraagd in de woonplaats van de
ondernemer. Ondernemers, die in het buitenland wonen hebben geen recht op de
ondersteuning op grond van Tozo.
Welke bewijsstuk moet worden aangeleverd bij de aanvraag?
• Kopie van de bankpas
Wanneer komt er een beslissing op de aanvraag?
Het streven is dat er zo veel mogelijk binnen 4 weken na aanmelding een besluit wordt
genomen en tot uitkering wordt overgegaan. Indien noodzakelijk wordt een voorschot
verstrekt.
De uitkering is geen lening, maar wordt direct toegekend ‘om niet’. Vindt er verder
geen onderzoek naar de feiten rondom de aanvraag plaats?
Voor inkomensondersteuning moet de zelfstandige verklaren dat, als gevolg van de
coronacrisis, het inkomen de komende drie maanden minder zal zijn dan het sociaal
minimum. Wanneer dit achteraf anders blijkt te zijn moet de zelfstandige dit uit zichzelf
doorgeven aan de gemeente en vindt er verrekening plaats.
Wat gebeurt er als achteraf fraude wordt geconstateerd?
Gemeenten zijn verplicht bij fraude de toegekende bijstand terug te vorderen en een boete
op te leggen. Voor het overige geldt voor gemeenten een terugvorderingsbevoegdheid.
Achteraf zal worden gecontroleerd.
Ondernemer ontvangt ook een tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren
Covid-19 (TOGS) een eenmalige uitkering van € 4.000,00. Heeft dit invloed op de
uitkering TOZO?
Nee, er kan samenloop zijn met de EZK-regeling ‘noodloket’ (gift 4.000 euro ten behoeve
van bedrijfskosten; dit betreft geen inkomenssteun). Deze 4.000 euro wordt niet verrekend
met de uitkering.

