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ALLES OVER DE TOZO VOOR
ZZP’ERS IN DE CORONACRISIS
HET KABINET NEEMT MAATREGELEN OM DE WERKGELEGENHEID IN
NEDERLAND TE BEHOUDEN. ÉÉN VAN DE MAATREGELEN IS DE
TOZO, DE TIJDELIJKE OVERBRUGGINGSREGELING ZELFSTANDIG
ONDERNEMERS.
IN DEZE BROCHURE LEES JE ALLES OVER DE TOZO ÉN DE MEEST
GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER DE TOZO EN
BELASTINGMAATREGELEN OVERZICHTELIJK OP EEN RIJTJE.
De maatregelen zijn nadrukkelijk bedoeld voor zelfstandigen die in deze
crisismaanden (maart, april en mei 2020) onder het bestaansminimum komen. Voor
een gehuwd stel is dat €1.500 en voor alleenstaanden €1.050.
Heb je dus een financiële buffer, waarmee je even vooruit kunt, doe dan (voorlopig
nog) geen beroep op de regeling. We benadrukken nogmaals dat deze maatregelen
echt bedoeld zijn voor zzp’ers bij wie het water op dit moment aan de lippen staat.
Kun je het dus nog even uitzingen, vraag de ondersteuning dan nog niet aan. Je
kunt ‘m altijd nog met terugwerkende kracht aanvragen en zo maak je niet onnodig
gebruik van de regeling.

WE WENSEN JE HEEL VEEL SUCCES EN STERKTE IN DEZE VOOR
IEDEREEN LASTIGE TIJDEN!
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WELKE MAATREGELEN HEEFT HET KABINET VOOR
ZELFSTANDIGEN GENOMEN?
Er is een tijdelijke voorziening voor tenminste drie maanden voor
inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers die tijdelijk in de knel zitten,
waaronder zzp’ers. Deze tijdelijke voorziening wordt ook TOZO genoemd: Tijdelijke
Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers.
Deze voorziening is gebaseerd op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz),
dat al bestond. Op een aantal punten worden de voorwaarden tijdelijk versoepeld.
Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering
voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal (tegen 2% rente en
aflossen vanaf 1 januari 2021) . De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten.
Zelfstandigen die een beroep willen doen op de regeling kunnen daarvoor terecht
bij de gemeente waar zij staan ingeschreven.
Kijk dus op de website van je gemeente hoe het in jouw gemeente geregeld is. Veel
gemeentes hebben (of krijgen een dezer dagen) een speciale button voor
zelfstandig ondernemers op de homepage.
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WELKE EXTRA TIJDELIJKE ONDERSTEUNING VOOR ZZP’ERS IS ER?
Door de maatregelen van het Rijk om de verspreiding van het Coronavirus te
beteugelen derven veel zelfstandige ondernemers, waaronder zzp’ers,
noodgedwongen inkomsten. Net als bij grote ondernemingen wil het kabinet deze
zelfstandige ondernemers ondersteunen, zodat zij daarna hun bedrijf kunnen
voortzetten. Het kabinet komt daarom met een tijdelijke voorziening voor drie
maanden die zo snel mogelijk ingaat. Zelfstandige ondernemers met financiële
problemen kunnen een beroep doen op deze voorziening, die uitgevoerd wordt
door gemeenten.
Ondersteuning kan worden aangevraagd:
- in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud
- in de vorm van bedrijfskapitaal.
De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum.
Op een lening voor bedrijfskapitaal kan een beroep worden gedaan om
liquiditeitsproblemen op te lossen.
De tijdelijke regeling is aanvullend op de overige maatregelen die worden getroffen
in fiscaliteit en in de borgstellingssfeer voor ondernemers en is geënt op het
Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).
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Hierover lees je meer in onze andere brochures.
Deze tijdelijke regeling bevat de volgende elementen:
• De toets op levensvatbaarheid die het Bbz kent wordt niet toegepast, waardoor 		
een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.
• Daarmee wordt binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden 		
inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Nu kan dat 13 weken 		
duren. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt.
• De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de 		
huishoudsituatie maximaal ca. 1.050 of € 1.500 per maand (netto).
• Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor 		
bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157.
• De inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt ‘om niet’ verstrekt; de 		
ondernemer weet dus zeker dat deze niet later terugbetaald hoeft te worden. Er 		
is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.
• Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid 		
tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.
• Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal zal een lager 			
rentepercentage dan thans in het Bbz geldt worden gehanteerd.
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In samenspraak met VNG en Divosa wordt de regeling verder uitgewerkt, opdat die
op korte termijn kan worden ingevoerd. Daarbij zal ook worden gekeken hoe een
grotere toestroom van aanvragen op snelle en zorgvuldige wijze behandeld kan
worden en wat daar verder voor nodig is.

WELKE REGELINGEN ZIJN ER DAARNAAST VOOR ONDERNEMERS
DIE VERPLICHT HUN DEUREN MOETEN SLUITEN?
Er komt een Noodloket voor de tegemoetkoming in de vorm van een gift van €
4.000 voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door
overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet
daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen.
Het gaat hier in het bijzonder om eet-en drinkgelegenheden, sport- en fitnessclubs,
de reisbranche, kappers, visagisten, schoonheidssalons en nagelstudio’s. Zij zien
hun inkomsten teruglopen, terwijl hun vaste lasten intussen gewoon doorlopen en
hun uitgaven in veel gevallen al gedaan zijn. Eis is wel dat het ondernemingen
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betreft met een fysieke inrichting buiten het eigen huis. De tegemoetkoming wordt
nog verder uitgewerkt. De voorwaarden worden op dit moment uitgewerkt.
Daarnaast zijn er andere regelingen waar gebruik van gemaakt kan worden, zoals
de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW), de BMKBregeling en belastingmaatregelen. Bekijk in de tabel hierboven het volledige
overzicht.

FAQ’S OVER DE TOZO
De meest gestelde vragen en antwoorden over de TOZO, de Tijdelijke
Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers.

VOOR WIE GELDT DE TOZO?
De Tozo regeling voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig
ondernemers die in de knel komen door de Corona-crisis. Voor hen heeft het
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kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Het kabinet doet een moreel
appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Zo voorkomen we
onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering.
Meer specifiek gelden de volgende eisen:
• gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
• woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
• Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
• het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
• voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, 		
waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
• Is vóór 17 maart 2020 de onderneming gestart en is uiterlijk op 17 maart 2020 		
ingeschreven bij de KvK en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 		
uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
• woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt 		
aangevraagd.

VANAF WANNEER GELDT DE TIJDELIJKE OVERBRUGGINGSREGELING
ZELFSTANDIG ONDERNEMERS (TOZO)?
De regeling werkt terug tot 1 maart. Wanneer je vanaf 1 maart 2020 in de
financiële problemen bent gekomen, als gevolg van Corona-gerelateerde
maatregelen, kun je bij de gemeente waar je woont een aanvraag indienen.
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HOE MAAK IK AANSPRAAK OP DE TIJDELIJKE
OVERBRUGGINGSREGELING ZELFSTANDIG ONDERNEMERS (TOZO)?
Je kunt terecht bij je woongemeente. Mogelijk komt er informatie hierover op de
website van je gemeente. Mocht je nog enige ontvangsten hebben, dan vragen we
je nog even te wachten.
Als aanvragen gespreid binnenkomen ontlast dat de gemeente en worden de
mensen met de hoogste nood als eerste geholpen. Er is geen ‘budgetlimiet’ of iets
dergelijks. Bovendien kun je met terugwerkende kracht worden gecompenseerd
vanaf 1 maart.

WELKE HULP BIEDT DE GEMEENTE BIJ DE TIJDELIJKE
OVERBRUGGINGSREGELING ZELFSTANDIG ONDERNEMERS (TOZO)?
1. Op basis van deze tijdelijke regeling biedt de gemeente je voor maximaal drie 		
maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Hoe hoog dit 		
bedrag precies is hangt af van de samenstelling van je huishouden en je inkomen.
Je hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. Er is ook geen 		
vermogens- en partnertoets.
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2. Daarnaast kun je een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van max. € 10.517 		
euro. Dit bedrag dient wel terugbetaald te worden. Het is een lening voor 3 jaar 		
en je hoeft pas af te lossen vanaf 1 januari 2021. Het rentepercentage is 2%.

TOT WANNEER GELDT DE TIJDELIJKE OVERBRUGGINGSREGELING?
Vooralsnog kun je er vanuit gaan dat de regeling tot 1 juni 2020 blijft bestaan. Dus
ook wanneer je pas in mei in de financiële problemen komt, kun je op dat moment
een aanvraag indienen.

WELKE INFORMATIE MOET IK AANLEVEREN BIJ DE GEMEENTE
VOOR DE TOZO?
De gemeente moet na kunnen gaan of je recht hebt op de tijdelijke regeling. Er zal
bijvoorbeeld gevraagd kunnen worden naar je inschrijving bij de KvK en naar uw
ID-bewijs.
Verder heeft de gemeente informatie nodig over de samenstelling van je
huishouden en kan je dus vragen of je een partner hebt en/of inwonende kinderen.
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Waarschijnlijk zal er ook informatie gevraagd worden over je onderneming, bijv. in
welke sector je werkt en of je personeelsleden hebt. Hiermee help je om zicht te
krijgen op het gebruik van de regeling.

HOE MOET IK DE INFORMATIE AANLEVEREN VOOR DE TOZO?
Gemeenten proberen dit zoveel mogelijk digitaal te regelen. Er komt begin april een
digitaal aanvraagformulier. Houd onze website in de gaten. Zodra de digitale
aanvraagmogelijkheid bekend, informeren we je daarover op fnvzzp.nl.

MIJN BEDRIJF IS INGESCHREVEN IN EEN ANDERE GEMEENTE DAN
WAAR IK WOON; BIJ WELKE GEMEENTE KAN IK DE TOZO
AANVRAGEN?
De aanvraag voor de tijdelijke overbruggingsregeling dien je in bij de gemeente
waarin je woont..
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IK WERK GEEN 1225 UUR PER JAAR IN MIJN BEDRIJF. HEB IK DAN
OOK RECHT OP DE TOZO?
Nee, je moet voldoen aan het urencriterium van 1225 uur per jaar. Mocht je nog
geen jaar geleden gestart zijn met je bedrijf dan dien je gemiddeld minimaal 24 uur
per week in/aan je bedrijf gewerkt te hebben. Uren ten behoeve van administratie
en acquisitie tellen hier ook onder.

IK HEB OOK NOG EEN BAAN IN LOONDIENST MAAR MIJN OMZET
ALS ZZP’ER IS HELEMAAL WEGGEVALLEN. KAN IK DAN GEBRUIK
MAKEN VAN DE TOZO?
Dat hangt af van de hoogte van je inkomen uit loondienst; de regeling is een
aanvulling op het inkomen tot aan het sociaal minimum (bijstandsniveau). Daarbij
moet je als zzp’er wel voldoen aan het urencriterium.
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HOEVEEL TIJD HEEFT DE GEMEENTE NODIG VOOR DE
BEHANDELING VAN MIJN AANVRAAG VOOR DE TOZO?
Streven is dat gemeenten zo veel mogelijk binnen 4 weken na ontvangst van je
aanvraag tot een besluit komen en tot uitkering overgaan. Door grote drukte lukt
dat mogelijk niet altijd. Dan kunnen gemeenten tot bevoorschotting overgaan.

IK BEN ALS ZZP’ER GEVESTIGD IN NEDERLAND, MAAR IK WOON
OVER DE GRENS. KAN IK GEBRUIK MAKEN VAN DE TOZO?
Voor de tijdelijke regeling moet de woonplaats in Nederland zijn. Ondernemers die
in België of Duitsland wonen, komen dus niet in aanmerking.

IK HEB NU NOG GEEN FINANCIELE PROBLEMEN, MAAR MISSCHIEN
IN APRIL OF MEI WEL?
Als je nu nog niet in de problemen zit, vragen we je volgende maand even af te
wachten. Kom je in april of mei alsnog in de problemen, dan kun je de regeling ook
met terugwerkende kracht aanvragen.
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KAN EEN DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER (DGA) OOK EEN
BEROEP DOEN OP DE TOZO?
Ook een directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een besloten vennootschap kan
in principe een beroep doen op de tijdelijke regeling, als deze 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.

WAT ALS IK TOCH MEER GA VERDIENEN DAN IK HEB OPGEGEVEN?
Dan moet je dat doorgeven aan de gemeente en wordt de uitkering (met
terugwerkende kracht) daarop aangepast.

WAT GEBEURT ER ALS IK VERKEERDE INKOMSTEN OPGEEF?
Gemeentes controleren achteraf het daadwerkelijk genoten inkomen en zullen
eventueel terugvorderen wat onterecht is ontvangen.

HOE WEET IK OF IK AANMERKING KOM VOOR DEZE UITKERING?
Naar verwachting komt er op 31 maart een digitale beslisboom die je in kunt vullen
en waaruit blijkt of je in aanmerking komt voor de regeling.

WELKE BELASTINGMAATREGELEN ZIJN ER VOOR
ZELFSTANDIG ONDERNEMERS?
BIJZONDER UITSTEL VAN BETALING
Je kunt de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. Dit kan voor
alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw)
en loonheffingen.
Stuur daarvoor een brief aan de Belastingdienst. In de brief vraag je om uitstel van
betaling en geef je aan dat je door de uitbraak van corona in betalingsproblemen
bent gekomen. Nadat de Belastingdienst je verzoek heeft ontvangen, stoppen de
invorderingsmaatregelen. Je krijgt automatisch 3 maanden uitstel van betaling. Een
boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen hoef je niet te betalen.
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Mogelijk is een betalingsuitstel van 3 maanden voor te kort voor je. Dan kun je ook
voor een langere periode uitstel aanvragen. De Belastingdienst vraagt je dan om
nog aanvullende informatie aan te leveren (eventueel een verklaring van een derde
deskundige). Hierover lees je meer op de site van de Belastingdienst.
Het kabinet wil de administratieve lasten van het aanvragen van uitstel van
betaling voor ondernemers zo beperkt mogelijk houden. Voor de eerste 3 maanden
is dus geen verklaring van een derde deskundige (bijvoorbeeld een accountant of
brancheorganisatie) nodig.

VERLAGING VAN JE VOORLOPIGE AANSLAG
Verwacht je een lagere winst door de uitbraak van corona? En betaal je nu een
voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Dan kun je je
voorlopige aanslag wijzigen, zodat je direct minder belasting betaalt. Verlaag
daarvoorje inkomsten. Als het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is
dan de belasting die je in de eerste maanden van het jaar al hebt betaald, krijg je
het verschil terugbetaald.
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HOE WIJZIG JE JE VOORLOPIGE AANSLAG?
Voor de inkomstenbelasting wijzig je de voorlopige aanslag via Mijn
Belastingdienst.

TIJDELIJKE VERLAGING INVORDERINGSRENTE EN
BELASTINGRENTE
De Belastingdienst verlaagt tijdelijk de invorderingsrente en de belastingrente.
Als je een aanslag niet op tijd betaalt, moet je normaal gesproken 4%
invorderingsrente betalen vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken.
Vanaf 23 maart 2020 verlaagt de Belastingdienst de invorderingsrente tijdelijk van
4% naar 0,01%. Dit geldt niet alleen voor een belastingschuld waarvoor bijzonder
uitstel van betaling wordt gevraagd, maar voor alle belastingschulden.
Ook rekent de Belastingdienst belastingrente als zij een aanslag te laat kunnen
vaststellen, bijvoorbeeld omdat je niet op tijd of niet voor het juiste bedrag
aangifte hebt gedaan. Het tarief van de belastingrente is 8% voor de
vennootschapsbelasting en 4% voor andere belastingen.
Het tarief van de belastingrente verlaagt de Belastingdienst ook tijdelijk naar
0,01%. Dit zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. De
tijdelijke verlaging van het tarief van de belastingrente gaat in vanaf 1 juni 2020,
behalve voor de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting gaat de verlaging
in vanaf 1 juli 2020.

WAAR KAN IK ALS ONDERNEMER TERECHT ALS IK NOG MEER
VRAGEN HEB?
Geeft deze brochure geen antwoord op je vragen? Neem dan contact op met het
www.kvk.nl/coronaloket. Telefonisch is het loket te bereiken op 0800 - 2117.
(openingstijden van 8.30 tot 17.00 uur).
We wensen je heel veel sterkte de komende periode!
Verder kun je onze brochure ‘Hoe ga je als zzp’er om met de (corona)crisis’
downloaden en ons via het meldpunt www.fnvzzp.nl/meldpuntcorona laten
weten hoe deze crisis jou beïnvloedt.
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Aan de informatie uit deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. FNV Zelfstandigen
heeft bij de samenstelling van deze brochure de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, maar is
niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk gehouden worden voor directe of indirecte schade
ten gevolge van eventuele fouten, omissies, onvolledigheden, onduidelijkheden, innerlijke
tegenstrijdigheden of het niet meer actueel zijn van de in deze brochure opgenomen informatie.

Download en lees ook de Algemene Voorwaarden voor individuele rechtsbijstand
van FNV. Bezoek de website van FNV Zelfstandigen en blijf goed geïnformeerd:
www.fnv.nl/zelfstandigen
© FNV Zelfstandigen 2020
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