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FAQ’S OVER DE TOZO VOOR
ZZP’ERS IN DE CORONACRISIS
EEN VAN DE MAATREGELEN OM DE WERKGELEGENHEID VOOR
ZZP’ERS IN NEDERLAND TE BEHOUDEN IS DE TOZO, DE TIJDELIJKE
OVERBRUGGINGSREGELING ZELFSTANDIG ONDERNEMERS.
IN DEZE BROCHURE LEES JE ALLE FAQ’S OVER DE TOZO.
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 een speciale button voor zelfstandig ondernemers op de
homepage.
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HOE HOOG IS DE UITKERING VAN DE TOZO?
De exacte bedragen zijn:
Gehuwden en samenwonenden:
• beide partners van 21 tot AOW-leeftijd € 1503,31;
• 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner AOW-leeftijd € 1.594,42
• 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, wel kinderen €
1.312,10
• 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, geen kinderen €
1.011,44
• van 18 tot 21 jaar, wel kinderen € 820,22
• van 18 tot 21 jaar, geen kinderen € 519,56.
Voor alleenstaanden en alleenstaande ouders:
• van 21 tot AOW-leeftijd € 1052,32;
• van 18 tot 21 jaar € 259,78.
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VOOR WIE GELDT DE TIJDELIJKE OVERBRUGGINGSREGELING ZELFSTANDIG
ONDERNEMERS (TOZO)?
Om in aanmerking te komen voor een uitkering op grond van de Tozo moet je als
zzp’er aan een aantal voorwaarden voldoen. 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;
• hij tussen de 18 jaar en AOW-gerechtigde leeftijd is;
• hij in Nederland woont. Ondernemers die in België of Duitsland wonen, komen
niet in aanmerking;
• hij Nederlander of daarmee gelijkgesteld is; het bedrijf in Nederland is gevestigd
of de werkzaamheden van het bedrijf hoofdzakelijk in Nederland plaatsvinden;
• het bedrijf is economisch nog actief, tenzij dit als gevolg van de coronacrisis niet
mogelijk is;
• hij voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf,
waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
• hij in bezit is van alle noodzakelijke vergunningen;
• hij vóór 17 maart 2020 om 18.45 uur zijn onderneming is gestart en is
ingeschreven bij de KvK;
• hij voldoet over 2019 aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur werkzaam
in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep. Mocht de zelfstandige na 1 januari
2019 zijn gestart in de onderneming dan moet hij in ieder geval in de periode
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tussen inschrijving bij de KvK en indiening van de aanvraag 2020 gemiddeld
minimaal 23,5 uur per week aan/in zijn bedrijf gewerkt hebben. Uren ten
behoeve van administratie en acquisitie tellen ook mee.
• 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.
• De uitsluitingsgronden van de Participatiewet niet op hem of haar van
toepassing zijn.
Bekijk via de site www.krijgiktozo.nl of je in aanmerking komt voor Tozo.
HOE WEET IK OF IK IN AANMERKING KOM VOOR TOZO?
Er is een digitale beslisboom, de zg. ‘Tozocheck’, die je in kunt vullen en waaruit
blijkt of je in aanmerking komt voor de regeling.
VANAF WANNEER GELDT DE 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.
HOE MAAK IK AANSPRAAK OP DE TOZO?
Je kunt terecht bij je woongemeente. Kijk op de website van je gemeente wat je
moet doen. Er is geen ‘budgetlimiet’ en je kunt met terugwerkende kracht worden
gecompenseerd vanaf 1 maart.
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HOE ZIET HET AANVRAAGFORMULIER TOZO ERUIT?
Je kunt terecht bij je woongemeente. Kijk op de website van je gemeente wat je
moet doen.
Er is geen ‘budgetlimiet’ en je kunt met terugwerkende kracht worden
gecompenseerd vanaf 1 maart.
WAT WORDT PRECIES VERSTAAN ONDER INKOMSTEN?
Onder inkomsten wordt verstaan de inkomsten die je verdient uit de arbeid die je
verricht in de periode waarvoor bijstand wordt ontvangen, of inkomsten die je
krijgt uit producten die je verkoopt in de periode waarvoor bijstand wordt
ontvangen. Stel: je ontvangt in een maand waarin je bijstand ontvangt, ook de
betaling van een factuur voor werk dat je hebt verricht vóórdat je bijstand ontving,
dan telt die betaling NIET mee.
Stel: je stuurt een factuur voor werk dat je hebt verricht in de maand waarin je
bijstand ontvangt, dan telt die factuur wél mee als inkomen. Dit is ook zo als de
factuur te laat wordt betaald, bijvoorbeeld in een maand waarin je geen bijstand
meer ontvangt.
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HOE WORDT INKOMEN BEREKEND?
Het inkomen uit het bedrijf of zelfstandig beroep dat in aanmerking wordt
genomen betreft de netto beloning van de zelfstandige. Hierbij gaat het om het
bedrag van de omzet (factuurbedrag) minus omzetbelasting (BTW) minus zakelijke
kosten en minus 18% ( forfaitair percentage belasting). Bij kosten gaat het zowel
om directe kosten als indirecte kosten. Bij directe kosten gaat het om kosten die
direct gerelateerd zijn aan een opdracht of gerealiseerde omzet. Bijvoorbeeld
materiaalkosten, reiskosten, inkoopkosten van verkochte producten. Bij indirecte
kosten gaat het bijvoorbeeld om afschrijvingskosten van bedrijfsmiddelen, huur
van bedrijfspand en administratiekosten.
TOT WANNEER GELDT DE TOZO?
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.
Verlenging is mogelijk gemaakt in de huidige regeling.
WELKE INFORMATIE MOET IK AANLEVEREN BIJ DE GEMEENTE VOOR DE TOZO?
DE GEMEENTE HEEFT DE VOLGENDE INFORMATIE VAN JE NODIG:
• Identiteitsbewijs van aanvrager en partner (ID-kaart of paspoort, geen rijbewijs)
• laatste afschrift van uw bankrekening waarop de aanvullende
inkomensondersteuning gestort moet worden
• indien mogelijk de meest recente jaarrekening
• eventueel andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u de tijdelijke ondersteuning
zelfstandig ondernemers in de vorm van aanvullende inkomensondersteuning
nodig heeft.
HOE MOET IK DE INFORMATIE AANLEVEREN VOOR DE TOZO?
Gemeenten proberen dit zoveel mogelijk digitaal te regelen. Volg hiervoor de
instructies van je gemeente.
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MIJN BEDRIJF IS INGESCHREVEN IN EEN ANDERE GEMEENTE DAN WAAR IK
WOON; BIJ WELKE GEMEENTE KAN IK AANKLOPPEN VOOR DE TOZO?
De aanvraag voor de tijdelijke overbruggingsregeling dien je in bij gemeente waarin
je woont.
IK WOON IN EEN ANDERE EU-LIDSTAAT DAN NEDERLAND EN MIJN BEDRIJF IS
IN NEDERLAND. KAN IK GEBRUIK MAKEN VAN DE TOZO?
Zelfstandigen die in een ander EU-land wonen en in Nederland gevestigd zijn,
kunnen in aanmerking komen voor een bedrijfskrediet, maar niet voor
inkomensondersteuning. Voor inkomensondersteuning kunnen zij een beroep doen
op de sociale bijstand in hun woonland. Voor deze zelfstandigen, die geen
woonplaats hebben in Nederland, wordt nog bepaald in welke gemeente(n) zij hun
aanvraag kunnen doen.
IK HEB EEN BEDRIJF NET OVER DE GRENS IN HET BUITENLAND EN IK WOON IN
NEDERLAND. HEB IK RECHT OP TOZO?
Zelfstandig ondernemers die in Nederland wonen en een bedrijf hebben in een
ander EU-land komen, kunnen als zij aan de voorwaarden voldoen, in aanmerking
komen voor bijstand voor levensonderhoud op grond van de Tozo-regeling. Zij doen
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de aanvraag in hun woongemeente. Voor eventuele financiële ondersteuning van
hun bedrijf zijn zij aangewezen op het land waar het bedrijf gevestigd is. Zij komen
dus alleen in aanmerking voor de inkomensondersteuning en niet voor het
bedrijfskrediet.
IK WERK GEEN 1225 UUR PER JAAR IN MIJN BEDRIJF. HEB IK DAN OOK RECHT
OP 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).
IK ONTVANG AOW. HEB IK NU RECHT OP TOZO?
Zelfstandigen met de aow-gerechtigde leeftijd kunnen per 1 mei 2020 binnen de
TOZO-regeling een bedrijfskrediet aanvragen. Zij komen niet in aanmerking voor de
inkomensondersteuning.
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FNV Zelfstandigen vindt dit overigens niet terecht en roept het kabinet op de
regeling uit te breiden.
HOEVEEL TIJD HEEFT DE GEMEENTE NODIG VOOR DE BEHANDELING VAN MIJN
AANVRAAG VOOR DE TOZO?
Gemeentes streven ernaar om zo veel mogelijk binnen 4 weken na ontvangst van je
aanvraag tot een besluit te komen en tot uitkering over te gaan. Door grote drukte
lukt dat mogelijk niet altijd. Dan kunnen gemeenten tot bevoorschotting overgaan.
WAT ALS MIJN PARTNER EN IK BEIDE ZZP’ER ZIJN?
Werken jij en je partner allebei als zelfstandige dan ontvang je eenmaal de
inkomensondersteuning van € 1.500.
Wel is het zo dat beide partners het bedrijfskrediet kunnen aanvragen.
MOET IK HET GELD TERUGBETALEN ALS DEZE CRISIS WEER VOORBIJ IS?
Nee, de inkomensondersteuning is een gift. Alleen wanneer achteraf blijkt dat je
gefraudeerd hebt, moet je het terugbetalen.
Het bedrijfskrediet is een lening die wel moet worden terugbetaald.
KOM IK MET MIJN BV OF VOF IN AANMERKING? STAAT DE TOZO OOK OPEN
VOOR DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDERS (DGA)?
Ja, de aanvrager kan een beroep doen op de Tozo als hij of zij als zelfstandige is aan
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te merken, dus voldoet aan onder andere het zogeheten ‘urencriterium’, inschrijving
bij de KvK en het bezitten van de benodigde vergunningen voor uitoefening van
het bedrijf.
Ook een DGA van een besloten vennootschap kan in principe een beroep doen op
de tijdelijke regeling, als deze voldoet aan de wettelijke eisen: de DGA bezit, alleen
of samen met eventuele andere in de BV werkzame directeuren, meer dan 50% van
de aandelen en werkt (of verwacht te werken) gemiddeld minimaal 23,5 uur per
week in de onderneming. Voor de beoordeling geldt dezelfde definitie van een
zelfstandige als in het Bbz 2004.
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.

FAQ’s over de TOZO 13

MOET MIJN ECHTGENOOT OF INWONENDE PARTNER DE AANVRAAG OOK
ONDERTEKENEN?
Ja. De regeling is een aanvulling tot het sociaal minimum en gebaseerd op de
Participatiewet. De uitkering is voor het hele gezin. Daarom moet ook een
echtgenoot of inwonende partner het aanvraagformulier ondertekenen, net als bij
‘gewone’ aanvragen op grond van de Participatiewet. Het is ook belangrijk om het
juiste normbedrag van de uitkering vast te kunnen stellen. Bij het bepalen van de
hoogte van de inkomensaanvulling laat de gemeente het inkomen van de partner
wel volledig buiten beschouwing.
IS IN DEZE REGELING GEEN ONDERSCHEID TUSSEN STARTERS EN GEVESTIGDE
ZELFSTANDIGEN, ZOALS IN HET BBZ?
Nee, de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is voor
alle zelfstandigen die voor 17 maart 2020, 18.45 uur zijn gestart en die vanwege
omzetverlies door de coronacrisis een aanvullende inkomensondersteuning nodig
hebben of een lening voor bedrijfskapitaal.
DIVERSE BEROEPSGROEPEN HEBBEN TE MAKEN MET BIJZONDERE
DIENSTBETREKKINGEN WAARDOOR DEZE NIET ALS ZZP’ER, MAAR OOK NIET
ALS WERKNEMER IN LOONDIENST ZIJN AAN TE MERKEN, BIJVOORBEELD
SEKSWERKERS (OPTING IN REGELING). KOMEN DEZE IN AANMERKING VOOR
TOZO?
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is alleen voor
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zelfstandigen, dus mensen die in normale omstandigheden voor eigen rekening en
risico werken, bij de Kamer van Koophandel ingeschreven staan als zelfstandige en
voldoen aan het zogeheten ‘urencriterium’.
IS DE TOZO ALLEEN VOOR ZZP’ERS BEDOELD?
Nee. Ook zelfstandige ondernemers met personeel kunnen een beroep doen op de
regeling, als zij voldoen aan de criteria.
WAT ALS IK ALS ZZP’ER NIET VOLDOE AAN HET URENCRITERIUM, MAAR TOCH
IN DE PROBLEMEN KOM DOORDAT M’N INKOMEN WEGVALT?
Als zelfstandigen voor de Coronacrisis niet aan het urencriterium voldeden, dan
komen zij niet in aanmerking voor de Tozo. Zij kunnen wel een beroep doen op de
‘gewone’ bijstand, op grond van de Participatiewet. Anders dan in de Tozo laat de
gemeente voor het bepalen van de hoogte van een bijstandsuitkering het inkomen
van de partner niet buiten beschouwing en kijkt ze ook naar het vermogen van de
aanvrager bij het bepalen of er recht is op een uitkering.
ALS IK ALS ZZP’ER NU ‘VRIJWILLIG’ BESLUIT OM TE STOPPEN MET WERKEN,
KOM IK DAN OOK IN AANMERKING VOOR TOZO?
Ja, als je aan de eisen voldoet en het ‘vrijwillig’ stoppen een noodzakelijk gevolg is
van de situatie rond het coronavirus.
WAT ALS IK ALS ZZP’ER VOOR DE CORONACRISIS MINDER VERDIENDE DAN
HET NORMBEDRAG WAAR IK NU RECHT OP HEB? KRIJG IK DAN MAXIMAAL
HET GEDERFDE INKOMEN OF DE MAXIMAAL TOEPASSELIJKE
BIJSTANDSNORM?
In dit geval is sprake van een (nog) niet-levensvatbaar bedrijf, want je kunt niet

FAQ’s over de TOZO 15

voorzien in de kosten voor levensonderhoud. Maar omdat de Tozo geen
levensvatbaarheidstoets kent, kunnen zelfstandig ondernemers in deze situatie
aanspraak maken op de Tozo, mits zij aan de voorwaarden voldoen. De gemeente
kan controleren of je voldoet aan urencriterium etc.
IK HEB EEN WW-UITKERING EN MAAK GEBRUIK VAN DE STARTPERIODE VOOR
ZELFSTANDIGEN. KAN IK EEN AANVULLENDE UITKERING KRIJGEN?
Je kunt ook met een ww-uitkering een aanvullende uitkering krijgen via de
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Dat kan als je
inkomsten onder het sociaal minimum zijn. Kijk op rijksoverheid.nl of je aan de
voorwaarden voldoet.
IK HEB EEN WW-UITKERING EN BEN MIJN EIGEN BEDRIJF GESTART, MAAR IK
MAAK GEEN GEBRUIK VAN DE STARTPERIODE VOOR ZELFSTANDIGEN. KAN IK
EEN AANVULLENDE UITKERING KRIJGEN?
Op basis van je gewerkte uren berekent het UWV een zogenoemd ‘fictief inkomen’
per maand. Dit is niet het inkomen dat je die maand hebt verdiend, maar het is een
berekening. Dit fictieve inkomen trekt het UWV blijvend van je ww-uitkering af. Als
je nu minder uren kunt werken, gaat je ww-uitkering dus niet omhoog.
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Kom je met je inkomsten nu onder het sociaal minimum? Dan kun je ook gebruik
maken van de TOZO, de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers.
Kijk op rijksoverheid.nl of je aan de voorwaarden voldoet.
STARTPERIODE: IK ONTVANG EEN WW-UITKERING EN MAAK GEBRUIK VAN DE
STARTPERIODE VOOR ZELFSTANDIGEN. KAN IK VANWEGE HET
CORONAVIRUS, DE STARTPERIODE VERLENGEN, UITSTELLEN OF STOPPEN?
De startperiode duurt 26 weken. Daarin kun je je eigen bedrijf starten. Tijdens deze
periode ontvang je 29% minder ww-uitkering.
Is je startperiode begonnen op of na 1 maart 2020? Dan is het onder bepaalde
voorwaarden mogelijk om deze startperiode te wijzigen. Neem hiervoor contact op
met je adviseur werk (van het UWV) via een bericht in de werkmap. Als je
startperiode is begonnen vóór 1 maart 2020, dan kun je de startperiode niet
wijzigen.
Kom je met je inkomsten nu onder het sociaal minimum? Dan kun je ook gebruik
maken van de TOZO, de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers.
Kijk op rijksoverheid.nl of je aan de voorwaarden voldoet.
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IK ONTVANG EEN WW-UITKERING EN BEN MIJN EIGEN BEDRIJF GESTART. IK
MAAK GEEN GEBRUIK VAN DE STARTPERIODE VOOR ZELFSTANDIGEN. DOOR
HET CORONAVIRUS IS HET LASTIG MIJN EIGEN BEDRIJF TE LATEN SLAGEN.
KAN IK NU EEN VOLLEDIGE WW-UITKERING KRIJGEN?
Op basis van je gewerkte uren berekent het UWV een zogenoemd ‘fictief inkomen’
per maand. Dit is niet het inkomen dat je die maand hebt verdiend, maar het is een
berekening. Dit fictieve inkomen trekt het UWV blijvend van je ww-uitkering af. Als
je nu minder uren kunt werken, gaat je ww-uitkering dus niet omhoog.
Kom je met je inkomsten nu onder het sociaal minimum? Dan kun je ook gebruik
maken van de TOZO, de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers.
Kijk op rijksoverheid.nl of je aan de voorwaarden voldoet.
IK BEN MIJN EIGEN BEDRIJF GESTART. DOOR HET CORONAVIRUS IS HET
LASTIG MIJN EIGEN BEDRIJF NU TE LATEN SLAGEN. KAN IK OPNIEUW EEN
WW-UITKERING KRIJGEN ZONDER MIJN BEDRIJF VOLLEDIG TE STOPPEN?
Je bent je eigen bedrijf gestart. Alleen als je volledig stopt met je bedrijf kun je
opnieuw een ww-uitkering krijgen.
Kom je met je inkomsten nu onder het sociaal minimum? Dan kun je ook gebruik
maken van de TOZO, de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers.
Kijk op rijksoverheid.nl of je aan de voorwaarden voldoet.
WANNEER WETEN WE OF DE MAATREGELEN WORDEN VERLENGD?
Het kabinet streeft er steeds naar om dat tijdig te laten weten.
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Als de maatregelen worden verlengd, dan is het mogelijk dat ook de TOZO wordt
verlengd, zowel in duur als in periode. Dit kan op basis van de huidige officiële
regeling voor maximaal drie maanden. Ook dit gebeurt via een zogenaamde
ministeriële regeling. Zodra daar over meer nieuws is, melden wij dat direct op onze
website.
HEB JE NOG MEER VRAGEN OVER DE TOZO?
Heb je vragen die hier niet worden beantwoord en/of meer vragen over het brede
noodpakket aan voorzieningen voor ondernemers? Kijk dan ook op de website van
de Kamer van Koophandel.
Ondernemers kunnen ook telefonisch contact opnemen met het Adviesteam van de
Kamer van Koophandel: 0800-2117. Dit gratis nummer is op werkdagen geopend
van 08:30 tot 17:00.
De Tozo-regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Ook bij je eigen gemeente kun
je met vragen terecht.
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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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