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Kaders Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (TOZO) 

 

Doel:   Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder 
zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. 
 

Ingangsdatum: Terugwerkende kracht tot en met 1 maart 2020. Terugwerkende kracht is mogelijk voor alle 
aanvragen die zijn ingediend binnen de looptijd van de regeling (maart t/m mei 2020). 

  De regeling is tijdelijk en geldt voor drie maanden. Een aanvraag kan tot en met 31 mei 2020 
worden ingediend voor maximaal drie maanden. 
 

Wet: De regeling is geënt op de systematiek van het Besluit Bijzonder Bijstand Zelfstandigen (Bbz). In 
afwijking van het Bbz is er echter: 

  - geen eis van levensvatbaarheid van het bedrijf; 

  - geen vermogenstoets; 

- geen toets op het inkomen van de partner. 
 

Uitvoering: De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten 
 

Doelgroep: Zelfstandigen (w.o. zzp’ers en DGA’s). Zelfstandigen dienen de voldoen aan de volgende eisen: 

- in Nederland woonachtig zijn en het bedrijf is in Nederland gevestigd (of de hoofdzakelijke 
werkzaamheden vinden in Nederland plaats); 

- voldoen aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek (minimaal 1.225 uur per jaar ofwel 
24 uur per week werkzaam als zelfstandige); 

- voor 17 maart 2020 bedrijfsmatig actief zijn geweest als zelfstandige en ingeschreven zijn bij 
de Kamer van Koophandel. 

Let op: regeling ook voor DGA’s onder de volgende voorwaarden: 

-  Voldoen aan urencriterium 

- Volledige zeggenschap in BV en dragen financiële risico’s 

- Verklaring van DGA dat BV niet in staat is salaris uit te betalen  
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Inhoud: Er kan een beroep worden gedaan op twee verschillende regelingen: 

1. Bijstand voor levensonderhoud (algemene bijstand): 

-  Het inkomen van de zelfstandige wordt aangevuld tot het toepasselijke sociaal minimum (netto € 
1.500 voor gehuwden en netto € 1.050 voor een alleenstaande, alsmede de gebruikelijke, lagere 
bijstandsnormen voor jongeren van 18 tot 21 jaar). 

- Maximale uitkeringsduur is drie maanden. 
 

- De uitkering voor levensonderhoud wordt in één keer voor drie maanden toegekend en wordt per 
maand uitbetaald. 

 
- Om in aanmerking te kunnen komen dient de zelfstandige naar waarheid te verklaren dat naar 

verwachting het inkomen in de komende drie maanden minder zal bedragen dan het toepasselijke 
sociaal minimum als gevolg van de coronacrisis. Hieruit volgt dat het inkomen vooraf niet wordt 
getoetst. 

 
- De uitkering telt gewoon mee voor het verzamelinkomen voor de inkomensafhankelijke toeslagen. 

2. Bijstand ter voorziening in de bedrijfskapitaalbehoefte: 

- De zelfstandige kan een lening afsluiten van maximaal € 10.157 met een rente van 2%. Maximale 
looptijd van de lening is drie jaar. Tot 1 januari 2021 behoeft er nog niet te worden afgelost. 

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

• Met betrekking tot de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal kunnen zich grensgevallen 
voordoen, bijvoorbeeld als het bedrijf in Nederland is gevestigd en de ondernemer in het buitenland woont. 
 

• De inlichtingenplicht op grond van artikel 17 van de Participatiewet is van toepassing op de regeling. Dit 
betekent dat degenen die een beroep doen op de regeling verplicht zijn om uit zichzelf aan de gemeente 
alle inlichtingen te verstrekken, die van invloed kunnen zijn op het recht op of de hoogte van de uitkering. 
Indien hiertoe aanleiding bestaat, past de gemeente de uitkering aan.  
 

• Voor inkomensondersteuning moet de zelfstandige aangeven - dat zij verwachten - 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. 
 

• 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.  
 

• Er kan samenloop zijn met de EZK-regeling ‘noodloket’ (gift 4.000 euro ten behoefte van bedrijfskosten; dit 
betreft geen inkomenssteun). Deze 4.000 euro wordt niet verrekend met de uitkering. 


