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         Update 18 december 2020 

  
  

1. 

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is bedoeld voor zzp'ers 
en (kleine) ondernemers die woonachtig zijn in de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, 
Noord-Beveland en Reimerswaal en die door de coronacrisis in directe financiële 
problemen komen. U kunt hierbij denken aan het niet meer in de gelegenheid zijn om 
dagelijkse boodschappen, huur, energie en/of ziektekostenverzekering te betalen.  

 

2. 

  
Nee. Aanvragen voor Tozo 2.0 konden tot en met 30 september 2020 ingediend worden. 
Aanvragen Tozo 2.0 na 1 oktober worden niet meer in behandeling genomen. U kunt een 
aanvraag indienen voor Tozo 3.0.  

 

3. 

Tozo 3.0 is voor 6 maanden. Vanaf 01-10-2020 tot en met 31-03-2021. Het kabinet kan 
besluiten de maatregel te verlengen. Dan kan ook de ondersteuning verlengd worden. 
Meer informatie hierover volgt.   

 

4. 

Ondernemers bij wie Tozo eind september afloopt, kunnen als dat nodig is een verlenging 
aanvragen voor oktober, november, december, januari, februari en maart. 

 

5. 

Op de webpagina over het Noodpakket voor ondernemers vindt u 2 formulieren. Heeft u 
eerder nog geen aanvraag ingediend, dan gebruikt u het Aanvraagformulier Tijdelijke 
overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers Tozo 3.0. Wilt u verlenging aanvragen, dan 
gebruikt u het Aanvraagformulier verlenging Tozo 3.0. Deze stuurt u met de benodigde 
documenten toe naar het e-mailadres noodpakket@grdebevelanden.nl  

 

6. 

Tozo 3 kunt u niet over de hele aanvraagperiode met terugwerkende kracht worden 
aangevraagd. De uitkering levensonderhoud op basis van de Tozo 3 kan in de maanden 
oktober en november 2020 met terugwerkende tot maximaal 1 oktober 2020 aangevraagd 
worden. Wanneer u bijvoorbeeld op 15 november een aanvraag indient dan kunt u de 
uitkering levensonderhoud aanvragen vanaf 1 oktober 2020. Vraagt u verlenging aan op 20 
december, dan kunt u vanaf 1 december Tozo met terugwerkende kracht aanvragen.   

 

 

mailto:noodpakket@grdebevelanden.nl
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7. 

Bij de 1e mail krijgt u een auto-reply. Wanneer u bij vervolgmails ook een bevestiging wilt 
ontvangen, dan kunt u in uw eigen e-mailprogramma een leesbevestiging aanvinken voordat 
u de e-mail verstuurd. 

 

8. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen, om in aanmerking te komen voor de 
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?   

• U bent woonachtig in de gemeente Borsele, Kapelle, Goes, Noord-Beveland of 

Reimerswaal.   

• U bent een gevestigd zelfstandige (zzp’er/ (kleine) ondernemer).   

• U bent minimaal 18 jaar en heeft nog niet de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.   

• U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en uw bedrijf of zelfstandig 
beroep wordt in Nederland uitgeoefend.   

• U doet een aanvraag vanaf het moment dat de inkomsten uit de onderneming zo ver 
zijn gedaald dat u niet meer in uw levensonderhoud kunt voorzien. Dit kan in de 

maanden oktober en november met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2020.   

• U bent vóór 17 maart 2020 18.45 uur ingeschreven in het Handelsregister en gestart 
met uw onderneming.   

• U voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het 
eigen bedrijf of zelfstandig beroep. 

• U heeft een inkomen als gevolg van de coronacrisis onder het sociaal minimum.   

  

9. 

De hoogte is afhankelijk van uw gezinssituatie. We onderscheiden een gezin en 
alleenstaande (ouder). De hoogte van de aanvulling is op dit moment nog niet definitief 
bekendgemaakt door het kabinet. Daarom verstrekt GR de Bevelanden op dit moment een 
voorschot ter hoogte van de bijstandsnorm. 

 

 Normbedragen* sociaal minimum 

• Alleenstaande en alleenstaande ouders van 21 tot AOW-leeftijd   € 1.059,03 

• Alleenstaanden en alleenstaande ouders van 18 tot 21 jaar   €    261,44 

• Gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandig ondernemer een  € 1.512,90 

beroep doet op de Tozo, aanvrager en partner ouder dan 21, jonger dan 
AOW-leeftijd  

• Gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandig ondernemer een  € 1.017,89 

beroep doet op de Tozo, 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner 18 tot 
21 jaar, geen kinderen 

• Gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandig ondernemer een  € 1.320,47 

beroep doet op de Tozo, 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner 18 tot 
21 jaar, wel kinderen  

• Gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandig ondernemer een  € 1.606,88 

beroep doet op de Tozo, 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner AOW-leeftijd 

• Gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandig ondernemer een  €    522,88 

beroep doet op de Tozo, beiden 18 tot 21 jaar, geen kinderen  

• Gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandig ondernemer een  €    825,46 

beroep doet op de Tozo, beiden 18 tot 21 jaar, wel kinderen 

 

*Dit zijn de normen die gelden over de periode 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020. 
Vanaf 1 januari 2021 worden deze normen aangepast.  
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Als u nog inkomsten verwacht in de maanden oktober, november, december 2020, dan 
worden deze inkomsten van de norm afgehaald. Of anders gezegd, GR de Bevelanden vult 

de eigen inkomsten van de zzp’er/ (kleine) ondernemer aan tot de van toepassing zijnde 
norm.   

  

10. 

Minister Koolmees heeft op 17 maart 2020 een noodregeling voor zelfstandig ondernemers 

aangekondigd. Dit is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). 

Daarvoor is een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) opgesteld. Deze is van kracht 

geworden op 22 april 2020 en met terugwerkende kracht per 1 maart 2020 in werking 

getreden. Deze tijdelijke regeling is bedoeld voor zelfstandigen, ‘hangt’ onder de 
Participatiewet en is gebaseerd op het Bbz, maar het is géén Bbz. Het is een tijdelijke 
regeling met andere voorwaarden dan het Bbz. De regeling Tijdelijke 
Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) is verlengd tot en met 31 maart 
2021. 

 

11. 

GR de Bevelanden vraagt een kopie van het geldig paspoort of identiteitsbewijs, een kopie 
van de bankpas en (privé en zakelijk) bankafschrift en actueel bewijs inschrijving Kamer van 
Koophandel en voorlopige cijfers 2019 (bij aanvraag lening bedrijfskapitaal).  Dit mogen 
scans / foto's zijn.   

 

12. 

Deze bewijsstukken worden ook opgevraagd bij de reguliere Bbz aanvraag. Dit wordt 
momenteel gehanteerd totdat de inhoudelijke eisen vanuit de VNG duidelijk zijn.  

  

13. 

Ja, de afschrijvingen op de bankafschriften mogen afgelakt worden.  
 

14. 

Met het aanvragen van Tozo 2.0 wordt vanaf 1 juni 2020 en met Tozo 3.0 vanaf 1 oktober 
2020 rekening gehouden met het inkomen van uw partner. Hiervoor hebben wij ook het ID-
bewijs van uw partner nodig. 

15. 

Ja, het inkomen van uw partner dient ook ingevuld te worden, omdat deze meetelt door de 
verplichte partnertoets. 

16. 

Onder inkomen verstaan wij inkomsten uit arbeid, alimentatie, pensioen, uitkering 
(SVB/UWV) en een voorlopige teruggaaf van de belastingdienst. Dus niet inkomsten uit 
bedrijf.  

Inkomensafhankelijke toeslagen zoals huur-, zorg-, of kinderopvangtoeslag, kinderbijslag en 
incidentele giften vallen hier niet onder. De onderstaande inkomstenbronnen vallen hier wel 
onder: 

• uitkeringen op basis van de IOW, Wajong, WIA, WAO, WAZ, WW of ziektewet en 
mogelijke aanvulling vanuit de Toeslagenwet. Mogelijk is de verrekening van uw 
uitkering door UWV gebaseerd op een te hoge inschatting van uw inkomen dit jaar, 
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als dit het geval is dient u dit bij UWV door te geven zodat uw uitkering verhoogd kan 
worden. Het zou daarnaast kunnen dat u recht heeft op een (extra) toeslag op grond 

van de Toeslagenwet. U kunt dit bij het UWV nagaan. Als u een hogere uitkering 
ontvangt als gevolg van de nieuwe inkomensinschatting of u recht heeft op een 
toeslag op grond van de Toeslagenwet dient u dit te melden aan GR de Bevelanden, 
die dit bedrag in mindering zal brengen op uw Tozo-uitkering. 

• AOW-uitkering van uw partner en de eventuele AOW-partnertoeslag; 

• sociale zekerheidsuitkeringen, bijvoorbeeld een uitkering op basis van de algemene 

nabestaandenwet of wachtgeld op basis van de Algemene pensioenwet politieke 

ambtsdragers; 

• buitenlandse uitkeringen of buitenlandse regelingen, bijvoorbeeld ter ondersteuning 

van zelfstandigen die in de problemen zijn gekomen als gevolg van de coronacrisis 

waaronder het Belgische ‘Overbruggingsrecht voor zelfstandigen’ en het Duitse 

‘Arbeitslosengeld II; 

• overige inkomsten (bijvoorbeeld dividend uit aandelen of ander resultaat uit 

vermogen, partner- en kinderalimentatie, pensioen, onderhuur, kostgeld en 

periodieke giften). 

De optelsom van deze inkomsten worden netto in mindering gebracht op het voor u 
geldende netto sociaal minimum, omdat de tijdelijke inkomensvoorziening een 
aanvulling betreft tot aan het netto sociaal minimum. 
 
17. 

 
1. Netto-inkomen uit onderneming: 
 
Om uw netto-inkomsten uit onderneming te berekenen, berekent u eerst uw winst (dus alle 

omzet/ baten uit bedrijf verminderd met de zakelijke lasten. Bepalend of inkomsten 
meegerekend moeten worden is het moment waarop de werkzaamheden zijn gedaan of 
de producten zijn verkocht. Inkomsten die u in augustus ontvangt voor werkzaamheden 
in de maand juli, moet u toerekenen aan de periode dat u gewerkt heeft (de maand juli) 
en niet als inkomen over augustus. Dit betekent:  

• Is het werk gedaan in de maand oktober, dan worden de inkomsten die daarvoor zijn 
gekregen toegerekend aan de maand oktober. Ook als u het geld in een andere maand 
ontvangt.  

• Zijn producten verkocht in de maand november, dan zijn betalingen daarvoor toe te 
rekenen aan de maand november. Ook als de producten in een andere maand zijn 
betaald. 

 
Omdat u aan het eind van het jaar nog belastingen moet betalen mag u het bedrag van de 
winst nog verminderen met 18%. Dit is een gemiddeld percentage, rekening houdend met 
belastingtarieven en aftrekposten voor ondernemers. 
 
2. Wanneer u deels in dienstbetrekking werkt, al dan niet in uw eigen onderneming. 
Nettoloon: 
Uw nettoloon is uw loon na aftrek van belastingen en premies. In de meeste gevallen is 
het nettoloon gelijk aan het bedrag dat maandelijks aan u wordt overgemaakt door uw 
werkgever. U vindt het nettoloon op uw loonstrook. Onkostenvergoedingen hoeft u niet 
als loon op te geven. Vakantiegeld en bonussen tellen naar rato mee. 
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18. 

 

a) Zie de website van de KvK 
b) Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van 

Werkgelegenheid (NOW)   

c) Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning voor zzp en mkb -  

d) Compensatieregeling: 4000 euro voor direct getroffen ondernemers   

e) Verruiming BMKB   

f) Uitstel betalen belasting   

g) Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering   

h) Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits   

  

 

19. 

Ja. Deze aanvragen verlopen ook via GR de Bevelanden. Dit aanvraagformulier vindt u ook 
op de webpagina Noodpakket voor ondernemers.  

Ondernemers die in de periode 1 oktober 2020 - 31 maart 2021 een bedrijfskapitaal hebben 
aangevraagd dat lager is dan het maximumbedrag van € 10.157, kunnen een aanvullende 
lening aanvragen tot dit maximum van € 10.157. 

 

20. 

Op de webpagina over het Noodpakket voor ondernemers vindt u het Aanvraagformulier 
lening bedrijfskapitaal 3.0. Deze stuurt u met de benodigde documenten toe naar het  
e-mailadres noodpakket@grdebevelanden.nl  

 

21. 

U kunt geen beroep doen op Tozo 3.0 lening voor bedrijfskapitaal als u surseance of 
faillissement heeft aangevraagd of verkregen voor uzelf, uw onderneming of één van de 
vennoten waarmee u samenwerkt. 

 

22.  

GR de Bevelanden streeft ernaar de aanvragen binnen 4 weken te verwerken i.p.v. de 
reguliere termijn van 13 weken. Nadat de aanvraag is afgehandeld streven wij ernaar dat u 
het geld binnen 1 week op uw rekening heeft. Door de drukte, kan het langer duren. Houdt 
u er rekening mee dat u een langere tijd te overbruggen heeft.   

  

23. 

Wanneer er sprake is van broodnood, vul dit dan in op het aanvraagformulier voor 
levensonderhoud.   

  

24. 

De beslistermijn voor het afhandelen van aanvragen op grond van de Tozo is maximaal 8 

weken vanaf de aanvraagdatum, net als voor de Participatiewet. Deze termijn staat in de 

Algemene wet bestuursrecht. Houdt daarbij rekening met het feit dat het gaat om 

zelfstandig ondernemers die door de onvoorziene en onverwachte omstandigheden in 
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verband met de coronacrisis in financiële problemen zijn gekomen. Als het besluit lang op 

zich laat wachten, dan kunnen de problemen groter worden. Het streven is dat de 

gemeente een aanvraag in ieder geval binnen 4 weken kan afhandelen. Lukt dat niet, dan 

kan bij een aanvraag voor levensonderhoud een voorschot worden verstrekt. Dat moet in 
ieder geval als 4 weken na de aanvraagdatum nog geen besluit is genomen (art. 52 PW).  


