TOZO 2.0: Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers:
Wat zijn de voorwaarden?
Om als zelfstandig ondernemer in aanmerking te komen voor TOZO 2.0 zijn er een aantal
voorwaarden:

















De inkomensondersteuning voor levensonderhoud is een aanvulling op uw
huishoudinkomen tot het sociaal minimum. Dit is een gift die u later in principe niet
hoeft terug te betalen. U geeft de hoogte van het (geschatte) huishoudinkomen door
bij de aanvraag en gedurende de uitkeringsperiode (als bekend is wat daadwerkelijk
het inkomen is geworden). Dit kan betekenen dat de uitkering achteraf toch
(gedeeltelijk) moet worden terugbetaald. Bijvoorbeeld als blijkt dat er toch (hogere)
inkomsten uit onderneming waren in de maanden waarover de uitkering is verstrekt.
Bij de inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt een
partnerinkomenstoets uitgevoerd. Dit houdt in dat het inkomen van de partner meetelt
voor het bepalen van de hoogte van de uitkering (anders dan bij TOZO 1). Als het
huishoudinkomen boven het sociaal minimum uitkomt, kunt u geen aanspraak maken
op een uitkering voor levensonderhoud.
Bij de inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt niet gekeken naar de
levensvatbaarheid van uw bedrijf en evenmin naar uw vermogen.
Voor een aanvraag van een lening bedrijfskapitaal voert de gemeente wel een
vermogenstoets uit.
Deze regeling geldt voor de maanden juni, juli, augustus en september en kan met
terugwerkende kracht worden verleend. De hoogte van de inkomensondersteuning is
afhankelijk van het huishoudinkomen en bedraagt maximaal 1.500 euro (netto) voor
gehuwden of 1.050 euro (netto) per maand voor alleenstaanden vanaf 21 jaar. Voor
personen onder de 21 jaar gelden andere normbedragen.
Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor
bedrijfskapitaal tot maximaal 10.157 euro tegen 2% rente. Deze rente wordt berekend
vanaf de dag van verstrekking van de lening.
De maximale looptijd van een lening is 3 jaar. Tot 1 januari 2021 hoeft er geen rente
en aflossing te worden betaald.
Wanneer men op 1 januari 2021 niet in staat is aan de rente- of aflossingsverplichting
te voldoen is uitstel mogelijk op basis van individuele omstandigheden.
Het bedrijfskapitaal mag niet worden gebruikt om bestaande leningen te
herfinancieren.
Hebt u en uw partner allebei een bedrijf? Per huishouden wordt maximaal 1 keer een
uitkering toegekend. U vraagt de Tozo aan op het laagste inkomen binnen het
huishouden. U kunt wel voor beide bedrijven een lening voor bedrijfskapitaal
aanvragen.
Voor de aanvraag lening bedrijfskapitaal geldt dat u moet verklaren dat er geen
surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor uzelf, uw
onderneming of een van de vennoten waarmee u samenwerkt. Als dit wel het geval
is, komt u niet in aanmerking voor een lening voor bedrijfskapitaal.



Het maximumbedrag voor een lening bedrijfskapitaal - voor Tozo 1.0 en Tozo 2.0
gezamenlijk - bedraagt 10.157 euro.

Voor wie is de Tozo 2.0?
U komt in aanmerking voor deze regeling als u aan de volgende eisen voldoet:


















Als gevolg van de coronacrisis hebt u een huishoudinkomen onder het sociaal
minimum en/of een liquiditeitsprobleem waarvoor u bedrijfskrediet nodig hebt.
U bent tussen de 18 jaar en AOW-gerechtigde leeftijd.
Wanneer u een bedrijf heeft en de AOW-gerechtigde leeftijd, kunt u een beroep doen
op een lening voor bedrijfskapitaal.
U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
U woont in Nederland.
Wanneer u niet in Nederland woont maar in een ander EU-land, Noorwegen, IJsland,
Liechtenstein of Zwitserland en in Nederland uw bedrijf heeft (en sociale premies
betaalt), kunt u een beroep doen op een lening voor bedrijfskapitaal. Een aanvraag
hiervoor kunt u indienen bij de gemeente Maastricht.
Uw bedrijf is in Nederland gevestigd.
Wanneer uw bedrijf niet in Nederland is gevestigd maar in een ander EU-land,
Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland en u in Nederland woont, kunt u
een beroep doen op inkomensondersteuning. Een aanvraag hiervoor kunt u indienen
bij de woongemeente.
Uw bedrijf is economisch actief, tenzij dit als gevolg van de coronacrisis niet mogelijk
is.
U voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van je eigen bedrijf: zo bent u
bijvoorbeeld ingeschreven in het KVK Handelsregister.
U bent in het bezit van alle noodzakelijke vergunningen.
U bent voor 17 maart 2020 uw onderneming gestart (en ingeschreven bij de KVK).
U voldoet over 2019 aan het urencriterium en u bent minimaal 1.225 uur werkzaam in
het eigen bedrijf of zelfstandig beroep. Bent u na 1 januari 2019 gestart in de
onderneming? Dan moet u in ieder geval in de periode tussen inschrijving bij de KVK
en indiening van de aanvraag in 2020 gemiddeld minimaal 23,5 uur per week aan/in
uw bedrijf gewerkt hebben. Uren die u heeft besteed aan administratie en acquisitie
tellen ook mee.
Voor een directeur-grootaandeelhouder (DGA) geldt daarbij nog dat deze, alleen of
samen met de andere in de BV werkzame directeuren, ten minste 50% van de
aandelen bezit.

Goed om te weten:











Wanneer u alleen beschikt over een btw-nummer komt u niet in aanmerking voor een
Tozo-uitkering. Wel kunt u bij uw gemeente een bijstandsuitkering aanvragen.
Ook DGA’s van een besloten vennootschap kunnen een beroep doen op de Tozo als
zij als zelfstandige zijn aan te merken en de bv 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 gemiddeld minimaal 23,5 uur per week voor
de onderneming. Voor de beoordeling geldt dezelfde definitie van een zelfstandige
als in het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen 2004.
Als u in aanmerking komt voor zowel de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen
Sectoren COVID-19 (TOGS), de Tegemoetkoming Vaste lasten MKB (TVL) als de
Tozo 2.0 kunt u op alle regelingen aanspraak maken. De TOGS en de TVL zijn giften
en hebben geen invloed op de bijstand voor levensonderhoud.
Wanneer uw huishoudinkomen boven het sociaal minimum ligt - en u niet in
aanmerking komt voor inkomensondersteuning voor levensonderhoud - is het wel
mogelijk een lening voor bedrijfskrediet aan te vragen.
Als u een hogere lening dan 10.157 euro nodig heeft, kunt u eventueel een aanvraag
doen voor het reguliere BBZ (besluit bijstandverlening zelfstandigen). Daarbij kunt u
ervoor kiezen om een deel van het benodigde bedrag op basis van de Tozo aan te
vragen en het overige deel op basis van het Bbz.
Indien u gebruik maakt van de mogelijkheid om de uitkering levensonderhoud aan te
vragen, kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van het recht op toeslagen en de
hoogte van door u en uw partner te betalen belastingen.

Waar en wanneer doet u een aanvraag?
Tozo 2.0 loopt van 1 juni tot met 30 september 2020. U kunt met terugwerkende kracht uw
aanvraag indienen vanaf 1 juni 2020.
-

Heeft u nog geen Tozo 1.0 uitkering?
o Dan kunt u vanaf 1 juni Tozo 2.0 aanvragen bij uw woongemeente.

-

Heeft u al wel een Tozo 1.0-uitkering?
o Dan kunt u een verkorte aanvraag indienen bij uw woongemeente.

U krijgt dus niet automatisch Tozo 2.0 wanneer u Tozo 1.0 heeft aangevraagd.

Voor hoeveel maanden kunt u Tozo 2.0 aanvragen?
De uitkering levensonderhoud kan worden toegekend over de maanden juni, juli, augustus
en september. Heeft u bijvoorbeeld al een Tozo 1.0-uitkering over de maanden april, mei en
juni? Dan kunt u een Tozo 2.0-uitkering aanvragen voor juli, augustus en september.
Heeft u een Tozo 1.0-uitkering over de maanden juni, juli en augustus, dan heeft u alleen
recht op een Tozo 2.0-uitkering over de maand september.

