ALLES WAT U MOET WETEN OVER DE TOZO:
Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers
De coronacrisis raakt veel mensen: werkgevers, werknemers en ondernemers. Het kabinet
wil iedereen die geraakt is, zo snel mogelijk helpen. Daarom zijn er een aantal
noodregelingen opgezet. Deze regelingen zijn voor gemeenten en UWV eenvoudig en snel
uit te voeren. Op die manier kunnen zo veel mogelijk mensen zo snel mogelijk geholpen
worden.
Er zijn verschillende regelingen voor verschillende groepen. Werknemers kunnen
bijvoorbeeld van andere regelingen gebruikmaken dan ondernemers. Er gelden andere
voorwaarden, de bedragen zijn anders en de manier van aanvragen is anders.
De Tozo (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers) is speciaal voor
zelfstandig ondernemers met personeel én zonder personeel. Doel van deze regeling is: zo
veel mogelijk bedrijven helpen om de coronacrisis te overleven.
De Tozo-regeling is verlengd tot 1 juli 2021.
De Tozo-regeling wordt in 2 delen opgeknipt: Tozo 3 loopt van 1 oktober 2020 tot 1 april
2021. De toets op beschikbare geldmiddelen voor de Tozo-uitkering wordt pas op 1 april
2021 ingevoerd. Vanaf dat moment tot 1 juli 2021 loopt Tozo 4.
U kunt deze speciale uitkering krijgen als u aan een aantal voorwaarden voldoet. Hierover
leest u alles in deze folder. Ook staan hierin alle andere dingen die u moet weten over de
Tozo.
De Tozo-regeling is een noodoplossing. Het normale vangnet voor zelfstandig ondernemers
(de Bbz) is verruimd. Daardoor kunnen meer mensen geholpen worden. Maar misschien
krijgt u niet precies waar u behoefte aan hebt. Niet alle bedrijven kunnen de crisis overleven.
Maar met deze regeling wordt de kans om de crisis te overleven, wel groter.
Let op: maak alleen gebruik van de Tozo-regeling als het echt niet anders kan. Zo zorgen
we er samen voor dat iedereen de hulp krijgt die nodig is.
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HIER VINDT U ALLE INFORMATIE OVER DE TOZO:
Algemene informatie over de Tozo
De Tozo-uitkering als aanvulling op uw inkomen
De Tozo-lening voor bedrijfskapitaal
De Tozo als u in het buitenland woont of werkt
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ALGEMENE INFORMATIE OVER DE TOZO
OVER DE TOZO
Wat is de Tozo?
De Tozo-regeling is verlengd. Wat betekent dat?
Waar kan ik Tozo aanvragen?
Ik krijg al een TOGS- of TVL-tegemoetkoming. Kan ik dan ook gebruikmaken van de Tozo?
Bij mijn eigen gemeente gaat het anders dan bij mijn buurgemeente. Hoe kan dat?
Ik krijg AOW en ik heb een bedrijf. Kan ik dan gebruikmaken van de Tozo?

DE TOEKOMST VAN UW BEDRIJF
Waar kan ik meer informatie krijgen over de Tozo en de gevolgen van de coronacrisis voor
mijn bedrijf en beroep?
Misschien gaat mijn bedrijf de crisis niet overleven. Wat nu?
Hoe kan ik nadenken over het aanpassen van mijn bedrijf, of over een nieuw beroep?
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OVER DE TOZO
Wat is de Tozo?
De Tozo is een speciale regeling voor ondernemers die in de problemen zijn gekomen door
de coronacrisis. Met deze regeling kunt u een aanvulling krijgen op uw inkomen en op uw
bedrijfskapitaal. De Tozo bestaat uit twee delen:
• een uitkering die uw inkomen aanvult.
• een lening voor bedrijfskapitaal. Hiermee kunt u bijvoorbeeld de huur van uw
bedrijfspand betalen.
De Tozo-regeling is verlengd. Wat betekent dat?
• Deel 1 van de Tozo liep van 1 maart tot en met 31 mei 2020.
• Deel 2 van de Tozo liep van 1 juni tot en met 30 september 2020.
• Deel 3 van de Tozo loopt van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021.
• Deel 4 van de Tozo loopt van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021.
Waar kan ik Tozo aanvragen?
U vraagt de Tozo aan bij de gemeente waar u woont. Dat kan tot en met 31 maart 2021. Elke
gemeente heeft hiervoor een speciaal formulier dat u moet invullen. Kijk op de website van
uw gemeente: daar staat precies wat u moet doen.
Ik krijg al een TOGS- of TVL-tegemoetkoming. Kan ik dan ook gebruikmaken van de Tozo?
Ja, dat kan. Als u voldoet aan de voorwaarden voor de TOGS (Tegemoetkoming
Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19) of voor de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten
MKB), én aan de voorwaarden voor de Tozo, dan kunt u beide aanvragen.
Bij mijn eigen gemeente gaat het anders dan bij mijn buurgemeente. Hoe kan dat?
Elke gemeente bepaalt zelf hoe de Tozo wordt uitgevoerd. Daardoor gaat het bij de ene
gemeente anders dan bij de andere. Misschien zijn de formulieren anders, of is de procedure
verschillend. Maar de regels van de Tozo zijn overal hetzelfde. U krijgt dus waar u recht op
hebt.
Ik krijg AOW en ik heb een bedrijf. Kan ik dan gebruikmaken van de Tozo?
Als u AOW krijgt en een eigen bedrijf hebt, kunt u een Tozo-lening aanvragen voor
bedrijfskapitaal. U moet dan wel aan alle voorwaarden voldoen voor het krijgen van een
Tozo-lening. U kunt geen gebruik maken van de Tozo-uitkering als aanvulling op uw
inkomen.
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DE TOEKOMST VAN UW BEDRIJF
Waar kan ik meer informatie krijgen over de Tozo en de gevolgen van de coronacrisis voor
mijn bedrijf en beroep?
De Rijksoverheid geeft informatie over alle financiële regelingen voor ondernemers. Een
aantal organisaties geven meer informatie over de Tozo en uw bedrijf. Kijk bijvoorbeeld op
de websites van:
• ZZP Nederland
• KVK Coronaloket
• PZO
• FNV Zelfstandigen
• ONL voor ondernemers
Zoekt u informatie over de Tozo voor uw eigen beroep? Kijk dan op de website van uw
beroepsvereniging.
Misschien gaat mijn bedrijf de crisis niet overleven. Wat nu?
Het doel van de Tozo is: bedrijven helpen om de coronacrisis te overleven. Maar helaas lukt
dat niet voor alle bedrijven. Gaat het niet goed met uw bedrijf? Denk dan nu al na over een
nieuw beroep of een nieuwe baan. Dit heet heroriëntatie. Vanaf 1 januari 2021 kunt u hierbij
hulp krijgen van uw gemeente. Hoe die hulp er precies uit gaat zien, is nog niet bekend. Daar
wordt op dit moment over nagedacht.
Hoe kan ik nadenken over het aanpassen van mijn bedrijf, of over een nieuw beroep?
• Lees het artikel 'Kom als gezond bedrijf de crisis door’ van de Kamer van Koophandel.
• Vraag telefonisch advies bij het Adviesteam van de Kamer van Koophandel.
• Krijg gratis advies bij een regionaal ondernemersklankbord.
• Wilt u informatie over het leren van een nieuw beroep? Kijk dan op de website van
het Leerwerkloket.
• Kijk of u een gratis cursus of opleiding kunt doen. Vanaf half november vindt u
informatie daarover op de website van NL leert door. Ook nu staan daar al handige
links.
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DE TOZO-UITKERING ALS AANVULLING OP UW INKOMEN

OVER DE TOZO-UITKERING
Kan ik gebruikmaken van de Tozo-uitkering?
Hoe hoog is de Tozo-uitkering?
Wat is het sociaal minimum?
Mag ik werken terwijl ik een Tozo-uitkering krijg?
Ik heb vóór 1 oktober geen Tozo-uitkering aangevraagd. Kan ik na 1 oktober wel een
uitkering krijgen?
Ik heb vóór 1 oktober een Tozo-uitkering gekregen. Kan ik dan na 1 oktober opnieuw een
Tozo-uitkering aanvragen?
Voor hoeveel maanden kan ik de Tozo 3-uitkering aanvragen?

EEN TOZO-UITKERING AANVRAGEN
Welke informatie heeft de gemeente van mij nodig als ik een Tozo-uitkering aanvraag?
Wat betekent de inlichtingenplicht voor mij?
Hoe zit het met de toets op beschikbare geldmiddelen?
Welk inkomen moet ik opgeven als ik Tozo aanvraag?
Moet ik het inkomen van mijn partner ook opgeven?
Controleert de gemeente achteraf of ik recht had op de Tozo?
Kan ik een boete krijgen als ik mijn inkomen niet goed opgeef?
Wat moet ik doen als ik weer kan werken in mijn bedrijf?

DE TOZO-UITKERING EN DE BELASTINGDIENST
Moet ik belasting betalen over de Tozo-uitkering?
Wat gebeurt er met mijn loonheffingskorting als ik een Tozo-uitkering krijg?
Wat betekent de Tozo-uitkering voor de toeslagen die ik ontvang?
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OVER DE TOZO-UITKERING
Kan ik gebruikmaken van de Tozo-uitkering?
Op de website krijgiktozo.nl kunt u zelf bekijken of u voldoet aan de voorwaarden voor de
Tozo. U beantwoordt een aantal vragen, en daarna leest u of u Tozo kunt aanvragen.
Handig: aan het einde van de vragenlijst kunt u uw postcode invullen. U gaat dan vanzelf
naar de Tozo-website van uw eigen gemeente.
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Hoe hoog is de Tozo-uitkering?
De Tozo-uitkering is een aanvulling op uw inkomen tot het sociaal minimum. Hoe hoog de
uitkering is, hangt af van uw inkomen. De gemeente vult uw inkomen aan tot € 1.050 als u
alleen woont. Woont u samen of bent u getrouwd? Dan vult de gemeente uw inkomen aan
tot € 1.500.
Let op: Wanneer uw inkomen wijzigt moet u dit opgeven bij de gemeente. Blijkt achteraf dat
uw inkomen hoger was dan u bij de aanvraag of via latere wijziging hebt opgegeven? Dan
moet u (een deel van) de uitkering terugbetalen. Misschien moet u ook een boete betalen.
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Wat is het sociaal minimum?
Het sociaal minimum is het minimale inkomen dat iemand nodig heeft om van te kunnen
leven. Welk sociaal minimum voor u geldt, hangt af van uw situatie:
• U woont alleen of samen
• U hebt wel of geen kinderen
• Uw leeftijd
In de tabel hieronder kunt u opzoeken welk sociaal minimum voor u geldt.
U woont alleen (met of zonder kinderen)
Wat is uw leeftijd?

Sociaal minimum

18 - 21 jaar

€ 261

21 jaar - AOW

€ 1059
U bent getrouwd of u woont samen

Wat is uw leeftijd?

Hebt u kinderen?

partner 1

partner 2

ja

nee

18 - 21 jaar

18 - 21 jaar

€ 825

€ 523

18 - 21 jaar

21 jaar - AOW

€ 1.320

€ 1.018

21 jaar - AOW

21 jaar - AOW

€ 1.513

21 jaar - AOW

AOW bereikt

€ 1607

Mag ik werken terwijl ik een Tozo-uitkering krijg?
Als het kan, blijft u gewoon werken in uw bedrijf als u een Tozo-uitkering krijgt. Dat is
belangrijk om uw bedrijf actief te houden. Bovendien: de Tozo is een vangnet. Dat betekent
dat u zelf moeite moet doen om geld te verdienen. De Tozo is een aanvulling op wat u zelf
verdient.
Let op: Als u weer meer klanten krijgt, dan stijgt uw inkomen. Dit moet u doorgeven aan de
gemeente. Blijkt achteraf dat uw inkomen hoger was dan u had verwacht bij de Tozoaanvraag? Dan was de aanvulling op uw inkomen te hoog en moet u (een deel van) de
uitkering terugbetalen.
Ik heb vóór 1 oktober geen Tozo-uitkering aangevraagd. Kan ik na 1 oktober wel een
uitkering krijgen?
Sinds 1 oktober kunt u deel 3 van de Tozo-uitkering aanvragen. Die loopt van 1 oktober 2020
tot en met 31 maart 2021. U krijgt de uitkering als u aan alle voorwaarden voldoet.
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Ik heb vóór 1 oktober een Tozo-uitkering gekregen. Kan ik dan na 1 oktober opnieuw een
Tozo-uitkering aanvragen?
Is uw Tozo 2-uitkering op 1 oktober afgelopen? Dan kunt u na 1 oktober een Tozo 3-uitkering
aanvragen. Voor Tozo 3 moet u, net al bij Tozo 2, opgeven hoeveel uw partner verdient.
Omdat u al een Tozo 2-uitkering hebt, is de aanvraag korter. Op de website van uw
gemeente leest u hoe u die aanvraag doet.
Voor hoeveel maanden kan ik de Tozo 3-uitkering aanvragen?
U kunt de Tozo 3-uitkering aanvragen voor maximaal 6 maanden: van 1 oktober 2020 tot en
met 31 maart 2021. U geeft zelf aan voor hoeveel maanden u de uitkering nodig hebt.
Let op:
• Vraagt u vóór 1 december 2020 een Tozo 3-uitkering aan? Dan kunt u een uitkering
krijgen vanaf oktober 2020. Dat heet: met terugwerkende kracht.
• Vraagt u ná 1 december 2020 een Tozo 3-uitkering aan? Dan begint de uitkering in de
maand waarin u de aanvraag doet. Over eerdere maanden kunt u geen uitkering
meer krijgen.
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EEN TOZO-UITKERING AANVRAGEN
Welke informatie heeft de gemeente van mij nodig als ik een Tozo-uitkering aanvraag?
Bij uw Tozo 3-aanvraag moet u gegevens opgeven over:
• uw bedrijf
• uw gezin
• uw inkomen
• het inkomen van uw partner
U bent verplicht om alle informatie te geven die nodig is om vast te stellen of u recht hebt
op de Tozo-uitkering. Dat heet de inlichtingenplicht. Verandert uw inkomen in de periode
dat u de uitkering krijgt? Bijvoorbeeld omdat u weer meer klanten krijgt? Dan bent u
verplicht om die verandering zo snel mogelijk door te geven aan de gemeente.
Wat betekent de inlichtingenplicht voor mij?
Voor het krijgen van een Tozo-uitkering moet u voldoen aan de inlichtingenplicht. Dat
betekent dat u:
• de gegevens waar de gemeente om vraagt eerlijk opgeeft,
• geen belangrijke informatie verborgen houdt,
• een verandering in uw situatie zo snel mogelijk aan de gemeente doorgeeft.
Voorbeeld
Uw winkel was gesloten en u dacht dat u helemaal geen geld ging verdienen. Maar na
een paar weken doet u de winkel weer open. Er kunnen weer klanten komen en u kunt
weer geld verdienen. Dan geeft u door aan de gemeente dat uw winkel weer open is. De
gemeente spreekt met u af, wanneer u doorgeeft wat u precies verdiend hebt.
Hoe zit het met de toets op beschikbare geldmiddelen?
De beperkte vermogenstoets (toets op beschikbare geldmiddelen) geldt niet vanaf 1 oktober
2020. Die toets gaat pas in op 1 april 2021, met de Tozo 4. Begin 2021 komt er meer
informatie over de Tozo 4.
Welk inkomen moet ik opgeven als ik Tozo aanvraag?
Hoe hoog uw Tozo-uitkering wordt, hangt af van de hoogte van uw inkomen. Daarom moet
u uw inkomen opgeven als u een Tozo-uitkering aanvraagt. Inkomen is niet alleen geld dat u
verdient met uw bedrijf. U kunt ook inkomen krijgen uit bijvoorbeeld:
• werk in loondienst
• verhuur van een huis of kamer
• een uitkering
• kinder- en partneralimentatie
Alles wat u hiermee verdient, moet u opgeven bij de gemeente. Hier vindt u meer informatie
over hoe u uw inkomen moet berekenen.
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Moet ik het inkomen van mijn partner ook opgeven?
Bij Tozo 2 en Tozo 3 telt het inkomen van uw partner mee voor de hoogte van uw uitkering.
Dit bedrag moet u dus opgeven bij de gemeente als u een Tozo 3-uitkering aanvraagt. Komt
het inkomen van u en uw partner samen boven € 1500 per maand uit? Dan krijgt u geen
Tozo 3-uitkering.
Controleert de gemeente achteraf of ik recht had op de Tozo?
Bij uw aanvraag voor de Tozo levert u informatie aan over uw bedrijf en over uw
gezinsinkomen. De gemeente controleert achteraf of die gegevens kloppen. Het is dus
belangrijk dat u de juiste gegevens aanlevert. Ook als uw inkomen hoger of lager wordt
tijdens de periode dat u de Tozo krijgt, dan bent u verplicht om dat zo snel mogelijk door te
geven. Blijkt achteraf dat de gegevens niet juist waren? Dan moet u (een deel van) de
uitkering terugbetalen.
Kan ik een boete krijgen als ik mijn inkomen niet goed opgeef?
U krijgt een boete van de gemeente als u met opzet verkeerde informatie doorgeeft. Bij uw
Tozo 3-aanvraag geeft u op, hoeveel u denkt dat u de komende 6 maanden gaat verdienen.
Wordt uw inkomen hoger of lager dan u hebt opgegeven, dat moet u dit doorgeven aan de
gemeente. Geeft u dit niet door, en blijkt achteraf dat uw inkomen hoger was? Dan moet u
de Tozo-uitkering terugbetalen aan de gemeente. Daarnaast krijgt u een boete.
Voorbeeld
Bij de Tozo-aanvraag geeft u aan dat uw inkomen onder het sociaal minimum zit.
Maar u krijgt meer klanten dan u dacht. Daardoor komt uw inkomen toch boven het
sociaal minimum uit. U geeft dit niet door aan de gemeente. De gemeente controleert
uw inkomen achteraf. Dan moet u de uitkering terugbetalen. Daarnaast krijgt u een
boete, omdat u de wijziging in uw inkomen niet hebt doorgegeven. Daarmee hebt u
niet voldaan aan de inlichtingenplicht.
Wat moet ik doen als ik weer kan werken in mijn bedrijf?
Als uw bedrijf weer opengaat, krijgt u inkomen uit uw bedrijf. Verwacht u dat u daarmee
weer voldoende gaat verdienen? Dan kunt u de Tozo-uitkering stopzetten. Geef dit door aan
de gemeente.
Let op:
• De uitkering stopt altijd op de eerste dag van de maand.
• U kunt zelf kiezen in welke maand u de uitkering stopt: in dezelfde maand waarin u
weer geld verdient, of in de maand daarna. Kiest u voor het laatste? Geef uw
inkomen dan zo snel mogelijk ná de maand waarin u geld hebt verdiend, door aan de
gemeente. Zo kan de gemeente bepalen hoe hoog uw uitkering in de laatste maand
moest zijn. Waarschijnlijk moet u een deel van de uitkering terugbetalen.
• Van het stoppen van de Tozo krijgt u een bevestiging van de gemeente.

12

DE TOZO EN DE BELASTINGDIENST
Moet ik belasting betalen over de Tozo-uitkering?
De Tozo-uitkering wordt gezien als een gezinsuitkering. Het telt als inkomen van u en uw
partner. U moet er dus allebei belasting over betalen: ieder over de helft. Bij de
belastingaangifte geeft u de Tozo-uitkering op als inkomen.
Wat gebeurt er met mijn loonheffingskorting als ik een Tozo-uitkering krijg?
De gemeente betaalt loonheffing (belasting) over uw Tozo-uitkering. Dat hoeft u dus niet
zelf te doen. Toch kan het gebeuren dat u belasting moet bijbetalen aan het eind van het
jaar. De gemeente kan namelijk loonheffingskorting toepassen, waardoor de gemeente
minder belasting betaalt. Dit is vooral belangrijk voor u, als u een ander inkomen hebt naast
de Tozo-uitkering. Bent u getrouwd of woont u samen? Dan geldt dit ook voor uw partner.
Het is slim om hiervoor geld te bewaren. Op de site van de Belastingdienst leest u meer over
de loonheffing over uw uitkering.
Wat betekent de Tozo-uitkering voor de toeslagen die ik ontvang?
Door de crisis is uw inkomen gedaald. De Tozo is een aanvulling op uw lagere inkomen. Krijgt
u toeslagen zoals huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget?
Dan bepaalt totale hoogte van uw inkomen (uw inkomsten plus uw uitkering) hoeveel
toeslag u krijgt. De Belastingdienst moet weten dat uw inkomen is veranderd. Op de website
van de Belastingdienst leest u wat u moet doen als uw inkomen verandert.
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DE TOZO-LENING VOOR BEDRIJFSKAPITAAL
OVER DE TOZO-LENING
Kan ik gebruikmaken van de Tozo-lening?
Hoe hoog is de Tozo-lening?
Sinds 1 juni 2020 geldt een nieuwe voorwaarde voor de Tozo-lening. Wat betekent dat?
Ik heb vóór 1 oktober 2020 een Tozo-lening gekregen van € 10.157. Kan ik dan na 1
oktober opnieuw een Tozo-lening aanvragen?
Ik heb vóór 1 oktober 2020 een Tozo-lening gekregen die lager is dan € 10.157. Kan ik na 1
oktober opnieuw een Tozo-lening aanvragen?
Kan ik een Tozo-lening krijgen als ik al een andere Bbz-lening voor bedrijfskapitaal heb?
Welke (bedrijfs)gegevens moet ik opgeven als ik een Tozo-lening aanvraag?
Mijn gemeente geeft geen informatie over de Tozo-lening. Wat nu?

DE TOZO-LENING TERUGBETALEN
Wanneer moet ik de Tozo-lening terugbetalen?
Ik kan de lening niet meteen terugbetalen. Wat moet ik doen?
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OVER DE TOZO-LENING
Kan ik gebruikmaken van de Tozo-lening?
Op de website krijgiktozo.nl kunt u zelf bekijken of u voldoet aan de voorwaarden voor de
Tozo. U beantwoordt een aantal vragen, en daarna leest u of u Tozo kunt aanvragen.
Handig: aan het einde van de vragenlijst kunt u uw postcode invullen. U gaat dan vanzelf
naar de Tozo-website van uw eigen gemeente.
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Hoe hoog is de Tozo-lening?
De Tozo-lening voor bedrijfskapitaal is maximaal € 10.157. Elk bedrijf met financiële
problemen door de coronacrisis kan één lening krijgen. Deze lening moet u binnen 3 jaar
vanaf de toekenning van de lening terugbetalen.
Let op: U betaalt 2% rente over de Tozo-lening. De berekening van de rente gaat in op het
moment dat u de lening ontvangt.

Sinds 1 juni 2020 geldt een nieuwe voorwaarde voor de Tozo-lening. Wat betekent dat?
Sinds 1 juni 2020 geldt: als uw bedrijf grote financiële problemen heeft, dan kunt u geen
gebruikmaken van de Tozo. Grote financiële problemen betekent:
• U hebt uitstel (surseance) van betaling aangevraagd via een advocaat.
• U bent (bijna) failliet.
Ik heb vóór 1 oktober 2020 een Tozo-lening gekregen van € 10.157. Kan ik dan na 1
oktober opnieuw een Tozo-lening aanvragen?
Het maximale bedrag dat u kunt lenen is € 10.157. Dit bedrag hebt u al geleend vóór 1
oktober 2020. U kunt na 1 oktober dus niets meer extra lenen.
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Ik heb vóór 1 oktober een Tozo-lening gekregen die lager is dan € 10.157. Kan ik na 1
oktober opnieuw een Tozo-lening aanvragen?
Ja, u kunt na 1 oktober opnieuw een lening aanvragen. In totaal is het maximale bedrag dat
u kunt lenen € 10.157. Dat is dus het bedrag van alle leningen samen. U kunt de eerdere
lening(en) aanvullen met een nieuwe lening tot het maximale bedrag.
Kan ik een Tozo-lening krijgen als ik al een andere Bbz-lening voor bedrijfskapitaal heb?
Ja, dat kan. Krijgt u al bijstand van de gemeente die uw bedrijfskapitaal aanvult op basis van
het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004)? Dan kunt u nog steeds gebruikmaken
van de Tozo.
Welke (bedrijfs)gegevens moet ik opgeven als ik een Tozo-lening aanvraag?
De Tozo-lening is alleen bedoeld voor u, wanneer u door de coronacrisis de vaste lasten van
uw bedrijf niet kunt betalen. Denk bijvoorbeeld aan de huur van een bedrijfspand of
onderhoud van machines. Bij uw aanvraag voor de lening moet u dus:
• beschrijven wat uw bedrijf doet en hoe de coronacrisis daar invloed op heeft
• een overzicht geven van de vaste lasten die u nu niet kunt betalen en hoe hoog die
kosten zijn
• laten zien dat u te weinig geld hebt om deze kosten te betalen. Dit moet u aantonen
met bankafschriften van uw spaar- en betaalrekeningen, zowel zakelijk als privé.
Op basis hiervan beslist de gemeente of u een Tozo-lening krijgt, en hoe hoog die lening is.
Mijn gemeente geeft geen informatie over de Tozo-lening. Wat nu?
Elke gemeente geeft naast Tozo-uitkeringen ook Tozo-leningen. Wilt u gebruikmaken van
een Tozo-lening? Neem dan contact op met uw gemeente. Stuur een e-mail of bel met het
gemeentehuis. Telefoonnummer en e-mailadres vindt u op de website van uw gemeente.

17

DE TOZO-LENING TERUGBETALEN
Wanneer moet ik de Tozo-lening terugbetalen?
U betaalt de Tozo-lening terug binnen 3 jaar vanaf de datum dat u de lening krijgt.
• Vraagt u de lening aan vóór 1 januari 2021? Dan hoeft u tot 1 januari 2021 niets te
betalen. Vanaf 1 januari 2021 begint u met terugbetalen.
• Vraagt u na 1 januari 2021 een lening aan? Dan begint u meteen met terugbetalen.
De gemeente spreekt met u af, hoe u de lening terugbetaalt.
Ik kan de Tozo-lening niet meteen terugbetalen. Wat moet ik doen?
Weet u nu al dat u vanaf januari 2021 niet kunt beginnen met terugbetalen? Overleg dan
met uw gemeente. Zij maken dan een passende betaalafspraak met u.
Let op:
• U betaalt 2% rente over de lening. De berekening van de rente begint op het moment
dat u de lening krijgt. Begint u later met terugbetalen? Dan wordt het totale bedrag
of het bedrag dat u per maand moet terugbetalen (of beide) hoger.
• Houdt u zich niet aan de betaalafspraken? Of gaat uw bedrijf failliet? Dan kan de
gemeente de hele lening in één keer terugeisen.

18

DE TOZO ALS U IN HET BUITENLAND WOONT OF WERKT
Ik woon in Nederland en ik heb een bedrijf in het buitenland. Kan ik dan gebruikmaken
van de Tozo?
Ik woon in het buitenland en ik heb een bedrijf in Nederland. Kan ik dan gebruikmaken
van de Tozo?

Ik woon in Nederland en ik heb een bedrijf in het buitenland. Kan ik dan gebruikmaken
van de Tozo?
U kunt gebruikmaken van de Tozo als u Nederland woont en een bedrijf hebt in België,
Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland,
Hongarije, Ierland, Italië, IJsland, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg,
Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje,
Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden of Zwitserland.
Let op: U kunt alleen een Tozo-uitkering aanvragen als aanvulling op uw inkomen. U hebt
dus geen recht op een Tozo-lening voor bedrijfskapitaal. U kunt de Tozo-uitkering aanvragen
bij uw woongemeente.
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Ik woon in het buitenland en ik heb een bedrijf in Nederland. Kan ik dan gebruikmaken
van de Tozo?
U kunt gebruikmaken van de Tozo als u in Nederland een bedrijf hebt en woont in België,
Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland,
Hongarije, Ierland, Italië, IJsland, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg,
Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje,
Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden of Zwitserland.
Let op: u kunt alleen een Tozo-lening aanvragen voor bedrijfskapitaal. U hebt dus geen recht
op een Tozo-uitkering als aanvulling op uw inkomen.
U moet voldoen aan alle voorwaarden die gelden voor de Tozo. Bovendien moet u:
• wettelijke toestemming hebben om in het land te wonen waar u woont
• in Nederland premies betalen voor bijvoorbeeld de AOW.
Bij uw Tozo-aanvraag moet u hiervan bewijzen laten zien, zoals een uittreksel uit de
basisadministratie van het land of de gemeente waar u woont. Ook een Nederlandse
aangifte inkomstenbelasting over 2018 of 2019 is meestal nodig als bewijs.
Als u in het buitenland woont, kunt de Tozo-lening aanvragen bij de gemeente Maastricht.
Ga voor meer informatie en het aanvraagformulier naar de speciale website van de
gemeente Maastricht.

MEER LEZEN OVER DE TOZO:
Informatie over de Tozo-uitkering
Informatie over de Tozo-lening
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