Tijdelijke ondersteuning zelfstandige ondernemers en zzp’ers (Tozo)
(ook voor de DGA onder voorwaarden)
Bent u zelfstandig ondernemer en hebt u geen of minder inkomsten door de coronacrisis? Dan
kunt u de tijdelijke ondersteuning aanvragen bij uw woongemeente (link via hun website).
De ingangsdatum van de regeling werkt terug 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). Een aanvraag kan tot en met 31 mei 2020 worden ingediend voor maximaal drie
maanden.

Eisen voor Tijdelijke ondersteuning zelfstandige ondernemers en zzp’ers:
•
•
•
•
•

gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
woonachtig in Nederland en Nederlander;
het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
vóór 17 maart 2020, 18.45 uur gestart met onderneming en voldoet aan urencriterium,
d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in eigen bedrijf of zelfstandig beroep;.

Aanvullende eisen voor directeur-grootaandeelhouders (DGA’s):
Naast bovengenoemde eisen gelden voor de DGA de volgende aanvullende eisen om
in aanmerking te komen voor de Tozo:
•
•
•

het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in de eigen BV;
er moet sprake zijn van volledige zeggenschap en van het dragen van de financiële
risico’s;
de DGA dient naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat zijn/haar BV nu
geen salaris kan uitbetalen.

Hoe hoog is de Tozo-uitkering?
Het inkomen van de zelfstandige ondernemer 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).

Welke informatie moet ik aanleveren bij de gemeente voor de Tozo?
Per gemeente kan het aanleveren van informatie verschillen. De volgende informatie dient u
mogelijk aan te leveren:
•
•
•
•

uw inschrijving bij de KvK;
uw identificatiebewijs (rijbewijs voldoet niet);
informatie nodig over de samenstelling van uw huishouden (of u een partner heeft en/of
inwonende kinderen);
Informatie over uw onderneming, bijv. in welke sector u werkt en of u personeelsleden
heeft.

Noodloket geopend: Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen
Sectoren (TOGS)
Ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het COVID19 virus in te dammen komen mogelijk in aanmerking voor het noodloket (TOGS).
Ondernemers die aan alle voorwaarden voldoen ontvangen op aanvraag een eenmalige
tegemoetkoming van € 4.000 om hun vaste lasten te kunnen betalen.
Waar moet ik onder meer aan voldoen om gebruik te kunnen maken van de TOGS?
•

De hoofdactiviteit van uw bedrijf, zoals die bij de KvK is opgenomen, komt overeen met
de vastgestelde SBI-codes Tegemoetkoming schade COVID-19.
Een overzicht van de vastgestelde sectoren kunt u vinden op:
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/vastgesteldesbi-codes

De lijst met branches en sectoren wordt vandaag (30 maart) geactualiseerd en wordt
mogelijk vaker geactualiseerd;
•
•
•

•

Uw onderneming mag geen fysieke vestiging hebben op eigen woonadres. Hiervan
uitgezonderd zijn kroeg en restaurant eigenaren die een horecagelegenheid huren,
pachten of in eigendom hebben;
U verwacht dat uw onderneming in de periode van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020
een omzetverlies van tenminste € 4.000 zal lijden;
U heeft minstens € 4.000 aan vaste lasten in de periode van 16 maart 2020 tot en met 15
juni 2020;
Uw onderneming moet zijn opgericht en ingeschreven bij KVK op 15 maart 2020.

Hoe werkt de aanvraag?
Aanvragen kunnen worden ingediend bij de RVO via https://www.rvo.nl/subsidie-enfinancieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19 tot en met vrijdag 26 juni 2020.
Wij kunnen de aanvraag ook namens u aanvragen. U kunt ons hiervoor machtigen door
bijgaand machtigingsformulier in te vullen en te ondertekenen.
Wat te doen als uw bedrijf onder de verkeerde SBI-code staat ingeschreven bij de KvK?
Ondernemers die recht hebben op de TOGS-regeling, maar zien dat zij geregistreerd staan
onder een andere SBI-code bij de KvK kunnen dit melden bij de RVO.
Per geval zal naar de registratie gekeken worden. Indien u hulp nodig heeft om de juiste
hoofdactiviteit aan te tonen, dan vernemen wij dit graag.

