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__________________________________________________________________________________ 
Kennisnemen van 
De informatie over de uitvoering van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 
(Tozo).  
 
Inleiding 
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van 
het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Wij informeren u hierbij over 
de uitvoering van deze regeling.  
 
Wat is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) 
Vrij snel na het instellen van de lockdown als gevolg van de Coronacrisis heeft het kabinet o.a. de 
Tozo in het leven geroepen. Deze regeling ondersteunt zelfstandige ondernemers, onder wie zzp'ers, 
met inkomensondersteuning en eventueel bedrijfskrediet, zodat zij een betere kans hebben om hun 
bedrijf voort te zetten. De regeling is gebaseerd op de Participatiewet/Bijstandsbesluit Zelfstandigen 
en wordt uitgevoerd door gemeenten.  
 
Tozo 1 liep van 1 maart tot 1 juni 2020 en voorziet in: 

• Een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot 
onder het sociaal minimum daalt1. 

• Eventueel een lening voor bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157,00 om 
liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. 

 
Tozo 2 loopt van 1 juni tot 1 oktober 2020 en kent dezelfde ondersteuningsmogelijkheden als Tozo 1. 
Belangrijkste verschil met Tozo 1 is dat het partnerinkomen wordt meegerekend bij de hoogte van de 
uitkering voor levensonderhoud. Dat is gebruikelijk bij de Participatiewet, maar in Tozo 1 is dat door 
het Rijk bewust achterwege gelaten, om te zorgen dat er vanaf 1 maart snel financiële ondersteuning 
geboden kon worden.  
  
De wijze van uitvoering van Tozo 
De gemeente Goirle heeft een overeenkomst met de gemeente Tilburg (Ondernemersadvies) voor de 
advisering over bijstandsverlening aan zelfstandigen (Bbz). Het Bbz is een technisch gecompliceerde 

 
1 De gemeente verstrekt de uitkering aan een huishouden op basis van de Participatiewet. De uitkering is een 
aanvulling tot het sociaal minimum oftewel bijstandsniveau. Dat betekent dat de gemeente het inkomen van 
een alleenstaande zelfstandige aanvult tot € 1.050. Voor gehuwden en samenwonenden (ook als beide 
partners zelfstandigen zijn) vult de gemeente het inkomen aan tot een bedrag van € 1.500 netto. Voor 
personen jonger dan 21 jaar gelden lagere bedragen.  
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regeling waar in Goirle in het algemeen slechts enkele malen per jaar een beroep op wordt gedaan. 
De overeenkomst met Tilburg geeft ons de mogelijkheid om altijd en snel de noodzakelijke 
specialistische kennis beschikbaar te hebben. (Bureau Ondernemersadvies van de gemeente Tilburg 
doet dit voor meerdere regiogemeenten.)  
 
Bij start van de Tozo werd al heel snel duidelijk dat het zou gaan om grote aantallen waarvoor ook 
het bureau Ondernemerszaken niet de noodzakelijke capaciteit in huis had. Al direct na de eerste 
persconferentie over de lockdown kwamen bij onze gemeente de eerste verontruste telefoontjes 
van ondernemers binnen. Dat werden er snel meer. Op dat moment hebben wij het besluit genomen 
om de afwerking van Tozo-aanvragen in eigen beheer te doen.  
Een belangrijke overweging daarbij was dat we dan zeker wisten dat er persoonlijk contact zou zijn 
met de ondernemer en ook goed in konden gaan op de lokale situatie. Specifieke bedrijfs-
economische kennis was niet nodig. Er was behoefte aan brede kennis van de Participatiewet en 
medewerkers met empathisch vermogen en gesprekstechniek. Die medewerkers waren ook 
beschikbaar omdat re-integratiegesprekken ook als gevolg van Corona grotendeels stil waren komen 
te liggen.  Voor een ander deel zijn er door prioritering in het werk en door ook buiten de reguliere 
kantoortijden extra te werken voldoende medewerkers beschikbaar gekomen om deze belangrijke 
(en omvangrijke) “klus” tot nu toe te klaren.  
 
Al voor de officiële bekendmaking van de regeling (pas op 21 april) zijn de eerste voorschotten 
verstrekt aan ondernemers, bij wie “het water al tot boven de lippen was gestegen”. In afstemming 
tussen de gemeentelijke afdelingen MDV, EZ en Communicatie is brede bekendheid aan de regeling 
en de wijze van uitvoering gegeven. Met alle ondernemers die een beroep op Tozo gedaan hebben is 
ook persoonlijk contact geweest. Uit meerdere reacties weten wij dat dit persoonlijke contact, de 
vlotte afhandeling en de voorschotverstrekking zeer gewaardeerd wordt.  
 
Het resultaat tot nu toe (22.06.2020) 

 Tozo 1 Tozo 2 Kredieten 

Aanvragen 339 37 40 

Toegekend 278 37 15  

Afgewezen 26  16 

Ingetrokken 35  9 

Nog in behandeling    

Totaal uitgaven excl.  
uitvoeringskosten 

€ 1.279.000,00 Nog niet bekend € 148.000,00 

 
Aanvragen die binnenkomen worden direct afgewerkt.  
 
Het aantal toekenningen Tozo 2 daalt zeer sterk t.o.v. Tozo 1. De belangrijkste verklaringen hiervoor 
zijn dat de meeste contactberoepen weer opgestart zijn en dat bij Tozo 2 het inkomen van een 
eventuele partner meetelt.  
 
Vergoeding door het Rijk 
Het Rijk vergoedt de uitgaven voor de uitkeringen en kredieten voor 100%. Daarvoor zijn ook al 
voorschotten verstrekt door het Rijk. Ook de uitvoeringskosten worden vergoed. Daarvan zijn de 
criteria echter nog niet bekend. Verantwoording van de regeling richting het Rijk vindt plaats via de 
gemeentelijke jaarrekening 2020 
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Vervolg 
Aanvragen voor Tozo 2 kan tot 1 oktober 2020. Wij blijven dat in eigen beheer doen.  
 
Er mag niet uitgesloten worden dat een deel van de ondernemers het uiteindelijk niet redt om het 
bedrijf te continueren. Deze ondernemers informeren wij, via Economische Zaken of met  bureau 
ondernemersadvies Tilburg, zo goed mogelijk over eventuele alternatieven. Als er geen ander 
inkomen en vermogen is dan kan reguliere bijstandsverlening tijdelijk nodig zijn.  
 
Communicatie 
Wij continueren de voorlichting over Tozo 2. Na afronding van deze regeling informeren wij uw raad 
over de totale uitvoering.  


