
gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde

leeftijd;

woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;

Nederlander of daarmee gelijkgesteld;

het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;

voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen

bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer

van Koophandel;

is vóór 17 maart 2020, 18.45 uur gestart met de onderneming en voldoet

aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het

eigen bedrijf of zelfstandig beroep;

woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning

wordt aangevraagd.

Voldoe je aan al deze voorwaarden, dan kun je de TOZO aan

gaan vragen.

 

Het ministerie heeft een handige TOOL waar je kunt

checken of je in aanmerking komt.

De TOZO staat open voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de

coronacrisis. De regeling is breder dan alleen zzp’ers, zo vallen hier

bijvoorbeeld ook de vennoten in een VOF onder.

Om aanspraak te kunnen maken op maximaal 3 maanden

inkomensondersteuning tot een sociaal minimum en/of een lening voor

bedrijfskapitaal moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

TOZO

Stap 1 - Kom ik in aanmerking?

Stap 2 - Voldoe ik aan de voorwaarden?
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https://krijgiktozo.nl/


De TOZO kan bij je woongemeente worden aangevraagd. De

meeste gemeentes hebben de formulieren die hiervoor nodig zijn inmiddels op hun

site staan. 

 

Hou bij het doen van de aanvraag de volgende gegevens bij de

hand:

een kopie van je identificatiebewijs (rijbewijs voldoet niet);

bankafschriften;

bestaande beschikkingen;

informatie over de huishoudenssamenstelling

TOZO

Stap 4 - Hoe vraag ik de TOZO aan?

Neem gerust contact met ons op als wij je hierbij kunnen helpen

Stap 5 - Ik heb de aanvraag ingediend, en nu? 

De termijn van uitbetalen verschilt per gemeente. 

De TOZO geldt vooralsnog voor 3 maanden, van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020.

Stap 3 - Wanneer kan ik de TOZO aanvragen?
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