27 mei 2021

STEUN- EN HERSTELPAKKET VOOR ECONOMIE EN ARBEIDSMARKT

Tijdelijke overbruggingsregeling
zelfstandig ondernemers (Tozo)
Waarom Tozo 5?

Wat is goed om te weten over de Tozo 5?

• De economie gaat weer langzaam open, maar nog niet
voor iedereen even snel. Daarom wordt het steunpakket,
waaronder de Tozo, met 3 maanden verlengd.

• De voorwaarden blijven ongewijzigd.

• Zo geven we zelfstandig ondernemers de ruimte die
nodig is om zich te herpakken en verlenen we steun waar
dat vanwege de maatregelen nog steeds nodig is.

Voor wie is Tozo 5?
Tozo 5 is er voor de zelfstandig ondernemer die:
• een huishoudinkomen heeft onder het sociaal
minimum, en/of
• wiens bedrijf liquiditeitsproblemen heeft als gevolg van
de coronacrisis, en

• De kaders voor terugbetaling van de lening worden
versoepeld:
- Zelfstandig ondernemers hoeven pas vanaf
1 januari 2022 te starten met terugbetalen. Er wordt
geen rente opgebouwd tot die tijd.
- Vanaf het moment dat zelfstandig ondernemers de
lening ontvangen, hebben ze 5 jaar de tijd om alles
terug te betalen.
• De gemeente mag bij de Tozo 5 om meer informatie
vragen:
- zodat waar nodig extra ondersteuning geboden
kan worden.
- met als doel om zelfstandig ondernemers zo snel
mogelijk weer op eigen benen te laten staan.

• aan de voorwaarden voldoet.

Wanneer en waar kan Tozo 5 worden
aangevraagd?
• Tozo 5 is aan te vragen vanaf 1 juli 2021 tot en met 30
september 2021.
• Tozo 5 is aan te vragen bij de woongemeente van de
zelfstandig ondernemer.

Welke aanvullende ondersteuning is er
voor zelfstandig ondernemers?
Voorwaarden en meer informatie: op de website van de
woongemeente.
• Gemeenten bieden hulp/ondersteuning bij de
voorbereiding (heroriëntatie) op een nieuwe
toekomst op de arbeidsmarkt.
• Iedereen die door de corona-crisis aanzienlijk minder
inkomen heeft en noodzakelijke kosten zoals
huur/hypotheek niet kan betalen, komt mogelijk in
aanmerking voor de TONK.
• Ook de TVL en belastingmaatregelen zijn verlengd.
Zelfstandig ondernemers komen hiervoor mogelijk
in aanmerking.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Voorwaarden en meer informatie:
rijksoverheid.nl/steunpakket

