Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
wordt verlengd tot 31 maart 2021 (Tozo 3)
Voor veel ondernemers zijn de gevolgen van de coronacrisis na 1 oktober nog niet voorbij. Het kan
even duren voordat u uw bedrijf of beroep weer op een normale manier kunt uitoefenen en u
voldoende inkomsten heeft.

Wanneer kunt u Tozo 3 aanvragen?
U kunt de Tozo 3-uitkering aanvragen voor maximaal 9 maanden. De uitkering kan ingaan op 1
oktober 2020 en loopt tot en met 30 juni 2021. U kunt de uitkering ook later laten ingaan, bijvoorbeeld
vanaf 1 december of aanvragen voor een kortere periode. Dit kan als u weet dat u in sommige
maanden voldoende inkomsten heeft.

Veranderingen ten opzichte van Tozo 1 en 2
1. Terugwerkende kracht korter
In tegenstelling tot bij Tozo 1 en 2 het geval was, kunt u de uitkering bij Tozo 3 niet over de gehele
aanvraagperiode met terugwerkende kracht aanvragen. Het werkt zo:
• Alleen in de maanden oktober en november 2020 kunt u de uitkering met terugwerkende kracht
vanaf 1 oktober 2020 aanvragen;
• Vanaf 1 december 2020 kunt u de uitkering aanvragen vanaf de 1 e van de maand waarin u de
aanvraag doet. Op 15 december 2020 kunt u dus aanvragen vanaf 1 december 2020.
U kunt vanaf december 2020 geen Tozo-uitkering aanvragen voor de voorafgaande maanden.

2. Nieuwe voorwaarden Tozo 3
Alle voorwaarden die golden voor Tozo 1 en 2 gelden nu ook. Maar in Tozo 3 is er ook iets veranderd:
uw beschikbare geldmiddelen tellen mee. Heeft u samen met uw eventuele partner en uw inwonende
minderjarige kinderen in totaal € 46.520 of meer aan beschikbare geldmiddelen? Dan krijgt u geen
aanvullende uitkering (meer). Heeft u minder? Dan kunt u Tozo 3 aanvragen. In de bijlage leest u wat
beschikbare geldmiddelen zijn.
Heeft u alleen Tozo 1 aangevraagd? Weet dan dat voor u ook de extra Tozo 2 voorwaarden gelden:
• Voor een uitkering levensonderhoud is ook het inkomen van de partner bepalend voor de
hoogte van de uitkering. Het gezamenlijke inkomen mag niet boven het maximum van €
1.512,90 uitkomen. Klik hier voor hulp om uw inkomen te bepalen.
• Bij een aanvraag bedrijfskapitaal mag er geen sprake zijn van surseance van betaling of
faillissement.

3. Wijzigingsformulier invullen
Geef het binnen 5 werkdagen aan ons door als u en/of uw eventuele partner:
•
in loondienst gaat werken;
•
wél inkomsten verwacht, terwijl u in de aanvraag heeft doorgegeven dat dit niet zo is;
•
gaat samenwonen of scheiden; of
•
gaat verhuizen naar een andere gemeente of naar het buitenland.
We kijken dan of uw uitkering aangepast moet worden of moet worden beëindigd. Wijzigingen kunt u
doorgeven via onze website.

4. Inkomstenformulier invullen
Als u tijdens uw Tozo3 uitkering inkomsten verwacht, sturen wij u maandelijks een inkomstenformulier.
Dit moet u z.s.m. ingevuld aan ons terug sturen zodat wij uw inkomsten per maand met de Tozo 3
uitkering kunnen verrekenen.

Hoe kunt u Tozo 3 aanvragen?
U moet altijd een nieuwe aanvraag doen. Want de voorwaarden zijn veranderd en uw eigen situatie
kan nu ook anders zijn. Daarom gaan we opnieuw bekijken of u recht heeft op de Tozo-uitkering. Maar
u hoeft niet al uw gegevens opnieuw in te vullen. Want als u Tozo 2 heeft aangevraaagd en gekregen,
gebruikt u het verkorte aanvraagformulier op onze website www.arnhem.nl/tozo. Vanaf 1 oktober is
dat formulier online. Zorg dat u het formulier volledig invult en met de gevraagde bewijsstukken snel
opstuurt. Dan krijgt u binnen 4 weken bericht over uw aanvraag. Dat kan zijn een toe- of afwijzing of
als dat nodig blijkt, een mail met verzoek om aanvullende informatie.

Uitleg beschikbare geldmiddelen

Beschikbare geldmiddelen zijn:
•
•

•
•

contant geld;
geld op betaal- en spaarrekeningen (zowel in euro’s als andere valuta). Voor spaar- of
termijndeposito’s geldt het volgende: een depositorekening rekent u wél mee als u het geld direct
kunt opnemen, óók als u dan een boete moet betalen. U rekent de depositorekening níet mee als
tussentijds opnemen van het geld volgens de voorwaarden onmogelijk is;
cryptovaluta (zoals bitcoins);
de waarde van effecten. Hierbij gaat het om beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties,
opties en effecten in depot). Uitgezonderd zijn:
o aandelen in uw eigen onderneming;
o aandelen op uw naam;
o aandelen die niet direct in geld kunnen worden omgezet (bijvoorbeeld een aandeel
waar een pandrecht op rust dat niet snel opgeheven kan worden).

Wat telt niet mee?
•
•

Schulden rekent u niet mee. Als u rood staat op een bankrekening, rekent u dit mee als € 0,00.
Heeft u een eenmanszaak? De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) en een
tegemoetkoming uit de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) hoeft u

•

tot 3 maanden na uitbetaling niet mee te rekenen. Dit volledige bedrag mag u gedurende deze 3
maanden van het totale bedrag aan beschikbare geldmiddelen aftrekken.
Sommige tegemoetkomingen, speciale uitkeringen en vergoedingen hoeft u niet mee te tellen bij
uw beschikbare geldmiddelen. Zie hiervoor de lijst in deze bijlage.

Peildatum
Voor de hoogte van uw beschikbare geldmiddelen gebruikt u een peildatum. Deze datum hangt af van
de ingangsdatum van uw aanvraag. Welke peildatum moet u gebruiken?
• Vraagt u de uitkering aan met terugwerkende kracht vanaf de 1e van de maand? Bereken dan
de hoogte van uw beschikbare geldmiddelen op de dag voorafgaand aan die 1 e van de
maand. Bijvoorbeeld: vraagt u op 10 oktober 2020 Tozo 3 aan met ingang van 1 oktober
2020? Dan berekent u de hoogte van uw beschikbare geldmiddelen op 30 september 2020.
• Vraagt u de uitkering aan vanaf een datum in de toekomst? Bereken dan de hoogte van uw
beschikbare geldmiddelen op de dag voorafgaand aan de dag waarop u aanvraagt.
Bijvoorbeeld: vraagt u Tozo 3 op 15 oktober 2020 aan vanaf 1 november 2020? Dan berekent
u de hoogte van uw beschikbare geldmiddelen op 14 oktober 2020.
Heeft u effecten of een bankrekening in een vreemde valuta? Dan gebruikt u de slot(wissel)koers
van uw effecten en valuta.

Van wie rekent u de beschikbare geldmiddelen mee?
U rekent de beschikbare geldmiddelen mee van:
• uzelf;
• uw partner;
• uw inwonende kinderen jonger dan 18 jaar; en
• als u een eenmanszaak heeft, die van uw bedrijf.
U bent partners als u:
• getrouwd of geregistreerd partners bent; of
• op hetzelfde adres woont en:
- samen een huishouden heeft;
- ex-echtgenoten of ex-partners bent;
- samen een kind heeft;
- u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend; of
- ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als
meeverzekerde bij een zorgverzekering.
De beschikbare geldmiddelen van uw inwonende kind tellen mee als:
• uw kind jonger is dan 18 jaar; en
• op uw adres staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).

Wat telt niet mee?
Bijzondere uitzonderingen vindt u op
https://krijgiktozo.nl/documenten/Uitgezonderde_beschikbare_geldmiddelen_Tozo.pdf

