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Controle protocol Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) 
 
Inleiding 
Op 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. 
Voor veel ondernemers hadden – en hebben- deze maatregelen ingrijpende gevolgen. 
 
Er volgden verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te 
helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting (NOW uitvoering door UWV), kan de Belastingdienst 
uitstel van betaling verlenen en verruimt EZK 1 de borgstelling midden- en kleinbedrijf en -voor de 
zelfstandigen zonder personeel- is er de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers 
(Tozo uitvoering door gemeenten).  
 
In dit protocol 2 beschrijven wij de controles op de Tozo-regeling. Die worden vooraf, tijdens en 
achteraf uitgevoerd op de genoemde onderdelen en tijdstippen. Hierbij wordt gebruik gemaakt de 
beschikbare controlemogelijkheden zoals het Inlichtingenbureau3 en Kamer van Koophandel.  
 
Rechtmatigheidseisen 
Rechtmatigheid betekent het handelen in overeenstemming met wet- en regelgeving.  
Tijdens het rechtmatigheidsonderzoek wordt vastgesteld of de (hoogte van) de verstrekte uitkering of 
bedrijfskrediet correct is. Het is altijd mogelijk om tussentijds een onderzoek uit te voeren, bijvoorbeeld 
als gevolg van een melding op het inlichtingenformulier of het Inlichtingenbureau. 
 
Voor de rechtmatigheid van de Tozo zijn o.a. de volgende documenten relevant: 
- De AMvB Tozo d.d. 21 april 2020; 
-  De ministeriële regeling i.v.m. uitbreiding doelgroep Tozo d.d. 1 mei 2020; 
-  Wijziging ministeriële regeling i.v.m. Tozo 2 d.d. 29 mei 2020; 
-  Wijziging AMvB Tozo i.v.m. Tozo 3 d.d. 1 oktober 2020; 
- Wijziging ministeriële regeling i.v.m. hoogte uitvoeringskosten d.d. 1 oktober 2020 
-  Wijziging ministeriële regeling i.v.m. uitstel beperkte vermogenstoets, volgt. 
 
Oorspronkelijk konden aanvragen Tozo van tot 1 juni 2020 worden ingediend. Deze regeling is daarna 
verschillende keren verlengd. Na de 1e verlenging zijn cijfers toegevoegd aan de Tozo-regelingen om 
het verschil in voorwaarden duidelijk te maken. Onderstaand een overzicht van de tot nu toe bekende 
– en verwachte- regelingen:  

• Tozo 1: van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 

• Tozo 2: van 1 juni 2020 tot en met 30 september 2020 

• Tozo 3: van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021 (voor zover nu bekend) 

• Tozo 4: van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021 (voor zover nu bekend). 
 

Vanaf 1 juli 2021 is –voor zover nu bekend- alleen nog ondersteuning mogelijk via het Besluit 
Bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) aangevuld met de beleidsregel Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen gemeente Peel en Maas. Dit besluit (Bbz) blijft als vangnet dienen voor de groep 
zelfstandigen. Met het Bbz kan de ondernemer ondersteuning krijgen voor bijstand voor 
levensonderhoud en voor bedrijfskapitaal. Dat kan zowel voor ondernemers met een levensvatbaar 
bedrijf, als voor ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen. 
 
Leeswijzer 
Voor de verschillende momenten van controle is een aparte tabel gemaakt. In de tabel staan 
vervolgens de controle activiteiten en voor welke Tozo-regeling deze activiteiten gelden.  
In het 2e kwartaal 2021 wordt het protocol bijgewerkt met de voorwaarden voor Tozo 4.   
Hiervoor is wel  alvast een kolom opgenomen in de verschillende tabellen. 
 
In de laatste paragraaf wordt de afhandeling van de controles beschreven. 

 
1 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
2 Dit protocol is tot stand gekomen in overleg met de uitvoering (team WIJZ) en met behulp van de notitie ‘Rechtmatigheid en      
Financiële verantwoording Tozo’ van het ministere SZW. 
3 Het Inlichtingenbureau is een organisatie voor gemeenten en andere overheidsorganisaties. Het werk is er voornamelijk op 

gericht gemeenten te helpen bepalen op welke ondersteuning burgers recht hebben. Het Inlichtingenbureau verstrekt informatie 
ten behoeve van armoedebestrijding, bijstand debiteuren, bijzondere bijstand, DKD, Doelgroepouders, LKS re-integratie, 
loonkostensubsidie, rechtmatigheid en signalen voor beoordeling van bijstandsuitkeringen. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/12/kamerbrief-over-economische-maatregelen-met-betrekking-tot-het-coronavirus
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-118.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-24833.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-29395.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-362.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-362.html
https://wetten.overheid.nl/BWBR0015711/2020-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0015711/2020-01-01
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Peel%20en%20Maas/637432/CVDR637432_1.html%20.
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Peel%20en%20Maas/637432/CVDR637432_1.html%20.
https://vng.nl/artikelen/toolkit-tozo-tot-1-april-2021
https://vng.nl/artikelen/toolkit-tozo-tot-1-april-2021
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Controle bij aanvraag levensonderhoud 

Omschrijving Tozo 1 Tozo 2 Tozo 3 Tozo 4 
volgt 

Identiteit op basis van (kopie) legitimatiebewijs en Suwinet ✓  ✓  ✓   

Woon-en leefsituatie op basis van Suwinet en BRP ✓  ✓  ✓   

Uitsluitingsgronden op basis van Suwinet en BRP     

Causaal verband met Corona–maatregelen (is het logisch 
dat werkzaamheden wegvallen als gevolg van de 
Coronabeperkingen?) 

✓  ✓  ✓   

Is er een voorliggende voorziening, bijvoorbeeld de 
continuïteitsbijdrage voor zorgverleners? 

✓  ✓  ✓   

Urencriterium, controle via cijfers 2019 (aangifte IB4) om te 
controleren of ze de zelfstandige aftrek hebben ontvangen  

✓  ✓  ✓   

Inkomen aanvrager op basis van Suwinet ✓  ✓  ✓   

Inkomen partner op basis van Suwinet  - ✓  ✓   

Vermogenstoets - - -  

 

Controle bij aanvraag bedrijfskrediet 

Omschrijving Tozo 1 Tozo 2 Tozo 3 Tozo 4 
volgt 

Identiteit op basis van (kopie) legitimatiebewijs en Suwinet ✓  ✓  ✓   

Woon-en leefsituatie op basis van Suwinet en BRP ✓  ✓  ✓   

Uitsluitingsgronden op basis van Suwinet en BRP ✓  ✓  ✓   

Causaal verband met Corona–maatregelen (is het logisch 
dat werkzaamheden wegvallen als gevolg van de 
Coronabeperkingen?) 

✓  ✓  ✓   

Is er een voorliggende voorziening, zoals Kleine Kredieten 
Corona (KKC), Qredits, TOGS, TVL?    

✓  ✓  ✓   

Is de-minimusverklaring 5 ondertekend? ✓  ✓  ✓   

Urencriterium, controle via cijfers 2019 (aangifte IB) om te 
controleren of ze de zelfstandige aftrek hebben ontvangen 

✓  ✓  ✓   

Verklaring ondertekend dat bedrijfskrediet niet gebruikt 
wordt voor aflossing bestaande leningen 

✓  ✓  ✓   

SEPA-formulier 6ingevuld en ondertekend om ervoor te 
zorgen dat de aflossing van de lening en –vanaf datum 
verstrekking verschuldigde- rente per 1 januari 2021 ook 
plaatsvindt? 

✓  ✓  ✓   

 

Controle rechtmatigheid tijdens verstrekking levensonderhoud 

Omschrijving Tozo 1 Tozo 2 Tozo 3 Tozo 4 
volgt 

Inlichtingenformulier, maandelijks door aanvrager in te 
leveren 

✓  ✓  ✓   

Exploitatieoverzicht maandelijks door aanvrager in te 
leveren (samen met inlichtingenformulier) 

✓  ✓  ✓   

Signalen van het Inlichtingenbureau (maandelijks) ✓  ✓  ✓   

Bij eventuele terug- en invordering gelden de controles 
zoals vastgesteld in de kwaliteitsborging7  

✓  ✓  ✓   

Nieuwe aanvraag ingediend in geval van overgang Tozo 1 
naar 2, 2 naar 3 enz.  

- ✓  ✓   

Steekproefsgewijs controle door extern controleur8 in 
verband met de accountantscontrole. 
 

✓  ✓  ✓   

 
4 Inkomstenbelasting (IB) 
5 Een verklaring dat men over het huidige en de afgelopen 2 belastingjaren niet meer dan € 200.000 aan overheidssteun heeft 

   ontvangen (de-minimisverordening). 
6 Formulier Single Euro Payments Area om betalingen binnen de Eurozone makkelijker en goedkoper te maken. 
7 Onder paragraaf 3.1 ‘debiteuren-onderzoek’ op pagina 5 
8 MSW-KwaliteitSZorg te ’s-Hertogenbosch 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/kkc-klein-krediet-corona-garantieregeling
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/kkc-klein-krediet-corona-garantieregeling
https://qredits.nl/
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/Peel%20en%20Maas/CVDR465943.html
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Controle rechtmatigheid tijdens verstrekking en terugbetaling bedrijfskrediet 

Omschrijving Tozo 1 Tozo 2 Tozo 3 Tozo 4 
volgt 

Zelfstandige moet zich melden als hij niet aan 
betalingsverplichting kan voldoen 

✓  ✓  ✓   

Per 1 januari 2021 starten terugbetalingen op basis van 
SEPA 

✓  ✓  ✓   

Steekproefsgewijs controle door extern controleur9 in 
verband met de accountantscontrole. 

✓  ✓  ✓   

 
Afhandeling controle 
Wij handelen de controles af conform de landelijke wet- en regelgeving.  
Het college neemt vervolgens altijd op basis van individuele omstandigheden een gemotiveerd besluit 
(maatwerk). 
 
In geval er ten onrechte of teveel uitkering is verstrekt dan kan het college de teveel verstrekte 
uitkering terugvorderen op basis van de beleidsregel Terug- en invordering Participatiewet, IOAW en 
IOAZ gemeente Peel en Maas. 
Is hierbij sprake van het overtreden van de inlichtingenplicht, dan beoordeelt het college of er een 
waarschuwing of boete opgelegd kan worden op basis van de beleidsregel Bestuurlijke boete 
Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Peel en Maas.  
De genoemde beleidsregels gelden hierbij als richtlijn.  
 
Voor Tozo 1 ziet het college af van het opleggen van een waarschuwing of boete vanwege de 
tijdsdruk en het feit dat de AMvB pas op 21 april 2020 – dus tijdens de looptijd- is gepubliceerd.  
Dit is in lijn met de overwegingen van het ministerie SZW over de gemeentelijke controles.  
Vanaf Tozo 2 volgen we de werkwijze van de Participatiewet voor de beoordeling en het opleggen van 
waarschuwingen en boetes. 

 
 
 

 
9 MSW-KwaliteitSZorg te ’s-Hertogenbosch 

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Peel%20en%20Maas/442989/CVDR442989_1.html
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Peel%20en%20Maas/442989/CVDR442989_1.html
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Peel%20en%20Maas/624239/CVDR624239_1.html
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Peel%20en%20Maas/624239/CVDR624239_1.html

