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Stappenplan verkorte bijstandsaanvraag voor zzp-ers 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers  (Regeling TOZO). 

Gemeenten kunnen door de TOZO zelfstandige ondernemers met financiële problemen op 

twee manieren ondersteunen: 

• voor maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot het sociaal minimum; 

een gezin kan maximaal € 1.500, krijgen en een alleenstaande € 1.050. 

• een lening voor bedrijfskapitaal tot max. €10.157 tegen een lager rentepercentage 

dan bij de normale Bbz. 

De regeling is nog niet van kracht. Gemeenten kunnen aanvragen al wel in behandeling 

nemen, maar nog niet beschikken. O.g.v. Participatiewet artikel 52 kan de gemeente wel 

een voorschot verstrekken.  

 

Kan ik gebruik maken van deze regeling? 

Er is geen vermogens- of partnerinkomenstoets; geen toets op levensvatbaarheid; de 

inkomensondersteuning hoeft later niet te worden terugbetaald. De hoogte van de 

inkomensondersteuning hangt af van het inkomen van de zzp-er, niet van de partner. 

De zelfstandige kan een aanvraag indienen als hij/zij op alle punten ‘ja’ kan antwoorden. 

 

U bent zzp’er of zelfstandig ondernemer én: 

• U bent 18 jaar of ouder en jonger dan de AOW-leeftijd. 

• U woont in de gemeente Utrecht, Stichtse Vecht of De Ronde Venen. 

• Uw inkomsten zijn door de coronacrisis in één klap (grotendeels) weggevallen. 

• U hebt onvoldoende geld in kas of op uw bankrekening om de komende 3 maanden 

uw vaste lasten en leefgeld te betalen. 

• U werkt(e) minimaal 24 uur per week in uw bedrijf. 

• U bent uw bedrijf gestart voor 17 maart 2020, 18.45 uur. 

• Uw bedrijf is in Nederland gevestigd en u werkt(e) grotendeels in Nederland. 

• U hebt alle vergunningen die nodig zijn voor het uitoefenen van uw bedrijf. 

 

Aanvraag indienen  
Nodig voor de aanvraag zijn DigiD, legitimatie, inschrijving KvK en bankpas.  

Is er een partner? Dan ook DigiD van de partner.  

Partners die samen of ieder een eigen bedrijf hebben of zzp’er zijn, en samen een 

huishouden hebben, dienen de aanvraag samen in.  

Vraag de versoepelde Bbz-uitkering aan met DigiD via: 

https://pki.utrecht.nl/Loket/product/de1d48353dcaa066fc3a0676800a3507   

Op deze site meer informatie over procedure en regels, en veelgestelde vragen. 

https://pki.utrecht.nl/Loket/product/de1d48353dcaa066fc3a0676800a3507

