
 
 

Vragenformulier      
 
datum:   28 april 2020 
Vragensteller: Bengt Stegeman 
Fractie:  CDA 
Raadsvoorstelnr: - - 
Onderwerp:  Voortgang Tijdelijk overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 

(Tozo) 
 
Beantwoording aan: Raads- en commissieleden  

 
Inleiding: 
Nederland is getroffen door het coronavirus. Dit virus heeft een grote impact op onze samenleving, in 
de eerste plaats voor de volksgezondheid. De maatregelen die zijn getroffen om de verspreiding van 
het coronavirus tegen te gaan raken vele ondernemers en zelfstandigen zonder personeel. Die 
kunnen hierdoor hun beroep of bedrijf niet of nauwelijks (meer) uitoefenen. De regeling voorziet in een 
tijdige aanvullende uitkering voor levensonderhoud wanneer het inkomen als gevolg van de 
coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt en een lening voor bedrijfskapitaal om 
liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. 
 
De CDA fractie heeft signalen ontvangen van zelfstandig ondernemers uit de gemeente Bronckhorst 
die aangeven, dat zij brieven hebben ontvangen van het college dat de afhandeling van de Tozo 
aanvraag door deze gemeente niet binnen vier weken na ontvangst kan plaatsvinden waardoor zij in 
problemen komen. Dit vraagt nu de aandacht omdat de Tozo regeling laagdrempelig, snel en efficiënt 
doorgevoerd moeten worden om  ondernemers perspectief te bieden. Zodat zij nu kunnen overleven 
en na de crisis een doorstart kunnen maken. Dit laatste is in het belang van de ondernemers en de 
gehele samenleving van Bronckhorst. 
 
Gelet op de urgente situatie waarin zelfstandig ondernemers, ook in onze gemeente, verkeren en het 
belang van het creëren van een zo goed mogelijk overbruggingsperiode voor deze ondernemers, 
zodat zij op termijn de onderneming kunnen voortzetten, enkele vragen. 
 
Vraag  
Hoeveel aanvragen voor de Tozo regeling heeft u sinds de aanvang van de regeling ontvangen? In 
hoeveel gevallen is de aanvraag door u gehonoreerd en binnen welke termijn? In hoeveel gevallen is 
de aanvraag door u afgewezen en wat waren de belangrijkste redenen hiervoor? In hoeveel gevallen 
is door u direct een voorschot verstrekt om de eerste nood van ondernemers te kunnen leningen? 
 
Antwoord: 
Direct na de vooraankondiging door het rijk hebben wij als gemeente en ROZ (Regionale Organisatie 
Zelfstandigen) meldingen van ondernemers in ontvangst genomen, nog voordat de regeling door het 
rijk was uitgewerkt en formeel vastgesteld. De behandeling van aanvragen kon pas ter hand genomen 
worden na die officiële vaststelling van de regeling. 
 
ROZ voert onder andere voor Bronckhorst naast het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) de 
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) uit. Gelet op het aantal Tozo-
aanvragen heeft Bronckhorst het ROZ ondersteuning bij de uitvoering van de Tozo aangeboden. Tot 
en met 4 mei  2020 zijn 615 aanvragen voor levensonderhoud ontvangen waarvan 78 betrekking 
hebben op broodnood. Het aantal ontvangen kredietaanvragen is 60. Tot en met 4 mei 2020 zijn 351 
aanvragen voor inkomensondersteuning  toegekend en 31 aanvragen voor krediet. 14 aanvragen voor 
inkomensondersteuning  zijn afgewezen. De afwijzingsreden is op dit moment nog niet bekend. Tot 29 
april 2020 zijn 95 voorschotten verstrekt. 
 
 
 
  



 
Vraag  
Welke voorwaarden stelt u aan de aanvraag Tozo, uitgesplitst naar bijstand en de lening voor  
bedrijfskapitaal? Gaat u hierbij uit van vertrouwen (en het snel helpen van de aanvrager) en snelheid 
of een maximale check voordat u overgaat tot het verlenen van bijstand? Kunt u uw afweging 
toelichten? 
 
Antwoord: 
De voorwaarden aan de aanvraag staan in de Tozo die op 21 april 2020 in de Staatscourant is 

gepubliceerd. De aanvraag wordt online ingediend via https://corona.rozgroep.nl/.  Op het 

aanvraagformulier staat vermeld dat de volgende documenten en toelichtingen verstrekt moeten 

worden:  

  Kopie van uw geldige identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart, geen rijbewijs). 

  Uittreksel KVK (op te vragen via de site van de KVK als u deze niet meer in uw bezig heeft, 
niet gewaarmerkte versie is voldoende). 

  Duidelijk leesbare kopie of foto van de voorzijde van uw bankpas. De inkomensondersteuning 
wordt dan naar deze rekening overgemaakt. 

  In geval van aanvraag bedrijfskapitaal vragen wij u ook een uitgebreide onderbouwing van de 
bestemming en noodzaak van het krediet als bijlage toe te voegen. 

Uitgangspunt is het snel helpen van de aanvrager op basis van deze minimaal te verstrekken 

gegevens. Conform de Tozo wil het ROZ voorkomen dat zelfstandige ondernemers in financiële 

problemen komen. 

 
Vraag  
In welke mate houdt u hierbij rekening met de persoon van de aanvrager (veel van deze mensen 
hebben geen ervaring met de vraag naar tijdelijk inkomen) en de situatie waarin de zelfstandig 
ondernemer is komen te verkeren? 
 
Antwoord: 
Er wordt rekening gehouden met de persoon van de aanvrager door het online in te vullen eenvoudige 
aanvraagformulier. Het ROZ heeft voor aanvragers die hulp nodig hebben bij het indienen van de 
aanvraag een telefoonnummer geopend. Deze informatie staat op het aanvraagformulier op de 
website van het ROZ. Bij het beoordelen van het recht op de uitkering kijkt het ROZ ook naar de 
situatie van de zelfstandig ondernemer. 
 
Vraag  
In welke mate wijkt de snelheid (periode aanvraag tot verstrekking) in Bronckhorst af van de direct 
omliggende gemeenten als bijvoorbeeld Doetinchem, Doesburg, Zutphen, Berkelland en wat zijn 
daarvoor dan de (bestuurlijke) redenen? 
 
Antwoord 
De snelheid van afhandeling van de aanvraag door het ROZ wijkt niet af van de direct omliggende 

gemeenten. Het ROZ voert de Tozo ook uit voor Berkelland, Lochem, Oost-Gelre en Winterswijk.  

 

https://corona.rozgroep.nl/
https://www.kvk.nl/orderstraat/bedrijf-kiezen/?prefproduct=Uittreksel#!shop?&q=&prefproduct=Uittreksel

