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Tijdelijke overbruggingsregeling 
zelfstandig ondernemers (Tozo)
Door het steun- en herstelpakket krijgen bedrijven en werkenden meer duidelijkheid voor 
langere tijd. Ook neemt het kabinet aanvullende sociale maatregelen om mensen te helpen 
zich aan te passen aan de veranderde samenleving en economie.  

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Voorwaarden en meer informatie: 
rijksoverheid.nl/steunpakket

STEUN- EN HERSTELPAKKET VOOR ECONOMIE EN ARBEIDSMARKT

Wanneer en waar kun je  

Tozo 3 aanvragen? 
  
• Tozo 3 loopt vanaf 1 oktober 2020 tot 1 april 2021.  
• U kunt terecht bij uw woongemeente. Op de website 

van uw gemeente vindt u meer informatie.  

Waarom Tozo 3?  
  
• Tozo 2 heeft gelopen tot 1 oktober 2020, maar het 

coronavirus heeft aanhoudende impact op onze 
samenleving en economie.  

• Steun blijft van belang voor behoud van werk en 
inkomen en voor sectoren die het zwaarst getroffen 
worden.  

• Zelfstandig ondernemers kunnen zich waar nodig 
voorbereiden op een nieuwe toekomst, hetzij als 
zelfstandig ondernemer, hetzij als werknemer in 
loondienst. Vanaf 1 januari 2021 ondersteunen 
gemeenten zelfstandig ondernemers daarbij. 

Wat zijn de belangrijkste  

wijzigingen t.o.v. Tozo 2? 
  
• Tozo 3 loopt van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021.  
• Vanaf 1 januari 2021 helpen gemeenten de 

zelfstandig ondernemer ook met de heroriëntatie op 
de bedrijfsvoering.  

• Vanaf 1 februari 2021 is het mogelijk om een Tozo 
uitkering voor levensonderhoud met terugwerkende 
kracht aan te vragen tot en met de maand 
voorafgaand aan de aanvraagmaand (bijvoorbeeld: 
iemand die in februari 2021 een aanvraag doet, kan 
aanvragen vanaf 1 januari 2021).  

• Tozo 4 loopt van 1 april 2021 tot 1 juli 2021. Meer 
informatie over Tozo 4 volgt. 

 Voor wie is Tozo 3?  
  
• Tozo 3 is er voor de zelfstandige die: 

- een huishoudinkomen heeft onder het sociaal 
minimum, en/of  

- wiens bedrijf liquiditeitsproblemen heeft als 
gevolg van de coronacrisis, en  

- aan de voorwaarden voldoet. 


