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> Retouradres Postbus 90801 2509 LV  Den Haag 

Aan het college van burgemeester en wethouders 

van de gemeente Utrecht 

Postbus 16200  

3500 CE  Utrecht  

3500CE16200 

Datum  27 maart 2020 

Betreft Voorschot Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers  

 

Geacht college, 
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Directie Participatie en 

Decentrale Voorzieningen 

Afdeling Participatie en 

Financiele Sturing 
 
Postbus 90801 

2509 LV  Den Haag 

Parnassusplein 5 

 

T 070 333 44 44 

F 070 333 40 33 

www.rijksoverheid.nl 
 
 

Onze referentie 

2020-0000002458 
 
Bijlagen 

geen 
 

Het Rijk kent u met deze beschikking een voorschot toe op een nog vast te stellen 

Specifieke Uitkering voor de financiering van de Tijdelijke Overbruggingsregeling 

Zelfstandige Ondernemers (TOZO). Specifieke uitkeringen zijn middelen uit  

‘s Rijks kas die onder voorwaarden worden verstrekt. 

 

BETROKKEN PARTIJEN 

 

VERSTREKT DOOR  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

TOEGEKEND AAN College van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Utrecht 

 

DATUM   27 maart 2020 

 

REGELING 

 

TYPE    Voorschot Specifieke uitkering 

 

NAAM Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige 

Ondernemers (TOZO) 

 - Voorschot. 

 

 

CODERING   SZW G4 

 

BEDRAG   € 4.900.024 

 

JAAR    2020 
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Directie Participatie en 

Decentrale Voorzieningen 

Afdeling Participatie en 

Financiele Sturing 

 
Datum 

27 maart 2020 
 
Onze referentie 

2020-0000002458 
 

BEZWAARMOGELIJKHEID 
 

Dit is een beschikking in de zin van artikel 1:3, tweede lid van de Awb. Overeenkomstig de 

Awb kan tegen deze beschikking schriftelijk bezwaar worden gemaakt door degene wiens 

belang rechtstreeks bij deze beschikking betrokken is. Daartoe moet binnen zes weken na 

de dag van verzending van deze beschikking een bezwaarschrift worden ingediend bij: De 

Staatssecretaris van SZW, t.a.v. de Directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische 

Aangelegenheden, Bureau Ondersteuning team 1, Postbus 90801, 2509 LV ’s-Gravenhage 

(Fax 070 333 5116).  

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten de naam en het 

adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van deze beschikking alsmede 

reden(en) waarom de beschikking niet juist wordt gevonden. Het bezwaarschrift dient in de 

Nederlandse taal te zijn gesteld. Een bezwaarschrift kan ook per e-mail worden ingediend. 

Dan moet het bezwaarschrift in pdf-formaat als bijlage in de e-mail worden verzonden. Deze 

bijlage moet een ingescande “natte” handtekening bevatten. Hiermee wordt bedoeld dat het 

bezwaarschrift met de hand moet worden ondertekend, voordat het wordt ingescand en 

opgeslagen in pdf-formaat (bij voorkeur met tekstherkenning). Deze e-mail met bijlage 

moet gezonden worden naar: wbja-bezwaren-bo-t1@minszw.nl. 
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TOELICHTING 
 
1.TOTAAL BEDRAG LANDELIJK VOORSCHOT EN VERDEELSYSTEMATIEK 

 
Met deze beschikking wordt een voorschot van € 250 miljoen verdeeld. 

Deze middelen worden over gemeenten verdeeld op basis van het aantal 

zelfstandigen per 1 januari 2018 (CBS) in gemeenten. 

 

2. BEREKENING GEMEENTESPECIFIEK VOORSCHOT 

 

Aantal zelfstandigen in de de gemeente (*1.000)  24,8 A 

Landelijk aantal zelfstandigen (*1.000)  1.265,3 B 

Aandeel zelfstandigen (= A/B) (%)  1,9600% C 

Totaal beschikbare voorschot € 250.000.000 D 

 

Voorschot (=C*D):  € 4.900.024 E 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
> Retouradres Postbus 90801 2509 LV  Den Haag 

Aan het college van burgemeester en wethouders 

van de gemeente Utrecht 

Postbus 16200  

3500 CE  Utrecht  

3500CE16200 

Datum  17 april 2020 

Betreft Voorschot Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers  

 

Geacht college, 
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Directie Participatie en 

Decentrale Voorzieningen 

Afdeling Participatie en 

Financiele Sturing 
 
Postbus 90801 

2509 LV  Den Haag 

Parnassusplein 5 

 

T 070 333 44 44 

F 070 333 40 33 

www.rijksoverheid.nl 
 
 

Onze referentie 

2020-0000003169 
 
Bijlagen 

geen 
 

Het Rijk kent u met deze beschikking een tweede voorschot toe op een nog vast 

te stellen Specifieke Uitkering voor de financiering van de Tijdelijke 

overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). Specifieke uitkeringen 

zijn middelen uit ‘s Rijks kas die onder voorwaarden worden verstrekt. 

 

BETROKKEN PARTIJEN 

 

VERSTREKT DOOR  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

TOEGEKEND AAN College van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Utrecht 

 

DATUM   17 april 2020 

 

REGELING 

 

TYPE    Voorschot Specifieke uitkering 

 

NAAM Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige 

ondernemers (Tozo) 

 - Voorschot. 

 

 

CODERING   SZW G4 

 

BEDRAG   € 23.520.114 

 

JAAR    2020 
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Directie Participatie en 

Decentrale Voorzieningen 

Afdeling Participatie en 

Financiele Sturing 

 
Datum 

17 april 2020 
 
Onze referentie 

2020-0000003169 
 

BEZWAARMOGELIJKHEID 
 

Dit is een beschikking in de zin van artikel 1:3, tweede lid van de Awb. Overeenkomstig de 

Awb kan tegen deze beschikking schriftelijk bezwaar worden gemaakt door degene wiens 

belang rechtstreeks bij deze beschikking betrokken is. Daartoe moet binnen zes weken na 

de dag van verzending van deze beschikking een bezwaarschrift worden ingediend bij: De 

Staatssecretaris van SZW, t.a.v. de Directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische 

Aangelegenheden, Bureau Ondersteuning team 1, Postbus 90801, 2509 LV ’s-Gravenhage 

(Fax 070 333 5116).  

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten de naam en het 

adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van deze beschikking alsmede 

reden(en) waarom de beschikking niet juist wordt gevonden. Het bezwaarschrift dient in de 

Nederlandse taal te zijn gesteld. Een bezwaarschrift kan ook per e-mail worden ingediend. 

Dan moet het bezwaarschrift in pdf-formaat als bijlage in de e-mail worden verzonden. Deze 

bijlage moet een ingescande “natte” handtekening bevatten. Hiermee wordt bedoeld dat het 

bezwaarschrift met de hand moet worden ondertekend, voordat het wordt ingescand en 

opgeslagen in pdf-formaat (bij voorkeur met tekstherkenning). Deze e-mail met bijlage 

moet gezonden worden naar: wbja-bezwaren-bo-t1@minszw.nl. 
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TOELICHTING 
 
1.TOTAAL BEDRAG LANDELIJK VOORSCHOT EN VERDEELSYSTEMATIEK 

 
Bij beschikking van 27 maart jl. is het eerste voorschot aan uw gemeente 
verstrekt. Met deze bijgaande beschikking wordt een tweede voorschot van  

€ 1,2 miljard verdeeld. 

Deze middelen worden over gemeenten verdeeld op basis van het aantal 

zelfstandigen in gemeenten per 1 januari 2018 (CBS). 

 

2. BEREKENING GEMEENTESPECIFIEK VOORSCHOT 

 

Aantal zelfstandigen in de gemeente (*1.000)  24,8 A 

Landelijk aantal zelfstandigen (*1.000)  1.265,3 B 

Aandeel zelfstandigen (= A/B) (%)  1,9600% C 

Totaal beschikbare voorschot  € 1.200.000.000 D 

 

Voorschot (=C*D): € 23.520.114 E 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
> Retouradres Postbus 90801 2509 LV  Den Haag 

Aan het college van burgemeester en wethouders 

van de gemeente Utrecht 

Postbus 16200  

3500 CE  Utrecht  

3500CE16200 

Datum  8 mei 2020 

Betreft Voorschot Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers  

 

Geacht college, 
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Directie Participatie en 

Decentrale Voorzieningen 

Afdeling Participatie en 

Financiele Sturing 
 
Postbus 90801 

2509 LV  Den Haag 

Parnassusplein 5 

 

T 070 333 44 44 

F 070 333 40 33 

www.rijksoverheid.nl 
 
 

Onze referentie 

2020-0000003792 
 
Bijlagen 

geen 
 

Het Rijk kent u met deze beschikking een voorschot toe op een Specifieke 

Uitkering. Specifieke uitkeringen zijn middelen uit ‘s Rijks kas die onder 

voorwaarden worden verstrekt. In het vervolg van deze beschikking wordt u over 

deze voorwaarden geïnformeerd. Specifieke uitkeringen worden verantwoord via 

SiSa (Single information, Single audit). 

 

BETROKKEN PARTIJEN 

 

VERSTREKT DOOR  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

TOEGEKEND AAN College van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Utrecht 

 

DATUM   8 mei 2020 

 

REGELING 

 

TYPE    Voorschot Specifieke uitkering 

 

NAAM Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige 

ondernemers (Tozo) 

 - Voorschot. 

 

 

CODERING   SZW G4 

 

BEDRAG   € 39.200.190 

 

JAAR    2020 
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Directie Participatie en 

Decentrale Voorzieningen 

Afdeling Participatie en 

Financiele Sturing 

 
Datum 

8 mei 2020 
 
Onze referentie 

2020-0000003792 
 

OMSCHRIJVING REGELING 

 

BASIS VAN DE VERSTREKKING 
Artikel 20, eerste en tweede lid Besluit Tozo. Eerder verstrekte voorschotten op 
basis van artikel 4.95 Awb worden verrekend met dit voorschot. 

 

BELEIDSDOELSTELLING 

De regeling heeft tot doel zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis in 

financiële problemen zijn geraakt, tijdelijk te ondersteunen ten einde daarmee de 

ergste noden van zelfstandigen te ledigen en hen in staat te stellen na de 

coronacrisis het bedrijf weer voort te zetten. 

 

WIJZE VAN BETALING 

 
- Betaalbaarstelling geschiedt in 1 keer 
- Betalingen worden overgemaakt naar  

 

VERANTWOORDING EN TERUGVORDERING 

 

FINANCIËLE-VERHOUDINGSWET 

U dient het toegekende bedrag uiterlijk op 15 juli van het jaar volgend op het 

begrotingsjaar te verantwoorden, zoals geregeld in de Financiële-verhoudingswet, 

artikel 17a. 

 

VERANTWOORDING 

U verantwoordt zich via het systeem van Single information, Single audit (SiSa), 

zoals bepaald in de Regeling informatieverstrekking sisa. Bij niet tijdig indienen 

van de verantwoordingsinformatie, treedt het maatregelenbeleid van het 

ministerie van BZK in werking. Er volgt opschorting van uitbetaling van de 

algemene uitkering totdat de verantwoordingsinformatie is ontvangen, tot een 

maximum van 26 weken. 

 

TERUGVORDERINGBELEID 

De kosten van algemene bijstand en bijstand ter voorziening in de behoefte aan 

bedrijfskapitaal worden bij de vaststelling, bedoeld in artikel 22, eerste lid Tozo, 

buiten aanmerking gelaten indien deze kosten blijkens het verslag van 

bevindingen, bedoeld in artikel 213, vierde lid, van de Gemeentewet, dat deel uit 

maakt van de informatie, bedoeld in artikel 17a, eerste lid, van de Financiële-

verhoudingswet, als fout of onzeker worden aangemerkt. De minister is bevoegd 

de betreffende kosten geheel of gedeeltelijk wel in aanmerking te nemen, indien 

hij van oordeel is dat het niet in aanmerking nemen tot een onbillijkheid van 

overwegende aard leidt. 

  

 

CORRESPONDENTIE 

 

Inhoudelijke vragen over de financiering van Tozo kunt u stellen via 

financieringTozo@minszw.nl 
  

10.2 e





 

 

 

TOELICHTING 
 
1.VOORSCHOT EN VERGOEDING UITGAVEN TOZO 

 

Middels deze beschikking ontvangen gemeenten een voorschot op de kosten van 

het verstrekken van algemene bijstand en bijstand ter voorziening in de behoefte 

aan bedrijfskapitaal in het kader van de Tozo. Op basis van de gemeentelijke 

verantwoording wordt de hoogte van de vergoeding vastgesteld ter hoogte van 

100% van de gemaakte kosten. Voor de vergoeding van de uitvoeringskosten 

geldt een vast bedrag per besluit op een aanvraag.  

 

De vergoeding wordt verrekend met de aan de gemeente verstrekte voorschotten. 

Indien de verstrekte voorschotten minder bedragen dan de vastgestelde 

vergoeding, volgt een nabetaling van het verschil. Indien de verstrekte 

voorschotten meer bedragen dan de vastgestelde vergoeding, volgt een 

terugvordering van het verschil. De omvang van de vergoeding wordt vastgesteld 

binnen een jaar na ontvangst van de gemeentelijke verantwoordingsinformatie. 

 
2.TOTAAL BEDRAG LANDELIJK VOORSCHOT EN VERDEELSYSTEMATIEK 

 
Bij beschikking van 27 maart jl. (2020-0000002458) is een eerste voorschot aan 
uw gemeente verstrekt en bij beschikking van 17 april jl. (2020-0000003169) een 
tweede voorschot. Met bijgaande beschikking wordt een voorschot toegekend op 
basis van het Besluit Tozo. De eerder verstrekte voorschotten worden hiermee 

verrekend. 

 
In totaal is voor de bevoorschotting € 2,0 miljard beschikbaar. Dit bedrag wordt 
over gemeenten verdeeld op basis van het aantal zelfstandigen in gemeenten per 
1 januari 2018 (CBS). 

 

2. BEREKENING GEMEENTESPECIFIEK VOORSCHOT 

 

Aantal zelfstandigen in de gemeente (*1.000)  24,8 A 

Landelijk aantal zelfstandigen (*1.000)  1.265,3 B 

Aandeel zelfstandigen (= A/B) (%)  1,9600% C 

Totaal beschikbare voorschot  € 2.000.000.000 D 

 

Voorschot (=C*D):  € 39.200.190 E 

 

Te verrekenen voorschotten 

Reeds ontvangen voorschot 1 (2020-0000002458)  € 4.900.024 F 

Reeds ontvangen voorschot 2 (2020-0000003169)  € 23.520.114 G 

 

Per saldo nog te ontvangen (E – F – G)  € 10.780.052 H 

 

 
 



 

 

 

 
 
 
 

 
 

4. INDICATOREN SISA VERANTWOORDING 

 

Ten behoeve van de verantwoording over de uitvoering van de Tozo zendt het 

college informatie aan de minister van BZK over de volgende indicatoren: 

 
 Bestedingen levensonderhoud  
 Bestedingen kapitaalverstrekking 
 Baten levensonderhoud 
 Baten kapitaalverstrekking 
 Aantal besluiten op aanvragen levensonderhoud 

 Aantal besluiten op aanvragen kapitaalverstrekking 

 

De verantwoording, op basis van het baten-lastenstelsel, vindt plaats via het 

systeem van SiSa, zoals bepaald in de ministeriële regeling informatieverstrekking 

SiSa. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
> Retouradres Postbus 90801 2509 LV  Den Haag 

Aan het college van burgemeester en wethouders 

van de gemeente Utrecht 

Postbus 16200  

3500 CE  Utrecht  

3500CE16200 

Datum  12 juni 2020 

Betreft Voorschot Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers  

 

Geacht college, 
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Directie Participatie en 

Decentrale Voorzieningen 

Afdeling Participatie en 

Financiele Sturing 
 
Postbus 90801 

2509 LV  Den Haag 

Parnassusplein 5 

 

T 070 333 44 44 

F 070 333 40 33 

www.rijksoverheid.nl 
 
 

Onze referentie 

2020-0000005046 
 
Bijlagen 

geen 
 

Het Rijk kent u met deze beschikking een voorschot toe op een Specifieke 

uitkering. Specifieke uitkeringen zijn middelen uit ‘s Rijks kas die onder 

voorwaarden worden verstrekt. In het vervolg van deze beschikking wordt u over 

deze voorwaarden geïnformeerd. Specifieke uitkeringen worden verantwoord via 

SiSa (Single information, Single audit). 

 

BETROKKEN PARTIJEN 

 

VERSTREKT DOOR  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

TOEGEKEND AAN College van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Utrecht 

 

DATUM   12 juni 2020 

 

REGELING 

 

TYPE    Voorschot Specifieke uitkering 

 

NAAM Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige 

ondernemers (Tozo) 

 - Voorschot. 

 

 

CODERING   SZW G4 

 

BEDRAG   € 49.000.237 

 

JAAR    2020 
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Directie Participatie en 

Decentrale Voorzieningen 

Afdeling Participatie en 

Financiele Sturing 

 
Datum 

12 juni 2020 
 
Onze referentie 

2020-0000005046 
 

OMSCHRIJVING REGELING 

 

BASIS VAN DE VERSTREKKING 
Artikel 20, eerste en tweede lid Besluit Tozo. Eerder verstrekte voorschotten 
worden verrekend met dit voorschot. 

 

BELEIDSDOELSTELLING 

De regeling heeft tot doel zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis in 

financiële problemen zijn geraakt, tijdelijk te ondersteunen ten einde daarmee de 

ergste noden van zelfstandigen te ledigen en hen in staat te stellen na de 

coronacrisis het bedrijf weer voort te zetten. 

 

WIJZE VAN BETALING 

 
- Betaalbaarstelling geschiedt in 1 keer. 
- Betalingen worden overgemaakt naar  

 

VERANTWOORDING EN TERUGVORDERING 

 

FINANCIËLE-VERHOUDINGSWET 

U dient het toegekende bedrag uiterlijk op 15 juli van het jaar volgend op het 

begrotingsjaar te verantwoorden, zoals geregeld in de Financiële-verhoudingswet, 

artikel 17a. 

 

VERANTWOORDING 

U verantwoordt zich via het systeem van “Single information, Single audit” (SiSa), 

zoals bepaald in de Regeling informatieverstrekking sisa. Bij niet tijdig indienen 

van de verantwoordingsinformatie, treedt het maatregelenbeleid van het 

ministerie van BZK in werking. Er volgt opschorting van uitbetaling van de 

algemene uitkering totdat de verantwoordingsinformatie is ontvangen, tot een 

maximum van 26 weken. 

 

TERUGVORDERINGBELEID 

De kosten van algemene bijstand en bijstand ter voorziening in de behoefte aan 

bedrijfskapitaal worden bij de vaststelling, bedoeld in artikel 22, eerste lid Tozo, 

buiten aanmerking gelaten, indien deze kosten blijkens het verslag van 

bevindingen, bedoeld in artikel 213, vierde lid, van de Gemeentewet, dat deel uit 

maakt van de informatie, bedoeld in artikel 17a, eerste lid, van de Financiële-

verhoudingswet, als fout of onzeker worden aangemerkt. De minister is bevoegd 

de betreffende kosten geheel of gedeeltelijk wel in aanmerking te nemen, indien 

hij van oordeel is dat het niet in aanmerking nemen tot een onbillijkheid van 

overwegende aard leidt. 

  

 

CORRESPONDENTIE 

 

Inhoudelijke vragen over de financiering van Tozo kunt u stellen via 

financieringtozo@minszw.nl 
  

10.2 e





 

 

 

TOELICHTING 
 
1. VOORSCHOT EN VERGOEDING UITGAVEN TOZO 

 

Middels deze beschikking ontvangen gemeenten een voorschot op de kosten van 

het verstrekken van algemene bijstand en bijstand ter voorziening in de behoefte 

aan bedrijfskapitaal in het kader van de Tozo. Op basis van de gemeentelijke 

verantwoording wordt de hoogte van de vergoeding vastgesteld ter hoogte van 

100% van de gemaakte kosten. Voor de vergoeding van de uitvoeringskosten 

geldt een vast bedrag per besluit op een aanvraag.  

 

De vergoeding wordt verrekend met de aan de gemeente verstrekte voorschotten. 

Indien de verstrekte voorschotten minder bedragen dan de vastgestelde 

vergoeding, volgt een nabetaling van het verschil. Indien de verstrekte 

voorschotten meer bedragen dan de vastgestelde vergoeding, volgt een 

terugvordering van het verschil. De omvang van de vergoeding wordt vastgesteld 

binnen een jaar na ontvangst van de gemeentelijke verantwoordingsinformatie. 

 
2. TOTAAL BEDRAG LANDELIJK VOORSCHOT EN VERDEELSYSTEMATIEK 

 
Met bijgaande beschikking wordt een voorschot toegekend op basis van het 
Besluit Tozo. De eerder verstrekte voorschotten zoals opgenomen in de 
beschikking van 8 mei jl. (2020-0000003792) worden hiermee verrekend. 
 

In totaal is voor de bevoorschotting € 2,5 miljard beschikbaar. Dit bedrag wordt 

over gemeenten verdeeld op basis van het aantal zelfstandigen in gemeenten per 
1 januari 2018 (CBS). 

 

3. BEREKENING GEMEENTESPECIFIEK VOORSCHOT 

 

Aantal zelfstandigen in de gemeente (*1.000)  24,8 A 

Landelijk aantal zelfstandigen (*1.000)  1.265,3 B 

Aandeel zelfstandigen (= A/B) (%)  1,9600% C 

Totaal beschikbare voorschot  € 2.500.000.000 D 

 

Voorschot (=C*D):  € 49.000.237 E 

 

Te verrekenen voorschotten 

Reeds ontvangen bevoorschotting (2020-0000003792)  € 39.200.190 F 

 

Per saldo nog te ontvangen (E – F)  € 9.800.047 G 

 

 
 



 

 

 

 

 
 
 
 

 

4. INDICATOREN SISA VERANTWOORDING 

 

Ten behoeve van de verantwoording over de uitvoering van de Tozo zendt het 

college informatie aan de minister van BZK over de volgende indicatoren: 

 
 Bestedingen levensonderhoud  
 Bestedingen kapitaalverstrekking 
 Baten levensonderhoud 
 Baten kapitaalverstrekking 
 Aantal besluiten op aanvragen levensonderhoud 
 Aantal besluiten op aanvragen kapitaalverstrekking 

 

De verantwoording, op basis van het baten-lastenstelsel, vindt plaats via het 

systeem van SiSa, zoals bepaald in de ministeriële regeling informatieverstrekking 

sisa. 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
> Retouradres Postbus 90801 2509 LV  Den Haag 

Aan het college van burgemeester en wethouders 

van de gemeente Amsterdam 

Postbus 202  

1000 AE  Amsterdam  

1000AE202 

Datum  27 maart 2020 

Betreft Voorschot Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers  

 

Geacht college, 
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Directie Participatie en 

Decentrale Voorzieningen 

Afdeling Participatie en 

Financiele Sturing 
 
Postbus 90801 

2509 LV  Den Haag 

Parnassusplein 5 

 

T 070 333 44 44 

F 070 333 40 33 

www.rijksoverheid.nl 
 
 

Onze referentie 

2020-0000002458 
 
Bijlagen 

geen 
 

Het Rijk kent u met deze beschikking een voorschot toe op een nog vast te stellen 

Specifieke Uitkering voor de financiering van de Tijdelijke Overbruggingsregeling 

Zelfstandige Ondernemers (TOZO). Specifieke uitkeringen zijn middelen uit  

‘s Rijks kas die onder voorwaarden worden verstrekt. 

 

BETROKKEN PARTIJEN 

 

VERSTREKT DOOR  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

TOEGEKEND AAN College van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Amsterdam 

 

DATUM   27 maart 2020 

 

REGELING 

 

TYPE    Voorschot Specifieke uitkering 

 

NAAM Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige 

Ondernemers (TOZO) 

 - Voorschot. 

 

 

CODERING   SZW G4 

 

BEDRAG   € 16.537.580 

 

JAAR    2020 
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Directie Participatie en 

Decentrale Voorzieningen 

Afdeling Participatie en 

Financiele Sturing 

 
Datum 

27 maart 2020 
 
Onze referentie 

2020-0000002458 
 

BEZWAARMOGELIJKHEID 
 

Dit is een beschikking in de zin van artikel 1:3, tweede lid van de Awb. Overeenkomstig de 

Awb kan tegen deze beschikking schriftelijk bezwaar worden gemaakt door degene wiens 

belang rechtstreeks bij deze beschikking betrokken is. Daartoe moet binnen zes weken na 

de dag van verzending van deze beschikking een bezwaarschrift worden ingediend bij: De 

Staatssecretaris van SZW, t.a.v. de Directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische 

Aangelegenheden, Bureau Ondersteuning team 1, Postbus 90801, 2509 LV ’s-Gravenhage 

(Fax 070 333 5116).  

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten de naam en het 

adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van deze beschikking alsmede 

reden(en) waarom de beschikking niet juist wordt gevonden. Het bezwaarschrift dient in de 

Nederlandse taal te zijn gesteld. Een bezwaarschrift kan ook per e-mail worden ingediend. 

Dan moet het bezwaarschrift in pdf-formaat als bijlage in de e-mail worden verzonden. Deze 

bijlage moet een ingescande “natte” handtekening bevatten. Hiermee wordt bedoeld dat het 

bezwaarschrift met de hand moet worden ondertekend, voordat het wordt ingescand en 

opgeslagen in pdf-formaat (bij voorkeur met tekstherkenning). Deze e-mail met bijlage 

moet gezonden worden naar: wbja-bezwaren-bo-t1@minszw.nl. 
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TOELICHTING 
 
1.TOTAAL BEDRAG LANDELIJK VOORSCHOT EN VERDEELSYSTEMATIEK 

 
Met deze beschikking wordt een voorschot van € 250 miljoen verdeeld. 

Deze middelen worden over gemeenten verdeeld op basis van het aantal 

zelfstandigen per 1 januari 2018 (CBS) in gemeenten. 

 

2. BEREKENING GEMEENTESPECIFIEK VOORSCHOT 

 

Aantal zelfstandigen in de de gemeente (*1.000)  83,7 A 

Landelijk aantal zelfstandigen (*1.000)  1.265,3 B 

Aandeel zelfstandigen (= A/B) (%)  6,6150% C 

Totaal beschikbare voorschot € 250.000.000 D 

 

Voorschot (=C*D): € 16.537.580 E 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
> Retouradres Postbus 90801 2509 LV  Den Haag 

Aan het college van burgemeester en wethouders 

van de gemeente Amsterdam 

Postbus 202  

1000 AE  Amsterdam  

1000AE202 

Datum  17 april 2020 

Betreft Voorschot Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers  

 

Geacht college, 
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Directie Participatie en 

Decentrale Voorzieningen 

Afdeling Participatie en 

Financiele Sturing 
 
Postbus 90801 

2509 LV  Den Haag 

Parnassusplein 5 

 

T 070 333 44 44 

F 070 333 40 33 

www.rijksoverheid.nl 
 
 

Onze referentie 

2020-0000003169 
 
Bijlagen 

geen 
 

Het Rijk kent u met deze beschikking een tweede voorschot toe op een nog vast 

te stellen Specifieke Uitkering voor de financiering van de Tijdelijke 

overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). Specifieke uitkeringen 

zijn middelen uit ‘s Rijks kas die onder voorwaarden worden verstrekt. 

 

BETROKKEN PARTIJEN 

 

VERSTREKT DOOR  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

TOEGEKEND AAN College van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Amsterdam 

 

DATUM   17 april 2020 

 

REGELING 

 

TYPE    Voorschot Specifieke uitkering 

 

NAAM Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige 

ondernemers (Tozo) 

 - Voorschot. 

 

 

CODERING   SZW G4 

 

BEDRAG   € 79.380.384 

 

JAAR    2020 
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Directie Participatie en 

Decentrale Voorzieningen 

Afdeling Participatie en 

Financiele Sturing 

 
Datum 

17 april 2020 
 
Onze referentie 

2020-0000003169 
 

BEZWAARMOGELIJKHEID 
 

Dit is een beschikking in de zin van artikel 1:3, tweede lid van de Awb. Overeenkomstig de 

Awb kan tegen deze beschikking schriftelijk bezwaar worden gemaakt door degene wiens 

belang rechtstreeks bij deze beschikking betrokken is. Daartoe moet binnen zes weken na 

de dag van verzending van deze beschikking een bezwaarschrift worden ingediend bij: De 

Staatssecretaris van SZW, t.a.v. de Directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische 

Aangelegenheden, Bureau Ondersteuning team 1, Postbus 90801, 2509 LV ’s-Gravenhage 

(Fax 070 333 5116).  

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten de naam en het 

adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van deze beschikking alsmede 

reden(en) waarom de beschikking niet juist wordt gevonden. Het bezwaarschrift dient in de 

Nederlandse taal te zijn gesteld. Een bezwaarschrift kan ook per e-mail worden ingediend. 

Dan moet het bezwaarschrift in pdf-formaat als bijlage in de e-mail worden verzonden. Deze 

bijlage moet een ingescande “natte” handtekening bevatten. Hiermee wordt bedoeld dat het 

bezwaarschrift met de hand moet worden ondertekend, voordat het wordt ingescand en 

opgeslagen in pdf-formaat (bij voorkeur met tekstherkenning). Deze e-mail met bijlage 

moet gezonden worden naar: wbja-bezwaren-bo-t1@minszw.nl. 
  



 

 

 

Pagina 4 van 4 

TOELICHTING 
 
1.TOTAAL BEDRAG LANDELIJK VOORSCHOT EN VERDEELSYSTEMATIEK 

 
Bij beschikking van 27 maart jl. is het eerste voorschot aan uw gemeente 
verstrekt. Met deze bijgaande beschikking wordt een tweede voorschot van  

€ 1,2 miljard verdeeld. 

Deze middelen worden over gemeenten verdeeld op basis van het aantal 

zelfstandigen in gemeenten per 1 januari 2018 (CBS). 

 

2. BEREKENING GEMEENTESPECIFIEK VOORSCHOT 

 

Aantal zelfstandigen in de gemeente (*1.000)  83,7 A 

Landelijk aantal zelfstandigen (*1.000)  1.265,3 B 

Aandeel zelfstandigen (= A/B) (%)  6,6150% C 

Totaal beschikbare voorschot  € 1.200.000.000 D 

 

Voorschot (=C*D): € 79.380.384 E 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
> Retouradres Postbus 90801 2509 LV  Den Haag 

Aan het college van burgemeester en wethouders 

van de gemeente Amsterdam 

Postbus 202  

1000 AE  Amsterdam  

1000AE202 

Datum  8 mei 2020 

Betreft Voorschot Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers  

 

Geacht college, 
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Directie Participatie en 

Decentrale Voorzieningen 

Afdeling Participatie en 

Financiele Sturing 
 
Postbus 90801 

2509 LV  Den Haag 

Parnassusplein 5 

 

T 070 333 44 44 

F 070 333 40 33 

www.rijksoverheid.nl 
 
 

Onze referentie 

2020-0000003792 
 
Bijlagen 

geen 
 

Het Rijk kent u met deze beschikking een voorschot toe op een Specifieke 

Uitkering. Specifieke uitkeringen zijn middelen uit ‘s Rijks kas die onder 

voorwaarden worden verstrekt. In het vervolg van deze beschikking wordt u over 

deze voorwaarden geïnformeerd. Specifieke uitkeringen worden verantwoord via 

SiSa (Single information, Single audit). 

 

BETROKKEN PARTIJEN 

 

VERSTREKT DOOR  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

TOEGEKEND AAN College van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Amsterdam 

 

DATUM   8 mei 2020 

 

REGELING 

 

TYPE    Voorschot Specifieke uitkering 

 

NAAM Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige 

ondernemers (Tozo) 

 - Voorschot. 

 

 

CODERING   SZW G4 

 

BEDRAG   € 132.300.640 

 

JAAR    2020 
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Directie Participatie en 

Decentrale Voorzieningen 

Afdeling Participatie en 

Financiele Sturing 

 
Datum 

8 mei 2020 
 
Onze referentie 

2020-0000003792 
 

OMSCHRIJVING REGELING 

 

BASIS VAN DE VERSTREKKING 
Artikel 20, eerste en tweede lid Besluit Tozo. Eerder verstrekte voorschotten op 
basis van artikel 4.95 Awb worden verrekend met dit voorschot. 

 

BELEIDSDOELSTELLING 

De regeling heeft tot doel zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis in 

financiële problemen zijn geraakt, tijdelijk te ondersteunen ten einde daarmee de 

ergste noden van zelfstandigen te ledigen en hen in staat te stellen na de 

coronacrisis het bedrijf weer voort te zetten. 

 

WIJZE VAN BETALING 

 
- Betaalbaarstelling geschiedt in 1 keer 
- Betalingen worden overgemaakt naar  

 

VERANTWOORDING EN TERUGVORDERING 

 

FINANCIËLE-VERHOUDINGSWET 

U dient het toegekende bedrag uiterlijk op 15 juli van het jaar volgend op het 

begrotingsjaar te verantwoorden, zoals geregeld in de Financiële-verhoudingswet, 

artikel 17a. 

 

VERANTWOORDING 

U verantwoordt zich via het systeem van Single information, Single audit (SiSa), 

zoals bepaald in de Regeling informatieverstrekking sisa. Bij niet tijdig indienen 

van de verantwoordingsinformatie, treedt het maatregelenbeleid van het 

ministerie van BZK in werking. Er volgt opschorting van uitbetaling van de 

algemene uitkering totdat de verantwoordingsinformatie is ontvangen, tot een 

maximum van 26 weken. 

 

TERUGVORDERINGBELEID 

De kosten van algemene bijstand en bijstand ter voorziening in de behoefte aan 

bedrijfskapitaal worden bij de vaststelling, bedoeld in artikel 22, eerste lid Tozo, 

buiten aanmerking gelaten indien deze kosten blijkens het verslag van 

bevindingen, bedoeld in artikel 213, vierde lid, van de Gemeentewet, dat deel uit 

maakt van de informatie, bedoeld in artikel 17a, eerste lid, van de Financiële-

verhoudingswet, als fout of onzeker worden aangemerkt. De minister is bevoegd 

de betreffende kosten geheel of gedeeltelijk wel in aanmerking te nemen, indien 

hij van oordeel is dat het niet in aanmerking nemen tot een onbillijkheid van 

overwegende aard leidt. 

  

 

CORRESPONDENTIE 

 

Inhoudelijke vragen over de financiering van Tozo kunt u stellen via 

financieringTozo@minszw.nl 
  

10.2 e





 

 

 

TOELICHTING 
 
1.VOORSCHOT EN VERGOEDING UITGAVEN TOZO 

 

Middels deze beschikking ontvangen gemeenten een voorschot op de kosten van 

het verstrekken van algemene bijstand en bijstand ter voorziening in de behoefte 

aan bedrijfskapitaal in het kader van de Tozo. Op basis van de gemeentelijke 

verantwoording wordt de hoogte van de vergoeding vastgesteld ter hoogte van 

100% van de gemaakte kosten. Voor de vergoeding van de uitvoeringskosten 

geldt een vast bedrag per besluit op een aanvraag.  

 

De vergoeding wordt verrekend met de aan de gemeente verstrekte voorschotten. 

Indien de verstrekte voorschotten minder bedragen dan de vastgestelde 

vergoeding, volgt een nabetaling van het verschil. Indien de verstrekte 

voorschotten meer bedragen dan de vastgestelde vergoeding, volgt een 

terugvordering van het verschil. De omvang van de vergoeding wordt vastgesteld 

binnen een jaar na ontvangst van de gemeentelijke verantwoordingsinformatie. 

 
2.TOTAAL BEDRAG LANDELIJK VOORSCHOT EN VERDEELSYSTEMATIEK 

 
Bij beschikking van 27 maart jl. (2020-0000002458) is een eerste voorschot aan 
uw gemeente verstrekt en bij beschikking van 17 april jl. (2020-0000003169) een 
tweede voorschot. Met bijgaande beschikking wordt een voorschot toegekend op 
basis van het Besluit Tozo. De eerder verstrekte voorschotten worden hiermee 

verrekend. 

 
In totaal is voor de bevoorschotting € 2,0 miljard beschikbaar. Dit bedrag wordt 
over gemeenten verdeeld op basis van het aantal zelfstandigen in gemeenten per 
1 januari 2018 (CBS). 

 

2. BEREKENING GEMEENTESPECIFIEK VOORSCHOT 

 

Aantal zelfstandigen in de gemeente (*1.000)  83,7 A 

Landelijk aantal zelfstandigen (*1.000)  1.265,3 B 

Aandeel zelfstandigen (= A/B) (%)  6,6150% C 

Totaal beschikbare voorschot  € 2.000.000.000 D 

 

Voorschot (=C*D):  € 132.300.640 E 

 

Te verrekenen voorschotten 

Reeds ontvangen voorschot 1 (2020-0000002458)  € 16.537.580 F 

Reeds ontvangen voorschot 2 (2020-0000003169)  € 79.380.384 G 

 

Per saldo nog te ontvangen (E – F – G)  € 36.382.676 H 

 

 
 



 

 

 

 
 
 
 

 
 

4. INDICATOREN SISA VERANTWOORDING 

 

Ten behoeve van de verantwoording over de uitvoering van de Tozo zendt het 

college informatie aan de minister van BZK over de volgende indicatoren: 

 
 Bestedingen levensonderhoud  
 Bestedingen kapitaalverstrekking 
 Baten levensonderhoud 
 Baten kapitaalverstrekking 
 Aantal besluiten op aanvragen levensonderhoud 

 Aantal besluiten op aanvragen kapitaalverstrekking 

 

De verantwoording, op basis van het baten-lastenstelsel, vindt plaats via het 

systeem van SiSa, zoals bepaald in de ministeriële regeling informatieverstrekking 

SiSa. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
> Retouradres Postbus 90801 2509 LV  Den Haag 

Aan het college van burgemeester en wethouders 

van de gemeente Amsterdam 

Postbus 202  

1000 AE  Amsterdam  

1000AE202 

Datum  12 juni 2020 

Betreft Voorschot Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers  

 

Geacht college, 
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Directie Participatie en 

Decentrale Voorzieningen 

Afdeling Participatie en 

Financiele Sturing 
 
Postbus 90801 

2509 LV  Den Haag 

Parnassusplein 5 

 

T 070 333 44 44 

F 070 333 40 33 

www.rijksoverheid.nl 
 
 

Onze referentie 

2020-0000005046 
 
Bijlagen 

geen 
 

Het Rijk kent u met deze beschikking een voorschot toe op een Specifieke 

uitkering. Specifieke uitkeringen zijn middelen uit ‘s Rijks kas die onder 

voorwaarden worden verstrekt. In het vervolg van deze beschikking wordt u over 

deze voorwaarden geïnformeerd. Specifieke uitkeringen worden verantwoord via 

SiSa (Single information, Single audit). 

 

BETROKKEN PARTIJEN 

 

VERSTREKT DOOR  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

TOEGEKEND AAN College van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Amsterdam 

 

DATUM   12 juni 2020 

 

REGELING 

 

TYPE    Voorschot Specifieke uitkering 

 

NAAM Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige 

ondernemers (Tozo) 

 - Voorschot. 

 

 

CODERING   SZW G4 

 

BEDRAG   € 165.375.800 

 

JAAR    2020 
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Directie Participatie en 

Decentrale Voorzieningen 

Afdeling Participatie en 

Financiele Sturing 

 
Datum 

12 juni 2020 
 
Onze referentie 

2020-0000005046 
 

OMSCHRIJVING REGELING 

 

BASIS VAN DE VERSTREKKING 
Artikel 20, eerste en tweede lid Besluit Tozo. Eerder verstrekte voorschotten 
worden verrekend met dit voorschot. 

 

BELEIDSDOELSTELLING 

De regeling heeft tot doel zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis in 

financiële problemen zijn geraakt, tijdelijk te ondersteunen ten einde daarmee de 

ergste noden van zelfstandigen te ledigen en hen in staat te stellen na de 

coronacrisis het bedrijf weer voort te zetten. 

 

WIJZE VAN BETALING 

 
- Betaalbaarstelling geschiedt in 1 keer. 
- Betalingen worden overgemaakt naar  

 

VERANTWOORDING EN TERUGVORDERING 

 

FINANCIËLE-VERHOUDINGSWET 

U dient het toegekende bedrag uiterlijk op 15 juli van het jaar volgend op het 

begrotingsjaar te verantwoorden, zoals geregeld in de Financiële-verhoudingswet, 

artikel 17a. 

 

VERANTWOORDING 

U verantwoordt zich via het systeem van “Single information, Single audit” (SiSa), 

zoals bepaald in de Regeling informatieverstrekking sisa. Bij niet tijdig indienen 

van de verantwoordingsinformatie, treedt het maatregelenbeleid van het 

ministerie van BZK in werking. Er volgt opschorting van uitbetaling van de 

algemene uitkering totdat de verantwoordingsinformatie is ontvangen, tot een 

maximum van 26 weken. 

 

TERUGVORDERINGBELEID 

De kosten van algemene bijstand en bijstand ter voorziening in de behoefte aan 

bedrijfskapitaal worden bij de vaststelling, bedoeld in artikel 22, eerste lid Tozo, 

buiten aanmerking gelaten, indien deze kosten blijkens het verslag van 

bevindingen, bedoeld in artikel 213, vierde lid, van de Gemeentewet, dat deel uit 

maakt van de informatie, bedoeld in artikel 17a, eerste lid, van de Financiële-

verhoudingswet, als fout of onzeker worden aangemerkt. De minister is bevoegd 

de betreffende kosten geheel of gedeeltelijk wel in aanmerking te nemen, indien 

hij van oordeel is dat het niet in aanmerking nemen tot een onbillijkheid van 

overwegende aard leidt. 

  

 

CORRESPONDENTIE 

 

Inhoudelijke vragen over de financiering van Tozo kunt u stellen via 

financieringtozo@minszw.nl 
  

10.2 e





 

 

 

TOELICHTING 
 
1. VOORSCHOT EN VERGOEDING UITGAVEN TOZO 

 

Middels deze beschikking ontvangen gemeenten een voorschot op de kosten van 

het verstrekken van algemene bijstand en bijstand ter voorziening in de behoefte 

aan bedrijfskapitaal in het kader van de Tozo. Op basis van de gemeentelijke 

verantwoording wordt de hoogte van de vergoeding vastgesteld ter hoogte van 

100% van de gemaakte kosten. Voor de vergoeding van de uitvoeringskosten 

geldt een vast bedrag per besluit op een aanvraag.  

 

De vergoeding wordt verrekend met de aan de gemeente verstrekte voorschotten. 

Indien de verstrekte voorschotten minder bedragen dan de vastgestelde 

vergoeding, volgt een nabetaling van het verschil. Indien de verstrekte 

voorschotten meer bedragen dan de vastgestelde vergoeding, volgt een 

terugvordering van het verschil. De omvang van de vergoeding wordt vastgesteld 

binnen een jaar na ontvangst van de gemeentelijke verantwoordingsinformatie. 

 
2. TOTAAL BEDRAG LANDELIJK VOORSCHOT EN VERDEELSYSTEMATIEK 

 
Met bijgaande beschikking wordt een voorschot toegekend op basis van het 
Besluit Tozo. De eerder verstrekte voorschotten zoals opgenomen in de 
beschikking van 8 mei jl. (2020-0000003792) worden hiermee verrekend. 
 

In totaal is voor de bevoorschotting € 2,5 miljard beschikbaar. Dit bedrag wordt 

over gemeenten verdeeld op basis van het aantal zelfstandigen in gemeenten per 
1 januari 2018 (CBS). 

 

3. BEREKENING GEMEENTESPECIFIEK VOORSCHOT 

 

Aantal zelfstandigen in de gemeente (*1.000)  83,7 A 

Landelijk aantal zelfstandigen (*1.000)  1.265,3 B 

Aandeel zelfstandigen (= A/B) (%)  6,6150% C 

Totaal beschikbare voorschot  € 2.500.000.000 D 

 

Voorschot (=C*D):  € 165.375.800 E 

 

Te verrekenen voorschotten 

Reeds ontvangen bevoorschotting (2020-0000003792)  € 132.300.640 F 

 

Per saldo nog te ontvangen (E – F)  € 33.075.160 G 

 

 
 



 

 

 

 

 
 
 
 

 

4. INDICATOREN SISA VERANTWOORDING 

 

Ten behoeve van de verantwoording over de uitvoering van de Tozo zendt het 

college informatie aan de minister van BZK over de volgende indicatoren: 

 
 Bestedingen levensonderhoud  
 Bestedingen kapitaalverstrekking 
 Baten levensonderhoud 
 Baten kapitaalverstrekking 
 Aantal besluiten op aanvragen levensonderhoud 
 Aantal besluiten op aanvragen kapitaalverstrekking 

 

De verantwoording, op basis van het baten-lastenstelsel, vindt plaats via het 

systeem van SiSa, zoals bepaald in de ministeriële regeling informatieverstrekking 

sisa. 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
> Retouradres Postbus 90801 2509 LV  Den Haag 

Aan het college van burgemeester en wethouders 

van de gemeente Hilversum 

Postbus 9900  

1201 GM  Hilversum  

1201GM9900 

Datum  27 maart 2020 

Betreft Voorschot Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers  

 

Geacht college, 

 

 

 

Pagina 1 van 4 

Directie Participatie en 

Decentrale Voorzieningen 

Afdeling Participatie en 

Financiele Sturing 
 
Postbus 90801 

2509 LV  Den Haag 

Parnassusplein 5 

 

T 070 333 44 44 

F 070 333 40 33 

www.rijksoverheid.nl 
 
 

Onze referentie 

2020-0000002458 
 
Bijlagen 

geen 
 

Het Rijk kent u met deze beschikking een voorschot toe op een nog vast te stellen 

Specifieke Uitkering voor de financiering van de Tijdelijke Overbruggingsregeling 

Zelfstandige Ondernemers (TOZO). Specifieke uitkeringen zijn middelen uit  

‘s Rijks kas die onder voorwaarden worden verstrekt. 

 

BETROKKEN PARTIJEN 

 

VERSTREKT DOOR  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

TOEGEKEND AAN College van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Hilversum 

 

DATUM   27 maart 2020 

 

REGELING 

 

TYPE    Voorschot Specifieke uitkering 

 

NAAM Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige 

Ondernemers (TOZO) 

 - Voorschot. 

 

 

CODERING   SZW G4 

 

BEDRAG   € 1.521.378 

 

JAAR    2020 
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Directie Participatie en 

Decentrale Voorzieningen 

Afdeling Participatie en 

Financiele Sturing 

 
Datum 

27 maart 2020 
 
Onze referentie 

2020-0000002458 
 

BEZWAARMOGELIJKHEID 
 

Dit is een beschikking in de zin van artikel 1:3, tweede lid van de Awb. Overeenkomstig de 

Awb kan tegen deze beschikking schriftelijk bezwaar worden gemaakt door degene wiens 

belang rechtstreeks bij deze beschikking betrokken is. Daartoe moet binnen zes weken na 

de dag van verzending van deze beschikking een bezwaarschrift worden ingediend bij: De 

Staatssecretaris van SZW, t.a.v. de Directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische 

Aangelegenheden, Bureau Ondersteuning team 1, Postbus 90801, 2509 LV ’s-Gravenhage 

(Fax 070 333 5116).  

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten de naam en het 

adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van deze beschikking alsmede 

reden(en) waarom de beschikking niet juist wordt gevonden. Het bezwaarschrift dient in de 

Nederlandse taal te zijn gesteld. Een bezwaarschrift kan ook per e-mail worden ingediend. 

Dan moet het bezwaarschrift in pdf-formaat als bijlage in de e-mail worden verzonden. Deze 

bijlage moet een ingescande “natte” handtekening bevatten. Hiermee wordt bedoeld dat het 

bezwaarschrift met de hand moet worden ondertekend, voordat het wordt ingescand en 

opgeslagen in pdf-formaat (bij voorkeur met tekstherkenning). Deze e-mail met bijlage 

moet gezonden worden naar: wbja-bezwaren-bo-t1@minszw.nl. 
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TOELICHTING 
 
1.TOTAAL BEDRAG LANDELIJK VOORSCHOT EN VERDEELSYSTEMATIEK 

 
Met deze beschikking wordt een voorschot van € 250 miljoen verdeeld. 

Deze middelen worden over gemeenten verdeeld op basis van het aantal 

zelfstandigen per 1 januari 2018 (CBS) in gemeenten. 

 

2. BEREKENING GEMEENTESPECIFIEK VOORSCHOT 

 

Aantal zelfstandigen in de de gemeente (*1.000)  7,7 A 

Landelijk aantal zelfstandigen (*1.000)  1.265,3 B 

Aandeel zelfstandigen (= A/B) (%)  0,6086% C 

Totaal beschikbare voorschot € 250.000.000 D 

 

Voorschot (=C*D):  € 1.521.378 E 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
> Retouradres Postbus 90801 2509 LV  Den Haag 

Aan het college van burgemeester en wethouders 

van de gemeente Hilversum 

Postbus 9900  

1201 GM  Hilversum  

1201GM9900 

Datum  17 april 2020 

Betreft Voorschot Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers  

 

Geacht college, 
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Directie Participatie en 

Decentrale Voorzieningen 

Afdeling Participatie en 

Financiele Sturing 
 
Postbus 90801 

2509 LV  Den Haag 

Parnassusplein 5 

 

T 070 333 44 44 

F 070 333 40 33 

www.rijksoverheid.nl 
 
 

Onze referentie 

2020-0000003169 
 
Bijlagen 

geen 
 

Het Rijk kent u met deze beschikking een tweede voorschot toe op een nog vast 

te stellen Specifieke Uitkering voor de financiering van de Tijdelijke 

overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). Specifieke uitkeringen 

zijn middelen uit ‘s Rijks kas die onder voorwaarden worden verstrekt. 

 

BETROKKEN PARTIJEN 

 

VERSTREKT DOOR  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

TOEGEKEND AAN College van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Hilversum 

 

DATUM   17 april 2020 

 

REGELING 

 

TYPE    Voorschot Specifieke uitkering 

 

NAAM Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige 

ondernemers (Tozo) 

 - Voorschot. 

 

 

CODERING   SZW G4 

 

BEDRAG   € 7.302.616 

 

JAAR    2020 
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Directie Participatie en 

Decentrale Voorzieningen 

Afdeling Participatie en 

Financiele Sturing 

 
Datum 

17 april 2020 
 
Onze referentie 

2020-0000003169 
 

BEZWAARMOGELIJKHEID 
 

Dit is een beschikking in de zin van artikel 1:3, tweede lid van de Awb. Overeenkomstig de 

Awb kan tegen deze beschikking schriftelijk bezwaar worden gemaakt door degene wiens 

belang rechtstreeks bij deze beschikking betrokken is. Daartoe moet binnen zes weken na 

de dag van verzending van deze beschikking een bezwaarschrift worden ingediend bij: De 

Staatssecretaris van SZW, t.a.v. de Directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische 

Aangelegenheden, Bureau Ondersteuning team 1, Postbus 90801, 2509 LV ’s-Gravenhage 

(Fax 070 333 5116).  

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten de naam en het 

adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van deze beschikking alsmede 

reden(en) waarom de beschikking niet juist wordt gevonden. Het bezwaarschrift dient in de 

Nederlandse taal te zijn gesteld. Een bezwaarschrift kan ook per e-mail worden ingediend. 

Dan moet het bezwaarschrift in pdf-formaat als bijlage in de e-mail worden verzonden. Deze 

bijlage moet een ingescande “natte” handtekening bevatten. Hiermee wordt bedoeld dat het 

bezwaarschrift met de hand moet worden ondertekend, voordat het wordt ingescand en 

opgeslagen in pdf-formaat (bij voorkeur met tekstherkenning). Deze e-mail met bijlage 

moet gezonden worden naar: wbja-bezwaren-bo-t1@minszw.nl. 
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TOELICHTING 
 
1.TOTAAL BEDRAG LANDELIJK VOORSCHOT EN VERDEELSYSTEMATIEK 

 
Bij beschikking van 27 maart jl. is het eerste voorschot aan uw gemeente 
verstrekt. Met deze bijgaande beschikking wordt een tweede voorschot van  

€ 1,2 miljard verdeeld. 

Deze middelen worden over gemeenten verdeeld op basis van het aantal 

zelfstandigen in gemeenten per 1 januari 2018 (CBS). 

 

2. BEREKENING GEMEENTESPECIFIEK VOORSCHOT 

 

Aantal zelfstandigen in de gemeente (*1.000)  7,7 A 

Landelijk aantal zelfstandigen (*1.000)  1.265,3 B 

Aandeel zelfstandigen (= A/B) (%)  0,6086% C 

Totaal beschikbare voorschot  € 1.200.000.000 D 

 

Voorschot (=C*D):  € 7.302.616 E 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
> Retouradres Postbus 90801 2509 LV  Den Haag 

Aan het college van burgemeester en wethouders 

van de gemeente Hilversum 

Postbus 9900  

1201 GM  Hilversum  

1201GM9900 

Datum  8 mei 2020 

Betreft Voorschot Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers  

 

Geacht college, 
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Directie Participatie en 

Decentrale Voorzieningen 

Afdeling Participatie en 

Financiele Sturing 
 
Postbus 90801 

2509 LV  Den Haag 

Parnassusplein 5 

 

T 070 333 44 44 

F 070 333 40 33 

www.rijksoverheid.nl 
 
 

Onze referentie 

2020-0000003792 
 
Bijlagen 

geen 
 

Het Rijk kent u met deze beschikking een voorschot toe op een Specifieke 

Uitkering. Specifieke uitkeringen zijn middelen uit ‘s Rijks kas die onder 

voorwaarden worden verstrekt. In het vervolg van deze beschikking wordt u over 

deze voorwaarden geïnformeerd. Specifieke uitkeringen worden verantwoord via 

SiSa (Single information, Single audit). 

 

BETROKKEN PARTIJEN 

 

VERSTREKT DOOR  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

TOEGEKEND AAN College van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Hilversum 

 

DATUM   8 mei 2020 

 

REGELING 

 

TYPE    Voorschot Specifieke uitkering 

 

NAAM Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige 

ondernemers (Tozo) 

 - Voorschot. 

 

 

CODERING   SZW G4 

 

BEDRAG   € 12.171.027 

 

JAAR    2020 
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Directie Participatie en 

Decentrale Voorzieningen 

Afdeling Participatie en 

Financiele Sturing 

 
Datum 

8 mei 2020 
 
Onze referentie 

2020-0000003792 
 

OMSCHRIJVING REGELING 

 

BASIS VAN DE VERSTREKKING 
Artikel 20, eerste en tweede lid Besluit Tozo. Eerder verstrekte voorschotten op 
basis van artikel 4.95 Awb worden verrekend met dit voorschot. 

 

BELEIDSDOELSTELLING 

De regeling heeft tot doel zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis in 

financiële problemen zijn geraakt, tijdelijk te ondersteunen ten einde daarmee de 

ergste noden van zelfstandigen te ledigen en hen in staat te stellen na de 

coronacrisis het bedrijf weer voort te zetten. 

 

WIJZE VAN BETALING 

 
- Betaalbaarstelling geschiedt in 1 keer 
- Betalingen worden overgemaakt naar  

 

VERANTWOORDING EN TERUGVORDERING 

 

FINANCIËLE-VERHOUDINGSWET 

U dient het toegekende bedrag uiterlijk op 15 juli van het jaar volgend op het 

begrotingsjaar te verantwoorden, zoals geregeld in de Financiële-verhoudingswet, 

artikel 17a. 

 

VERANTWOORDING 

U verantwoordt zich via het systeem van Single information, Single audit (SiSa), 

zoals bepaald in de Regeling informatieverstrekking sisa. Bij niet tijdig indienen 

van de verantwoordingsinformatie, treedt het maatregelenbeleid van het 

ministerie van BZK in werking. Er volgt opschorting van uitbetaling van de 

algemene uitkering totdat de verantwoordingsinformatie is ontvangen, tot een 

maximum van 26 weken. 

 

TERUGVORDERINGBELEID 

De kosten van algemene bijstand en bijstand ter voorziening in de behoefte aan 

bedrijfskapitaal worden bij de vaststelling, bedoeld in artikel 22, eerste lid Tozo, 

buiten aanmerking gelaten indien deze kosten blijkens het verslag van 

bevindingen, bedoeld in artikel 213, vierde lid, van de Gemeentewet, dat deel uit 

maakt van de informatie, bedoeld in artikel 17a, eerste lid, van de Financiële-

verhoudingswet, als fout of onzeker worden aangemerkt. De minister is bevoegd 

de betreffende kosten geheel of gedeeltelijk wel in aanmerking te nemen, indien 

hij van oordeel is dat het niet in aanmerking nemen tot een onbillijkheid van 

overwegende aard leidt. 

  

 

CORRESPONDENTIE 

 

Inhoudelijke vragen over de financiering van Tozo kunt u stellen via 

financieringTozo@minszw.nl 
  

10.2 e





 

 

 

TOELICHTING 
 
1.VOORSCHOT EN VERGOEDING UITGAVEN TOZO 

 

Middels deze beschikking ontvangen gemeenten een voorschot op de kosten van 

het verstrekken van algemene bijstand en bijstand ter voorziening in de behoefte 

aan bedrijfskapitaal in het kader van de Tozo. Op basis van de gemeentelijke 

verantwoording wordt de hoogte van de vergoeding vastgesteld ter hoogte van 

100% van de gemaakte kosten. Voor de vergoeding van de uitvoeringskosten 

geldt een vast bedrag per besluit op een aanvraag.  

 

De vergoeding wordt verrekend met de aan de gemeente verstrekte voorschotten. 

Indien de verstrekte voorschotten minder bedragen dan de vastgestelde 

vergoeding, volgt een nabetaling van het verschil. Indien de verstrekte 

voorschotten meer bedragen dan de vastgestelde vergoeding, volgt een 

terugvordering van het verschil. De omvang van de vergoeding wordt vastgesteld 

binnen een jaar na ontvangst van de gemeentelijke verantwoordingsinformatie. 

 
2.TOTAAL BEDRAG LANDELIJK VOORSCHOT EN VERDEELSYSTEMATIEK 

 
Bij beschikking van 27 maart jl. (2020-0000002458) is een eerste voorschot aan 
uw gemeente verstrekt en bij beschikking van 17 april jl. (2020-0000003169) een 
tweede voorschot. Met bijgaande beschikking wordt een voorschot toegekend op 
basis van het Besluit Tozo. De eerder verstrekte voorschotten worden hiermee 

verrekend. 

 
In totaal is voor de bevoorschotting € 2,0 miljard beschikbaar. Dit bedrag wordt 
over gemeenten verdeeld op basis van het aantal zelfstandigen in gemeenten per 
1 januari 2018 (CBS). 

 

2. BEREKENING GEMEENTESPECIFIEK VOORSCHOT 

 

Aantal zelfstandigen in de gemeente (*1.000)  7,7 A 

Landelijk aantal zelfstandigen (*1.000)  1.265,3 B 

Aandeel zelfstandigen (= A/B) (%)  0,6086% C 

Totaal beschikbare voorschot  € 2.000.000.000 D 

 

Voorschot (=C*D):  € 12.171.027 E 

 

Te verrekenen voorschotten 

Reeds ontvangen voorschot 1 (2020-0000002458)  € 1.521.378 F 

Reeds ontvangen voorschot 2 (2020-0000003169)  € 7.302.616 G 

 

Per saldo nog te ontvangen (E – F – G)  € 3.347.033 H 

 

 
 



 

 

 

 
 
 
 

 
 

4. INDICATOREN SISA VERANTWOORDING 

 

Ten behoeve van de verantwoording over de uitvoering van de Tozo zendt het 

college informatie aan de minister van BZK over de volgende indicatoren: 

 
 Bestedingen levensonderhoud  
 Bestedingen kapitaalverstrekking 
 Baten levensonderhoud 
 Baten kapitaalverstrekking 
 Aantal besluiten op aanvragen levensonderhoud 

 Aantal besluiten op aanvragen kapitaalverstrekking 

 

De verantwoording, op basis van het baten-lastenstelsel, vindt plaats via het 

systeem van SiSa, zoals bepaald in de ministeriële regeling informatieverstrekking 

SiSa. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
> Retouradres Postbus 90801 2509 LV  Den Haag 

Aan het college van burgemeester en wethouders 

van de gemeente Hilversum 

Postbus 9900  

1201 GM  Hilversum  

1201GM9900 

Datum  12 juni 2020 

Betreft Voorschot Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers  

 

Geacht college, 
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Directie Participatie en 

Decentrale Voorzieningen 

Afdeling Participatie en 

Financiele Sturing 
 
Postbus 90801 

2509 LV  Den Haag 

Parnassusplein 5 

 

T 070 333 44 44 

F 070 333 40 33 

www.rijksoverheid.nl 
 
 

Onze referentie 

2020-0000005046 
 
Bijlagen 

geen 
 

Het Rijk kent u met deze beschikking een voorschot toe op een Specifieke 

uitkering. Specifieke uitkeringen zijn middelen uit ‘s Rijks kas die onder 

voorwaarden worden verstrekt. In het vervolg van deze beschikking wordt u over 

deze voorwaarden geïnformeerd. Specifieke uitkeringen worden verantwoord via 

SiSa (Single information, Single audit). 

 

BETROKKEN PARTIJEN 

 

VERSTREKT DOOR  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

TOEGEKEND AAN College van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Hilversum 

 

DATUM   12 juni 2020 

 

REGELING 

 

TYPE    Voorschot Specifieke uitkering 

 

NAAM Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige 

ondernemers (Tozo) 

 - Voorschot. 

 

 

CODERING   SZW G4 

 

BEDRAG   € 15.213.783 

 

JAAR    2020 
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Directie Participatie en 

Decentrale Voorzieningen 

Afdeling Participatie en 

Financiele Sturing 

 
Datum 

12 juni 2020 
 
Onze referentie 

2020-0000005046 
 

OMSCHRIJVING REGELING 

 

BASIS VAN DE VERSTREKKING 
Artikel 20, eerste en tweede lid Besluit Tozo. Eerder verstrekte voorschotten 
worden verrekend met dit voorschot. 

 

BELEIDSDOELSTELLING 

De regeling heeft tot doel zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis in 

financiële problemen zijn geraakt, tijdelijk te ondersteunen ten einde daarmee de 

ergste noden van zelfstandigen te ledigen en hen in staat te stellen na de 

coronacrisis het bedrijf weer voort te zetten. 

 

WIJZE VAN BETALING 

 
- Betaalbaarstelling geschiedt in 1 keer. 
- Betalingen worden overgemaakt naar  

 

VERANTWOORDING EN TERUGVORDERING 

 

FINANCIËLE-VERHOUDINGSWET 

U dient het toegekende bedrag uiterlijk op 15 juli van het jaar volgend op het 

begrotingsjaar te verantwoorden, zoals geregeld in de Financiële-verhoudingswet, 

artikel 17a. 

 

VERANTWOORDING 

U verantwoordt zich via het systeem van “Single information, Single audit” (SiSa), 

zoals bepaald in de Regeling informatieverstrekking sisa. Bij niet tijdig indienen 

van de verantwoordingsinformatie, treedt het maatregelenbeleid van het 

ministerie van BZK in werking. Er volgt opschorting van uitbetaling van de 

algemene uitkering totdat de verantwoordingsinformatie is ontvangen, tot een 

maximum van 26 weken. 

 

TERUGVORDERINGBELEID 

De kosten van algemene bijstand en bijstand ter voorziening in de behoefte aan 

bedrijfskapitaal worden bij de vaststelling, bedoeld in artikel 22, eerste lid Tozo, 

buiten aanmerking gelaten, indien deze kosten blijkens het verslag van 

bevindingen, bedoeld in artikel 213, vierde lid, van de Gemeentewet, dat deel uit 

maakt van de informatie, bedoeld in artikel 17a, eerste lid, van de Financiële-

verhoudingswet, als fout of onzeker worden aangemerkt. De minister is bevoegd 

de betreffende kosten geheel of gedeeltelijk wel in aanmerking te nemen, indien 

hij van oordeel is dat het niet in aanmerking nemen tot een onbillijkheid van 

overwegende aard leidt. 

  

 

CORRESPONDENTIE 

 

Inhoudelijke vragen over de financiering van Tozo kunt u stellen via 

financieringtozo@minszw.nl 
  

10.2 e





 

 

 

TOELICHTING 
 
1. VOORSCHOT EN VERGOEDING UITGAVEN TOZO 

 

Middels deze beschikking ontvangen gemeenten een voorschot op de kosten van 

het verstrekken van algemene bijstand en bijstand ter voorziening in de behoefte 

aan bedrijfskapitaal in het kader van de Tozo. Op basis van de gemeentelijke 

verantwoording wordt de hoogte van de vergoeding vastgesteld ter hoogte van 

100% van de gemaakte kosten. Voor de vergoeding van de uitvoeringskosten 

geldt een vast bedrag per besluit op een aanvraag.  

 

De vergoeding wordt verrekend met de aan de gemeente verstrekte voorschotten. 

Indien de verstrekte voorschotten minder bedragen dan de vastgestelde 

vergoeding, volgt een nabetaling van het verschil. Indien de verstrekte 

voorschotten meer bedragen dan de vastgestelde vergoeding, volgt een 

terugvordering van het verschil. De omvang van de vergoeding wordt vastgesteld 

binnen een jaar na ontvangst van de gemeentelijke verantwoordingsinformatie. 

 
2. TOTAAL BEDRAG LANDELIJK VOORSCHOT EN VERDEELSYSTEMATIEK 

 
Met bijgaande beschikking wordt een voorschot toegekend op basis van het 
Besluit Tozo. De eerder verstrekte voorschotten zoals opgenomen in de 
beschikking van 8 mei jl. (2020-0000003792) worden hiermee verrekend. 
 

In totaal is voor de bevoorschotting € 2,5 miljard beschikbaar. Dit bedrag wordt 

over gemeenten verdeeld op basis van het aantal zelfstandigen in gemeenten per 
1 januari 2018 (CBS). 

 

3. BEREKENING GEMEENTESPECIFIEK VOORSCHOT 

 

Aantal zelfstandigen in de gemeente (*1.000)  7,7 A 

Landelijk aantal zelfstandigen (*1.000)  1.265,3 B 

Aandeel zelfstandigen (= A/B) (%)  0,6086% C 

Totaal beschikbare voorschot  € 2.500.000.000 D 

 

Voorschot (=C*D):  € 15.213.783 E 

 

Te verrekenen voorschotten 

Reeds ontvangen bevoorschotting (2020-0000003792)  € 12.171.027 F 

 

Per saldo nog te ontvangen (E – F)  € 3.042.756 G 

 

 
 



 

 

 

 

 
 
 
 

 

4. INDICATOREN SISA VERANTWOORDING 

 

Ten behoeve van de verantwoording over de uitvoering van de Tozo zendt het 

college informatie aan de minister van BZK over de volgende indicatoren: 

 
 Bestedingen levensonderhoud  
 Bestedingen kapitaalverstrekking 
 Baten levensonderhoud 
 Baten kapitaalverstrekking 
 Aantal besluiten op aanvragen levensonderhoud 
 Aantal besluiten op aanvragen kapitaalverstrekking 

 

De verantwoording, op basis van het baten-lastenstelsel, vindt plaats via het 

systeem van SiSa, zoals bepaald in de ministeriële regeling informatieverstrekking 

sisa. 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
> Retouradres Postbus 90801 2509 LV  Den Haag 

Aan het college van burgemeester en wethouders 

van de gemeente 's-Gravenhage 

Postbus 12600  

2500 DJ  Den Haag  

2500DJ12600 

Datum  27 maart 2020 

Betreft Voorschot Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers  

 

Geacht college, 

 

 

 

Pagina 1 van 4 

Directie Participatie en 

Decentrale Voorzieningen 

Afdeling Participatie en 

Financiele Sturing 
 
Postbus 90801 

2509 LV  Den Haag 

Parnassusplein 5 

 

T 070 333 44 44 

F 070 333 40 33 

www.rijksoverheid.nl 
 
 

Onze referentie 

2020-0000002458 
 
Bijlagen 

geen 
 

Het Rijk kent u met deze beschikking een voorschot toe op een nog vast te stellen 

Specifieke Uitkering voor de financiering van de Tijdelijke Overbruggingsregeling 

Zelfstandige Ondernemers (TOZO). Specifieke uitkeringen zijn middelen uit  

‘s Rijks kas die onder voorwaarden worden verstrekt. 

 

BETROKKEN PARTIJEN 

 

VERSTREKT DOOR  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

TOEGEKEND AAN College van burgemeester en wethouders van de 

gemeente 's-Gravenhage 

 

DATUM   27 maart 2020 

 

REGELING 

 

TYPE    Voorschot Specifieke uitkering 

 

NAAM Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige 

Ondernemers (TOZO) 

 - Voorschot. 

 

 

CODERING   SZW G4 

 

BEDRAG   € 8.555.283 

 

JAAR    2020 
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Directie Participatie en 

Decentrale Voorzieningen 

Afdeling Participatie en 

Financiele Sturing 

 
Datum 

27 maart 2020 
 
Onze referentie 

2020-0000002458 
 

BEZWAARMOGELIJKHEID 
 

Dit is een beschikking in de zin van artikel 1:3, tweede lid van de Awb. Overeenkomstig de 

Awb kan tegen deze beschikking schriftelijk bezwaar worden gemaakt door degene wiens 

belang rechtstreeks bij deze beschikking betrokken is. Daartoe moet binnen zes weken na 

de dag van verzending van deze beschikking een bezwaarschrift worden ingediend bij: De 

Staatssecretaris van SZW, t.a.v. de Directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische 

Aangelegenheden, Bureau Ondersteuning team 1, Postbus 90801, 2509 LV ’s-Gravenhage 

(Fax 070 333 5116).  

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten de naam en het 

adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van deze beschikking alsmede 

reden(en) waarom de beschikking niet juist wordt gevonden. Het bezwaarschrift dient in de 

Nederlandse taal te zijn gesteld. Een bezwaarschrift kan ook per e-mail worden ingediend. 

Dan moet het bezwaarschrift in pdf-formaat als bijlage in de e-mail worden verzonden. Deze 

bijlage moet een ingescande “natte” handtekening bevatten. Hiermee wordt bedoeld dat het 

bezwaarschrift met de hand moet worden ondertekend, voordat het wordt ingescand en 

opgeslagen in pdf-formaat (bij voorkeur met tekstherkenning). Deze e-mail met bijlage 

moet gezonden worden naar: wbja-bezwaren-bo-t1@minszw.nl. 
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TOELICHTING 
 
1.TOTAAL BEDRAG LANDELIJK VOORSCHOT EN VERDEELSYSTEMATIEK 

 
Met deze beschikking wordt een voorschot van € 250 miljoen verdeeld. 

Deze middelen worden over gemeenten verdeeld op basis van het aantal 

zelfstandigen per 1 januari 2018 (CBS) in gemeenten. 

 

2. BEREKENING GEMEENTESPECIFIEK VOORSCHOT 

 

Aantal zelfstandigen in de de gemeente (*1.000)  43,3 A 

Landelijk aantal zelfstandigen (*1.000)  1.265,3 B 

Aandeel zelfstandigen (= A/B) (%)  3,4221% C 

Totaal beschikbare voorschot € 250.000.000 D 

 

Voorschot (=C*D):  € 8.555.283 E 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
> Retouradres Postbus 90801 2509 LV  Den Haag 

Aan het college van burgemeester en wethouders 

van de gemeente 's-Gravenhage 

Postbus 12600  

2500 DJ  Den Haag  

2500DJ12600 

Datum  17 april 2020 

Betreft Voorschot Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers  

 

Geacht college, 
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Directie Participatie en 

Decentrale Voorzieningen 

Afdeling Participatie en 

Financiele Sturing 
 
Postbus 90801 

2509 LV  Den Haag 

Parnassusplein 5 

 

T 070 333 44 44 

F 070 333 40 33 

www.rijksoverheid.nl 
 
 

Onze referentie 

2020-0000003169 
 
Bijlagen 

geen 
 

Het Rijk kent u met deze beschikking een tweede voorschot toe op een nog vast 

te stellen Specifieke Uitkering voor de financiering van de Tijdelijke 

overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). Specifieke uitkeringen 

zijn middelen uit ‘s Rijks kas die onder voorwaarden worden verstrekt. 

 

BETROKKEN PARTIJEN 

 

VERSTREKT DOOR  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

TOEGEKEND AAN College van burgemeester en wethouders van de 

gemeente 's-Gravenhage 

 

DATUM   17 april 2020 

 

REGELING 

 

TYPE    Voorschot Specifieke uitkering 

 

NAAM Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige 

ondernemers (Tozo) 

 - Voorschot. 

 

 

CODERING   SZW G4 

 

BEDRAG   € 41.065.360 

 

JAAR    2020 
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Directie Participatie en 

Decentrale Voorzieningen 

Afdeling Participatie en 

Financiele Sturing 

 
Datum 

17 april 2020 
 
Onze referentie 

2020-0000003169 
 

BEZWAARMOGELIJKHEID 
 

Dit is een beschikking in de zin van artikel 1:3, tweede lid van de Awb. Overeenkomstig de 

Awb kan tegen deze beschikking schriftelijk bezwaar worden gemaakt door degene wiens 

belang rechtstreeks bij deze beschikking betrokken is. Daartoe moet binnen zes weken na 

de dag van verzending van deze beschikking een bezwaarschrift worden ingediend bij: De 

Staatssecretaris van SZW, t.a.v. de Directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische 

Aangelegenheden, Bureau Ondersteuning team 1, Postbus 90801, 2509 LV ’s-Gravenhage 

(Fax 070 333 5116).  

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten de naam en het 

adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van deze beschikking alsmede 

reden(en) waarom de beschikking niet juist wordt gevonden. Het bezwaarschrift dient in de 

Nederlandse taal te zijn gesteld. Een bezwaarschrift kan ook per e-mail worden ingediend. 

Dan moet het bezwaarschrift in pdf-formaat als bijlage in de e-mail worden verzonden. Deze 

bijlage moet een ingescande “natte” handtekening bevatten. Hiermee wordt bedoeld dat het 

bezwaarschrift met de hand moet worden ondertekend, voordat het wordt ingescand en 

opgeslagen in pdf-formaat (bij voorkeur met tekstherkenning). Deze e-mail met bijlage 

moet gezonden worden naar: wbja-bezwaren-bo-t1@minszw.nl. 
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TOELICHTING 
 
1.TOTAAL BEDRAG LANDELIJK VOORSCHOT EN VERDEELSYSTEMATIEK 

 
Bij beschikking van 27 maart jl. is het eerste voorschot aan uw gemeente 
verstrekt. Met deze bijgaande beschikking wordt een tweede voorschot van  

€ 1,2 miljard verdeeld. 

Deze middelen worden over gemeenten verdeeld op basis van het aantal 

zelfstandigen in gemeenten per 1 januari 2018 (CBS). 

 

2. BEREKENING GEMEENTESPECIFIEK VOORSCHOT 

 

Aantal zelfstandigen in de gemeente (*1.000)  43,3 A 

Landelijk aantal zelfstandigen (*1.000)  1.265,3 B 

Aandeel zelfstandigen (= A/B) (%)  3,4221% C 

Totaal beschikbare voorschot  € 1.200.000.000 D 

 

Voorschot (=C*D): € 41.065.360 E 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
> Retouradres Postbus 90801 2509 LV  Den Haag 

Aan het college van burgemeester en wethouders 

van de gemeente 's-Gravenhage 

Postbus 12600  

2500 DJ  Den Haag  

2500DJ12600 

Datum  8 mei 2020 

Betreft Voorschot Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers  

 

Geacht college, 
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Directie Participatie en 

Decentrale Voorzieningen 

Afdeling Participatie en 

Financiele Sturing 
 
Postbus 90801 

2509 LV  Den Haag 

Parnassusplein 5 

 

T 070 333 44 44 

F 070 333 40 33 

www.rijksoverheid.nl 
 
 

Onze referentie 

2020-0000003792 
 
Bijlagen 

geen 
 

Het Rijk kent u met deze beschikking een voorschot toe op een Specifieke 

Uitkering. Specifieke uitkeringen zijn middelen uit ‘s Rijks kas die onder 

voorwaarden worden verstrekt. In het vervolg van deze beschikking wordt u over 

deze voorwaarden geïnformeerd. Specifieke uitkeringen worden verantwoord via 

SiSa (Single information, Single audit). 

 

BETROKKEN PARTIJEN 

 

VERSTREKT DOOR  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

TOEGEKEND AAN College van burgemeester en wethouders van de 

gemeente 's-Gravenhage 

 

DATUM   8 mei 2020 

 

REGELING 

 

TYPE    Voorschot Specifieke uitkering 

 

NAAM Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige 

ondernemers (Tozo) 

 - Voorschot. 

 

 

CODERING   SZW G4 

 

BEDRAG   € 68.442.267 

 

JAAR    2020 
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Directie Participatie en 

Decentrale Voorzieningen 

Afdeling Participatie en 

Financiele Sturing 

 
Datum 

8 mei 2020 
 
Onze referentie 

2020-0000003792 
 

OMSCHRIJVING REGELING 

 

BASIS VAN DE VERSTREKKING 
Artikel 20, eerste en tweede lid Besluit Tozo. Eerder verstrekte voorschotten op 
basis van artikel 4.95 Awb worden verrekend met dit voorschot. 

 

BELEIDSDOELSTELLING 

De regeling heeft tot doel zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis in 

financiële problemen zijn geraakt, tijdelijk te ondersteunen ten einde daarmee de 

ergste noden van zelfstandigen te ledigen en hen in staat te stellen na de 

coronacrisis het bedrijf weer voort te zetten. 

 

WIJZE VAN BETALING 

 
- Betaalbaarstelling geschiedt in 1 keer 
- Betalingen worden overgemaakt naar  

 

VERANTWOORDING EN TERUGVORDERING 

 

FINANCIËLE-VERHOUDINGSWET 

U dient het toegekende bedrag uiterlijk op 15 juli van het jaar volgend op het 

begrotingsjaar te verantwoorden, zoals geregeld in de Financiële-verhoudingswet, 

artikel 17a. 

 

VERANTWOORDING 

U verantwoordt zich via het systeem van Single information, Single audit (SiSa), 

zoals bepaald in de Regeling informatieverstrekking sisa. Bij niet tijdig indienen 

van de verantwoordingsinformatie, treedt het maatregelenbeleid van het 

ministerie van BZK in werking. Er volgt opschorting van uitbetaling van de 

algemene uitkering totdat de verantwoordingsinformatie is ontvangen, tot een 

maximum van 26 weken. 

 

TERUGVORDERINGBELEID 

De kosten van algemene bijstand en bijstand ter voorziening in de behoefte aan 

bedrijfskapitaal worden bij de vaststelling, bedoeld in artikel 22, eerste lid Tozo, 

buiten aanmerking gelaten indien deze kosten blijkens het verslag van 

bevindingen, bedoeld in artikel 213, vierde lid, van de Gemeentewet, dat deel uit 

maakt van de informatie, bedoeld in artikel 17a, eerste lid, van de Financiële-

verhoudingswet, als fout of onzeker worden aangemerkt. De minister is bevoegd 

de betreffende kosten geheel of gedeeltelijk wel in aanmerking te nemen, indien 

hij van oordeel is dat het niet in aanmerking nemen tot een onbillijkheid van 

overwegende aard leidt. 

  

 

CORRESPONDENTIE 

 

Inhoudelijke vragen over de financiering van Tozo kunt u stellen via 

financieringTozo@minszw.nl 
  

10.2 e





 

 

 

TOELICHTING 
 
1.VOORSCHOT EN VERGOEDING UITGAVEN TOZO 

 

Middels deze beschikking ontvangen gemeenten een voorschot op de kosten van 

het verstrekken van algemene bijstand en bijstand ter voorziening in de behoefte 

aan bedrijfskapitaal in het kader van de Tozo. Op basis van de gemeentelijke 

verantwoording wordt de hoogte van de vergoeding vastgesteld ter hoogte van 

100% van de gemaakte kosten. Voor de vergoeding van de uitvoeringskosten 

geldt een vast bedrag per besluit op een aanvraag.  

 

De vergoeding wordt verrekend met de aan de gemeente verstrekte voorschotten. 

Indien de verstrekte voorschotten minder bedragen dan de vastgestelde 

vergoeding, volgt een nabetaling van het verschil. Indien de verstrekte 

voorschotten meer bedragen dan de vastgestelde vergoeding, volgt een 

terugvordering van het verschil. De omvang van de vergoeding wordt vastgesteld 

binnen een jaar na ontvangst van de gemeentelijke verantwoordingsinformatie. 

 
2.TOTAAL BEDRAG LANDELIJK VOORSCHOT EN VERDEELSYSTEMATIEK 

 
Bij beschikking van 27 maart jl. (2020-0000002458) is een eerste voorschot aan 
uw gemeente verstrekt en bij beschikking van 17 april jl. (2020-0000003169) een 
tweede voorschot. Met bijgaande beschikking wordt een voorschot toegekend op 
basis van het Besluit Tozo. De eerder verstrekte voorschotten worden hiermee 

verrekend. 

 
In totaal is voor de bevoorschotting € 2,0 miljard beschikbaar. Dit bedrag wordt 
over gemeenten verdeeld op basis van het aantal zelfstandigen in gemeenten per 
1 januari 2018 (CBS). 

 

2. BEREKENING GEMEENTESPECIFIEK VOORSCHOT 

 

Aantal zelfstandigen in de gemeente (*1.000)  43,3 A 

Landelijk aantal zelfstandigen (*1.000)  1.265,3 B 

Aandeel zelfstandigen (= A/B) (%)  3,4221% C 

Totaal beschikbare voorschot  € 2.000.000.000 D 

 

Voorschot (=C*D):  € 68.442.267 E 

 

Te verrekenen voorschotten 

Reeds ontvangen voorschot 1 (2020-0000002458)  € 8.555.283 F 

Reeds ontvangen voorschot 2 (2020-0000003169)  € 41.065.360 G 

 

Per saldo nog te ontvangen (E – F – G)  € 18.821.624 H 

 

 
 



 

 

 

 
 
 
 

 
 

4. INDICATOREN SISA VERANTWOORDING 

 

Ten behoeve van de verantwoording over de uitvoering van de Tozo zendt het 

college informatie aan de minister van BZK over de volgende indicatoren: 

 
 Bestedingen levensonderhoud  
 Bestedingen kapitaalverstrekking 
 Baten levensonderhoud 
 Baten kapitaalverstrekking 
 Aantal besluiten op aanvragen levensonderhoud 

 Aantal besluiten op aanvragen kapitaalverstrekking 

 

De verantwoording, op basis van het baten-lastenstelsel, vindt plaats via het 

systeem van SiSa, zoals bepaald in de ministeriële regeling informatieverstrekking 

SiSa. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
> Retouradres Postbus 90801 2509 LV  Den Haag 

Aan het college van burgemeester en wethouders 

van de gemeente 's-Gravenhage 

Postbus 12600  

2500 DJ  Den Haag  

2500DJ12600 

Datum  12 juni 2020 

Betreft Voorschot Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers  

 

Geacht college, 
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Directie Participatie en 

Decentrale Voorzieningen 

Afdeling Participatie en 

Financiele Sturing 
 
Postbus 90801 

2509 LV  Den Haag 

Parnassusplein 5 

 

T 070 333 44 44 

F 070 333 40 33 

www.rijksoverheid.nl 
 
 

Onze referentie 

2020-0000005046 
 
Bijlagen 

geen 
 

Het Rijk kent u met deze beschikking een voorschot toe op een Specifieke 

uitkering. Specifieke uitkeringen zijn middelen uit ‘s Rijks kas die onder 

voorwaarden worden verstrekt. In het vervolg van deze beschikking wordt u over 

deze voorwaarden geïnformeerd. Specifieke uitkeringen worden verantwoord via 

SiSa (Single information, Single audit). 

 

BETROKKEN PARTIJEN 

 

VERSTREKT DOOR  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

TOEGEKEND AAN College van burgemeester en wethouders van de 

gemeente 's-Gravenhage 

 

DATUM   12 juni 2020 

 

REGELING 

 

TYPE    Voorschot Specifieke uitkering 

 

NAAM Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige 

ondernemers (Tozo) 

 - Voorschot. 

 

 

CODERING   SZW G4 

 

BEDRAG   € 85.552.833 

 

JAAR    2020 
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Directie Participatie en 

Decentrale Voorzieningen 

Afdeling Participatie en 

Financiele Sturing 

 
Datum 

12 juni 2020 
 
Onze referentie 

2020-0000005046 
 

OMSCHRIJVING REGELING 

 

BASIS VAN DE VERSTREKKING 
Artikel 20, eerste en tweede lid Besluit Tozo. Eerder verstrekte voorschotten 
worden verrekend met dit voorschot. 

 

BELEIDSDOELSTELLING 

De regeling heeft tot doel zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis in 

financiële problemen zijn geraakt, tijdelijk te ondersteunen ten einde daarmee de 

ergste noden van zelfstandigen te ledigen en hen in staat te stellen na de 

coronacrisis het bedrijf weer voort te zetten. 

 

WIJZE VAN BETALING 

 
- Betaalbaarstelling geschiedt in 1 keer. 
- Betalingen worden overgemaakt naar  

 

VERANTWOORDING EN TERUGVORDERING 

 

FINANCIËLE-VERHOUDINGSWET 

U dient het toegekende bedrag uiterlijk op 15 juli van het jaar volgend op het 

begrotingsjaar te verantwoorden, zoals geregeld in de Financiële-verhoudingswet, 

artikel 17a. 

 

VERANTWOORDING 

U verantwoordt zich via het systeem van “Single information, Single audit” (SiSa), 

zoals bepaald in de Regeling informatieverstrekking sisa. Bij niet tijdig indienen 

van de verantwoordingsinformatie, treedt het maatregelenbeleid van het 

ministerie van BZK in werking. Er volgt opschorting van uitbetaling van de 

algemene uitkering totdat de verantwoordingsinformatie is ontvangen, tot een 

maximum van 26 weken. 

 

TERUGVORDERINGBELEID 

De kosten van algemene bijstand en bijstand ter voorziening in de behoefte aan 

bedrijfskapitaal worden bij de vaststelling, bedoeld in artikel 22, eerste lid Tozo, 

buiten aanmerking gelaten, indien deze kosten blijkens het verslag van 

bevindingen, bedoeld in artikel 213, vierde lid, van de Gemeentewet, dat deel uit 

maakt van de informatie, bedoeld in artikel 17a, eerste lid, van de Financiële-

verhoudingswet, als fout of onzeker worden aangemerkt. De minister is bevoegd 

de betreffende kosten geheel of gedeeltelijk wel in aanmerking te nemen, indien 

hij van oordeel is dat het niet in aanmerking nemen tot een onbillijkheid van 

overwegende aard leidt. 

  

 

CORRESPONDENTIE 

 

Inhoudelijke vragen over de financiering van Tozo kunt u stellen via 

financieringtozo@minszw.nl 
  

10.2 e





 

 

 

TOELICHTING 
 
1. VOORSCHOT EN VERGOEDING UITGAVEN TOZO 

 

Middels deze beschikking ontvangen gemeenten een voorschot op de kosten van 

het verstrekken van algemene bijstand en bijstand ter voorziening in de behoefte 

aan bedrijfskapitaal in het kader van de Tozo. Op basis van de gemeentelijke 

verantwoording wordt de hoogte van de vergoeding vastgesteld ter hoogte van 

100% van de gemaakte kosten. Voor de vergoeding van de uitvoeringskosten 

geldt een vast bedrag per besluit op een aanvraag.  

 

De vergoeding wordt verrekend met de aan de gemeente verstrekte voorschotten. 

Indien de verstrekte voorschotten minder bedragen dan de vastgestelde 

vergoeding, volgt een nabetaling van het verschil. Indien de verstrekte 

voorschotten meer bedragen dan de vastgestelde vergoeding, volgt een 

terugvordering van het verschil. De omvang van de vergoeding wordt vastgesteld 

binnen een jaar na ontvangst van de gemeentelijke verantwoordingsinformatie. 

 
2. TOTAAL BEDRAG LANDELIJK VOORSCHOT EN VERDEELSYSTEMATIEK 

 
Met bijgaande beschikking wordt een voorschot toegekend op basis van het 
Besluit Tozo. De eerder verstrekte voorschotten zoals opgenomen in de 
beschikking van 8 mei jl. (2020-0000003792) worden hiermee verrekend. 
 

In totaal is voor de bevoorschotting € 2,5 miljard beschikbaar. Dit bedrag wordt 

over gemeenten verdeeld op basis van het aantal zelfstandigen in gemeenten per 
1 januari 2018 (CBS). 

 

3. BEREKENING GEMEENTESPECIFIEK VOORSCHOT 

 

Aantal zelfstandigen in de gemeente (*1.000)  43,3 A 

Landelijk aantal zelfstandigen (*1.000)  1.265,3 B 

Aandeel zelfstandigen (= A/B) (%)  3,4221% C 

Totaal beschikbare voorschot  € 2.500.000.000 D 

 

Voorschot (=C*D):  € 85.552.833 E 

 

Te verrekenen voorschotten 

Reeds ontvangen bevoorschotting (2020-0000003792)  € 68.442.267 F 

 

Per saldo nog te ontvangen (E – F)  € 17.110.566 G 

 

 
 



 

 

 

 

 
 
 
 

 

4. INDICATOREN SISA VERANTWOORDING 

 

Ten behoeve van de verantwoording over de uitvoering van de Tozo zendt het 

college informatie aan de minister van BZK over de volgende indicatoren: 

 
 Bestedingen levensonderhoud  
 Bestedingen kapitaalverstrekking 
 Baten levensonderhoud 
 Baten kapitaalverstrekking 
 Aantal besluiten op aanvragen levensonderhoud 
 Aantal besluiten op aanvragen kapitaalverstrekking 

 

De verantwoording, op basis van het baten-lastenstelsel, vindt plaats via het 

systeem van SiSa, zoals bepaald in de ministeriële regeling informatieverstrekking 

sisa. 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
> Retouradres Postbus 90801 2509 LV  Den Haag 

Aan het college van burgemeester en wethouders 

van de gemeente Rotterdam 

Postbus 1024  

3000 BA  Rotterdam  

3000BA1024 

Datum  27 maart 2020 

Betreft Voorschot Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers  

 

Geacht college, 

 

 

 

Pagina 1 van 4 

Directie Participatie en 

Decentrale Voorzieningen 

Afdeling Participatie en 

Financiele Sturing 
 
Postbus 90801 

2509 LV  Den Haag 

Parnassusplein 5 

 

T 070 333 44 44 

F 070 333 40 33 

www.rijksoverheid.nl 
 
 

Onze referentie 

2020-0000002458 
 
Bijlagen 

geen 
 

Het Rijk kent u met deze beschikking een voorschot toe op een nog vast te stellen 

Specifieke Uitkering voor de financiering van de Tijdelijke Overbruggingsregeling 

Zelfstandige Ondernemers (TOZO). Specifieke uitkeringen zijn middelen uit  

‘s Rijks kas die onder voorwaarden worden verstrekt. 

 

BETROKKEN PARTIJEN 

 

VERSTREKT DOOR  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

TOEGEKEND AAN College van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Rotterdam 

 

DATUM   27 maart 2020 

 

REGELING 

 

TYPE    Voorschot Specifieke uitkering 

 

NAAM Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige 

Ondernemers (TOZO) 

 - Voorschot. 

 

 

CODERING   SZW G4 

 

BEDRAG   € 7.863.748 

 

JAAR    2020 
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Directie Participatie en 

Decentrale Voorzieningen 

Afdeling Participatie en 

Financiele Sturing 

 
Datum 

27 maart 2020 
 
Onze referentie 

2020-0000002458 
 

BEZWAARMOGELIJKHEID 
 

Dit is een beschikking in de zin van artikel 1:3, tweede lid van de Awb. Overeenkomstig de 

Awb kan tegen deze beschikking schriftelijk bezwaar worden gemaakt door degene wiens 

belang rechtstreeks bij deze beschikking betrokken is. Daartoe moet binnen zes weken na 

de dag van verzending van deze beschikking een bezwaarschrift worden ingediend bij: De 

Staatssecretaris van SZW, t.a.v. de Directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische 

Aangelegenheden, Bureau Ondersteuning team 1, Postbus 90801, 2509 LV ’s-Gravenhage 

(Fax 070 333 5116).  

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten de naam en het 

adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van deze beschikking alsmede 

reden(en) waarom de beschikking niet juist wordt gevonden. Het bezwaarschrift dient in de 

Nederlandse taal te zijn gesteld. Een bezwaarschrift kan ook per e-mail worden ingediend. 

Dan moet het bezwaarschrift in pdf-formaat als bijlage in de e-mail worden verzonden. Deze 

bijlage moet een ingescande “natte” handtekening bevatten. Hiermee wordt bedoeld dat het 

bezwaarschrift met de hand moet worden ondertekend, voordat het wordt ingescand en 

opgeslagen in pdf-formaat (bij voorkeur met tekstherkenning). Deze e-mail met bijlage 

moet gezonden worden naar: wbja-bezwaren-bo-t1@minszw.nl. 
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TOELICHTING 
 
1.TOTAAL BEDRAG LANDELIJK VOORSCHOT EN VERDEELSYSTEMATIEK 

 
Met deze beschikking wordt een voorschot van € 250 miljoen verdeeld. 

Deze middelen worden over gemeenten verdeeld op basis van het aantal 

zelfstandigen per 1 januari 2018 (CBS) in gemeenten. 

 

2. BEREKENING GEMEENTESPECIFIEK VOORSCHOT 

 

Aantal zelfstandigen in de de gemeente (*1.000)  39,8 A 

Landelijk aantal zelfstandigen (*1.000)  1.265,3 B 

Aandeel zelfstandigen (= A/B) (%)  3,1455% C 

Totaal beschikbare voorschot € 250.000.000 D 

 

Voorschot (=C*D):  € 7.863.748 E 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
> Retouradres Postbus 90801 2509 LV  Den Haag 

Aan het college van burgemeester en wethouders 

van de gemeente Rotterdam 

Postbus 1024  

3000 BA  Rotterdam  

3000BA1024 

Datum  17 april 2020 

Betreft Voorschot Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers  

 

Geacht college, 
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Directie Participatie en 

Decentrale Voorzieningen 

Afdeling Participatie en 

Financiele Sturing 
 
Postbus 90801 

2509 LV  Den Haag 

Parnassusplein 5 

 

T 070 333 44 44 

F 070 333 40 33 

www.rijksoverheid.nl 
 
 

Onze referentie 

2020-0000003169 
 
Bijlagen 

geen 
 

Het Rijk kent u met deze beschikking een tweede voorschot toe op een nog vast 

te stellen Specifieke Uitkering voor de financiering van de Tijdelijke 

overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). Specifieke uitkeringen 

zijn middelen uit ‘s Rijks kas die onder voorwaarden worden verstrekt. 

 

BETROKKEN PARTIJEN 

 

VERSTREKT DOOR  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

TOEGEKEND AAN College van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Rotterdam 

 

DATUM   17 april 2020 

 

REGELING 

 

TYPE    Voorschot Specifieke uitkering 

 

NAAM Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige 

ondernemers (Tozo) 

 - Voorschot. 

 

 

CODERING   SZW G4 

 

BEDRAG   € 37.745.989 

 

JAAR    2020 
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Directie Participatie en 

Decentrale Voorzieningen 

Afdeling Participatie en 

Financiele Sturing 

 
Datum 

17 april 2020 
 
Onze referentie 

2020-0000003169 
 

BEZWAARMOGELIJKHEID 
 

Dit is een beschikking in de zin van artikel 1:3, tweede lid van de Awb. Overeenkomstig de 

Awb kan tegen deze beschikking schriftelijk bezwaar worden gemaakt door degene wiens 

belang rechtstreeks bij deze beschikking betrokken is. Daartoe moet binnen zes weken na 

de dag van verzending van deze beschikking een bezwaarschrift worden ingediend bij: De 

Staatssecretaris van SZW, t.a.v. de Directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische 

Aangelegenheden, Bureau Ondersteuning team 1, Postbus 90801, 2509 LV ’s-Gravenhage 

(Fax 070 333 5116).  

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten de naam en het 

adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van deze beschikking alsmede 

reden(en) waarom de beschikking niet juist wordt gevonden. Het bezwaarschrift dient in de 

Nederlandse taal te zijn gesteld. Een bezwaarschrift kan ook per e-mail worden ingediend. 

Dan moet het bezwaarschrift in pdf-formaat als bijlage in de e-mail worden verzonden. Deze 

bijlage moet een ingescande “natte” handtekening bevatten. Hiermee wordt bedoeld dat het 

bezwaarschrift met de hand moet worden ondertekend, voordat het wordt ingescand en 

opgeslagen in pdf-formaat (bij voorkeur met tekstherkenning). Deze e-mail met bijlage 

moet gezonden worden naar: wbja-bezwaren-bo-t1@minszw.nl. 
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TOELICHTING 
 
1.TOTAAL BEDRAG LANDELIJK VOORSCHOT EN VERDEELSYSTEMATIEK 

 
Bij beschikking van 27 maart jl. is het eerste voorschot aan uw gemeente 
verstrekt. Met deze bijgaande beschikking wordt een tweede voorschot van  

€ 1,2 miljard verdeeld. 

Deze middelen worden over gemeenten verdeeld op basis van het aantal 

zelfstandigen in gemeenten per 1 januari 2018 (CBS). 

 

2. BEREKENING GEMEENTESPECIFIEK VOORSCHOT 

 

Aantal zelfstandigen in de gemeente (*1.000)  39,8 A 

Landelijk aantal zelfstandigen (*1.000)  1.265,3 B 

Aandeel zelfstandigen (= A/B) (%)  3,1455% C 

Totaal beschikbare voorschot  € 1.200.000.000 D 

 

Voorschot (=C*D): € 37.745.989 E 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
> Retouradres Postbus 90801 2509 LV  Den Haag 

Aan het college van burgemeester en wethouders 

van de gemeente Rotterdam 

Postbus 1024  

3000 BA  Rotterdam  

3000BA1024 

Datum  8 mei 2020 

Betreft Voorschot Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers  

 

Geacht college, 
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Directie Participatie en 

Decentrale Voorzieningen 

Afdeling Participatie en 

Financiele Sturing 
 
Postbus 90801 

2509 LV  Den Haag 

Parnassusplein 5 

 

T 070 333 44 44 

F 070 333 40 33 

www.rijksoverheid.nl 
 
 

Onze referentie 

2020-0000003792 
 
Bijlagen 

geen 
 

Het Rijk kent u met deze beschikking een voorschot toe op een Specifieke 

Uitkering. Specifieke uitkeringen zijn middelen uit ‘s Rijks kas die onder 

voorwaarden worden verstrekt. In het vervolg van deze beschikking wordt u over 

deze voorwaarden geïnformeerd. Specifieke uitkeringen worden verantwoord via 

SiSa (Single information, Single audit). 

 

BETROKKEN PARTIJEN 

 

VERSTREKT DOOR  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

TOEGEKEND AAN College van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Rotterdam 

 

DATUM   8 mei 2020 

 

REGELING 

 

TYPE    Voorschot Specifieke uitkering 

 

NAAM Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige 

ondernemers (Tozo) 

 - Voorschot. 

 

 

CODERING   SZW G4 

 

BEDRAG   € 62.909.982 

 

JAAR    2020 
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Directie Participatie en 

Decentrale Voorzieningen 

Afdeling Participatie en 

Financiele Sturing 

 
Datum 

8 mei 2020 
 
Onze referentie 

2020-0000003792 
 

OMSCHRIJVING REGELING 

 

BASIS VAN DE VERSTREKKING 
Artikel 20, eerste en tweede lid Besluit Tozo. Eerder verstrekte voorschotten op 
basis van artikel 4.95 Awb worden verrekend met dit voorschot. 

 

BELEIDSDOELSTELLING 

De regeling heeft tot doel zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis in 

financiële problemen zijn geraakt, tijdelijk te ondersteunen ten einde daarmee de 

ergste noden van zelfstandigen te ledigen en hen in staat te stellen na de 

coronacrisis het bedrijf weer voort te zetten. 

 

WIJZE VAN BETALING 

 
- Betaalbaarstelling geschiedt in 1 keer 
- Betalingen worden overgemaakt naar  

 

VERANTWOORDING EN TERUGVORDERING 

 

FINANCIËLE-VERHOUDINGSWET 

U dient het toegekende bedrag uiterlijk op 15 juli van het jaar volgend op het 

begrotingsjaar te verantwoorden, zoals geregeld in de Financiële-verhoudingswet, 

artikel 17a. 

 

VERANTWOORDING 

U verantwoordt zich via het systeem van Single information, Single audit (SiSa), 

zoals bepaald in de Regeling informatieverstrekking sisa. Bij niet tijdig indienen 

van de verantwoordingsinformatie, treedt het maatregelenbeleid van het 

ministerie van BZK in werking. Er volgt opschorting van uitbetaling van de 

algemene uitkering totdat de verantwoordingsinformatie is ontvangen, tot een 

maximum van 26 weken. 

 

TERUGVORDERINGBELEID 

De kosten van algemene bijstand en bijstand ter voorziening in de behoefte aan 

bedrijfskapitaal worden bij de vaststelling, bedoeld in artikel 22, eerste lid Tozo, 

buiten aanmerking gelaten indien deze kosten blijkens het verslag van 

bevindingen, bedoeld in artikel 213, vierde lid, van de Gemeentewet, dat deel uit 

maakt van de informatie, bedoeld in artikel 17a, eerste lid, van de Financiële-

verhoudingswet, als fout of onzeker worden aangemerkt. De minister is bevoegd 

de betreffende kosten geheel of gedeeltelijk wel in aanmerking te nemen, indien 

hij van oordeel is dat het niet in aanmerking nemen tot een onbillijkheid van 

overwegende aard leidt. 

  

 

CORRESPONDENTIE 

 

Inhoudelijke vragen over de financiering van Tozo kunt u stellen via 

financieringTozo@minszw.nl 
  

10.2 e





 

 

 

TOELICHTING 
 
1.VOORSCHOT EN VERGOEDING UITGAVEN TOZO 

 

Middels deze beschikking ontvangen gemeenten een voorschot op de kosten van 

het verstrekken van algemene bijstand en bijstand ter voorziening in de behoefte 

aan bedrijfskapitaal in het kader van de Tozo. Op basis van de gemeentelijke 

verantwoording wordt de hoogte van de vergoeding vastgesteld ter hoogte van 

100% van de gemaakte kosten. Voor de vergoeding van de uitvoeringskosten 

geldt een vast bedrag per besluit op een aanvraag.  

 

De vergoeding wordt verrekend met de aan de gemeente verstrekte voorschotten. 

Indien de verstrekte voorschotten minder bedragen dan de vastgestelde 

vergoeding, volgt een nabetaling van het verschil. Indien de verstrekte 

voorschotten meer bedragen dan de vastgestelde vergoeding, volgt een 

terugvordering van het verschil. De omvang van de vergoeding wordt vastgesteld 

binnen een jaar na ontvangst van de gemeentelijke verantwoordingsinformatie. 

 
2.TOTAAL BEDRAG LANDELIJK VOORSCHOT EN VERDEELSYSTEMATIEK 

 
Bij beschikking van 27 maart jl. (2020-0000002458) is een eerste voorschot aan 
uw gemeente verstrekt en bij beschikking van 17 april jl. (2020-0000003169) een 
tweede voorschot. Met bijgaande beschikking wordt een voorschot toegekend op 
basis van het Besluit Tozo. De eerder verstrekte voorschotten worden hiermee 

verrekend. 

 
In totaal is voor de bevoorschotting € 2,0 miljard beschikbaar. Dit bedrag wordt 
over gemeenten verdeeld op basis van het aantal zelfstandigen in gemeenten per 
1 januari 2018 (CBS). 

 

2. BEREKENING GEMEENTESPECIFIEK VOORSCHOT 

 

Aantal zelfstandigen in de gemeente (*1.000)  39,8 A 

Landelijk aantal zelfstandigen (*1.000)  1.265,3 B 

Aandeel zelfstandigen (= A/B) (%)  3,1455% C 

Totaal beschikbare voorschot  € 2.000.000.000 D 

 

Voorschot (=C*D):  € 62.909.982 E 

 

Te verrekenen voorschotten 

Reeds ontvangen voorschot 1 (2020-0000002458)  € 7.863.748 F 

Reeds ontvangen voorschot 2 (2020-0000003169)  € 37.745.989 G 

 

Per saldo nog te ontvangen (E – F – G)  € 17.300.245 H 

 

 
 



 

 

 

 
 
 
 

 
 

4. INDICATOREN SISA VERANTWOORDING 

 

Ten behoeve van de verantwoording over de uitvoering van de Tozo zendt het 

college informatie aan de minister van BZK over de volgende indicatoren: 

 
 Bestedingen levensonderhoud  
 Bestedingen kapitaalverstrekking 
 Baten levensonderhoud 
 Baten kapitaalverstrekking 
 Aantal besluiten op aanvragen levensonderhoud 

 Aantal besluiten op aanvragen kapitaalverstrekking 

 

De verantwoording, op basis van het baten-lastenstelsel, vindt plaats via het 

systeem van SiSa, zoals bepaald in de ministeriële regeling informatieverstrekking 

SiSa. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
> Retouradres Postbus 90801 2509 LV  Den Haag 

Aan het college van burgemeester en wethouders 

van de gemeente Rotterdam 

Postbus 1024  

3000 BA  Rotterdam  

3000BA1024 

Datum  12 juni 2020 

Betreft Voorschot Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers  

 

Geacht college, 

 

 

 

Pagina 1 van 5 

Directie Participatie en 

Decentrale Voorzieningen 

Afdeling Participatie en 

Financiele Sturing 
 
Postbus 90801 

2509 LV  Den Haag 

Parnassusplein 5 

 

T 070 333 44 44 

F 070 333 40 33 

www.rijksoverheid.nl 
 
 

Onze referentie 

2020-0000005046 
 
Bijlagen 

geen 
 

Het Rijk kent u met deze beschikking een voorschot toe op een Specifieke 

uitkering. Specifieke uitkeringen zijn middelen uit ‘s Rijks kas die onder 

voorwaarden worden verstrekt. In het vervolg van deze beschikking wordt u over 

deze voorwaarden geïnformeerd. Specifieke uitkeringen worden verantwoord via 

SiSa (Single information, Single audit). 

 

BETROKKEN PARTIJEN 

 

VERSTREKT DOOR  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

TOEGEKEND AAN College van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Rotterdam 

 

DATUM   12 juni 2020 

 

REGELING 

 

TYPE    Voorschot Specifieke uitkering 

 

NAAM Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige 

ondernemers (Tozo) 

 - Voorschot. 

 

 

CODERING   SZW G4 

 

BEDRAG   € 78.637.477 

 

JAAR    2020 
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Directie Participatie en 

Decentrale Voorzieningen 

Afdeling Participatie en 

Financiele Sturing 

 
Datum 

12 juni 2020 
 
Onze referentie 

2020-0000005046 
 

OMSCHRIJVING REGELING 

 

BASIS VAN DE VERSTREKKING 
Artikel 20, eerste en tweede lid Besluit Tozo. Eerder verstrekte voorschotten 
worden verrekend met dit voorschot. 

 

BELEIDSDOELSTELLING 

De regeling heeft tot doel zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis in 

financiële problemen zijn geraakt, tijdelijk te ondersteunen ten einde daarmee de 

ergste noden van zelfstandigen te ledigen en hen in staat te stellen na de 

coronacrisis het bedrijf weer voort te zetten. 

 

WIJZE VAN BETALING 

 
- Betaalbaarstelling geschiedt in 1 keer. 
- Betalingen worden overgemaakt naar  

 

VERANTWOORDING EN TERUGVORDERING 

 

FINANCIËLE-VERHOUDINGSWET 

U dient het toegekende bedrag uiterlijk op 15 juli van het jaar volgend op het 

begrotingsjaar te verantwoorden, zoals geregeld in de Financiële-verhoudingswet, 

artikel 17a. 

 

VERANTWOORDING 

U verantwoordt zich via het systeem van “Single information, Single audit” (SiSa), 

zoals bepaald in de Regeling informatieverstrekking sisa. Bij niet tijdig indienen 

van de verantwoordingsinformatie, treedt het maatregelenbeleid van het 

ministerie van BZK in werking. Er volgt opschorting van uitbetaling van de 

algemene uitkering totdat de verantwoordingsinformatie is ontvangen, tot een 

maximum van 26 weken. 

 

TERUGVORDERINGBELEID 

De kosten van algemene bijstand en bijstand ter voorziening in de behoefte aan 

bedrijfskapitaal worden bij de vaststelling, bedoeld in artikel 22, eerste lid Tozo, 

buiten aanmerking gelaten, indien deze kosten blijkens het verslag van 

bevindingen, bedoeld in artikel 213, vierde lid, van de Gemeentewet, dat deel uit 

maakt van de informatie, bedoeld in artikel 17a, eerste lid, van de Financiële-

verhoudingswet, als fout of onzeker worden aangemerkt. De minister is bevoegd 

de betreffende kosten geheel of gedeeltelijk wel in aanmerking te nemen, indien 

hij van oordeel is dat het niet in aanmerking nemen tot een onbillijkheid van 

overwegende aard leidt. 

  

 

CORRESPONDENTIE 

 

Inhoudelijke vragen over de financiering van Tozo kunt u stellen via 

financieringtozo@minszw.nl 
  

10.2 e





 

 

 

TOELICHTING 
 
1. VOORSCHOT EN VERGOEDING UITGAVEN TOZO 

 

Middels deze beschikking ontvangen gemeenten een voorschot op de kosten van 

het verstrekken van algemene bijstand en bijstand ter voorziening in de behoefte 

aan bedrijfskapitaal in het kader van de Tozo. Op basis van de gemeentelijke 

verantwoording wordt de hoogte van de vergoeding vastgesteld ter hoogte van 

100% van de gemaakte kosten. Voor de vergoeding van de uitvoeringskosten 

geldt een vast bedrag per besluit op een aanvraag.  

 

De vergoeding wordt verrekend met de aan de gemeente verstrekte voorschotten. 

Indien de verstrekte voorschotten minder bedragen dan de vastgestelde 

vergoeding, volgt een nabetaling van het verschil. Indien de verstrekte 

voorschotten meer bedragen dan de vastgestelde vergoeding, volgt een 

terugvordering van het verschil. De omvang van de vergoeding wordt vastgesteld 

binnen een jaar na ontvangst van de gemeentelijke verantwoordingsinformatie. 

 
2. TOTAAL BEDRAG LANDELIJK VOORSCHOT EN VERDEELSYSTEMATIEK 

 
Met bijgaande beschikking wordt een voorschot toegekend op basis van het 
Besluit Tozo. De eerder verstrekte voorschotten zoals opgenomen in de 
beschikking van 8 mei jl. (2020-0000003792) worden hiermee verrekend. 
 

In totaal is voor de bevoorschotting € 2,5 miljard beschikbaar. Dit bedrag wordt 

over gemeenten verdeeld op basis van het aantal zelfstandigen in gemeenten per 
1 januari 2018 (CBS). 

 

3. BEREKENING GEMEENTESPECIFIEK VOORSCHOT 

 

Aantal zelfstandigen in de gemeente (*1.000)  39,8 A 

Landelijk aantal zelfstandigen (*1.000)  1.265,3 B 

Aandeel zelfstandigen (= A/B) (%)  3,1455% C 

Totaal beschikbare voorschot  € 2.500.000.000 D 

 

Voorschot (=C*D):  € 78.637.477 E 

 

Te verrekenen voorschotten 

Reeds ontvangen bevoorschotting (2020-0000003792)  € 62.909.982 F 

 

Per saldo nog te ontvangen (E – F)  € 15.727.495 G 

 

 
 



 

 

 

 

 
 
 
 

 

4. INDICATOREN SISA VERANTWOORDING 

 

Ten behoeve van de verantwoording over de uitvoering van de Tozo zendt het 

college informatie aan de minister van BZK over de volgende indicatoren: 

 
 Bestedingen levensonderhoud  
 Bestedingen kapitaalverstrekking 
 Baten levensonderhoud 
 Baten kapitaalverstrekking 
 Aantal besluiten op aanvragen levensonderhoud 
 Aantal besluiten op aanvragen kapitaalverstrekking 

 

De verantwoording, op basis van het baten-lastenstelsel, vindt plaats via het 

systeem van SiSa, zoals bepaald in de ministeriële regeling informatieverstrekking 

sisa. 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
> Retouradres Postbus 90801 2509 LV  Den Haag 

Aan het college van burgemeester en wethouders 

van de gemeente Eindhoven 

Postbus 90150  

5600 RB  Eindhoven  

5600RB90150 

Datum  27 maart 2020 

Betreft Voorschot Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers  

 

Geacht college, 

 

 

 

Pagina 1 van 4 

Directie Participatie en 

Decentrale Voorzieningen 

Afdeling Participatie en 

Financiele Sturing 
 
Postbus 90801 

2509 LV  Den Haag 

Parnassusplein 5 

 

T 070 333 44 44 

F 070 333 40 33 

www.rijksoverheid.nl 
 
 

Onze referentie 

2020-0000002458 
 
Bijlagen 

geen 
 

Het Rijk kent u met deze beschikking een voorschot toe op een nog vast te stellen 

Specifieke Uitkering voor de financiering van de Tijdelijke Overbruggingsregeling 

Zelfstandige Ondernemers (TOZO). Specifieke uitkeringen zijn middelen uit  

‘s Rijks kas die onder voorwaarden worden verstrekt. 

 

BETROKKEN PARTIJEN 

 

VERSTREKT DOOR  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

TOEGEKEND AAN College van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Eindhoven 

 

DATUM   27 maart 2020 

 

REGELING 

 

TYPE    Voorschot Specifieke uitkering 

 

NAAM Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige 

Ondernemers (TOZO) 

 - Voorschot. 

 

 

CODERING   SZW G4 

 

BEDRAG   € 2.667.352 

 

JAAR    2020 
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Directie Participatie en 

Decentrale Voorzieningen 

Afdeling Participatie en 

Financiele Sturing 

 
Datum 

27 maart 2020 
 
Onze referentie 

2020-0000002458 
 

BEZWAARMOGELIJKHEID 
 

Dit is een beschikking in de zin van artikel 1:3, tweede lid van de Awb. Overeenkomstig de 

Awb kan tegen deze beschikking schriftelijk bezwaar worden gemaakt door degene wiens 

belang rechtstreeks bij deze beschikking betrokken is. Daartoe moet binnen zes weken na 

de dag van verzending van deze beschikking een bezwaarschrift worden ingediend bij: De 

Staatssecretaris van SZW, t.a.v. de Directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische 

Aangelegenheden, Bureau Ondersteuning team 1, Postbus 90801, 2509 LV ’s-Gravenhage 

(Fax 070 333 5116).  

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten de naam en het 

adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van deze beschikking alsmede 

reden(en) waarom de beschikking niet juist wordt gevonden. Het bezwaarschrift dient in de 

Nederlandse taal te zijn gesteld. Een bezwaarschrift kan ook per e-mail worden ingediend. 

Dan moet het bezwaarschrift in pdf-formaat als bijlage in de e-mail worden verzonden. Deze 

bijlage moet een ingescande “natte” handtekening bevatten. Hiermee wordt bedoeld dat het 

bezwaarschrift met de hand moet worden ondertekend, voordat het wordt ingescand en 

opgeslagen in pdf-formaat (bij voorkeur met tekstherkenning). Deze e-mail met bijlage 

moet gezonden worden naar: wbja-bezwaren-bo-t1@minszw.nl. 
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TOELICHTING 
 
1.TOTAAL BEDRAG LANDELIJK VOORSCHOT EN VERDEELSYSTEMATIEK 

 
Met deze beschikking wordt een voorschot van € 250 miljoen verdeeld. 

Deze middelen worden over gemeenten verdeeld op basis van het aantal 

zelfstandigen per 1 januari 2018 (CBS) in gemeenten. 

 

2. BEREKENING GEMEENTESPECIFIEK VOORSCHOT 

 

Aantal zelfstandigen in de de gemeente (*1.000)  13,5 A 

Landelijk aantal zelfstandigen (*1.000)  1.265,3 B 

Aandeel zelfstandigen (= A/B) (%)  1,0669% C 

Totaal beschikbare voorschot € 250.000.000 D 

 

Voorschot (=C*D):  € 2.667.352 E 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
> Retouradres Postbus 90801 2509 LV  Den Haag 

Aan het college van burgemeester en wethouders 

van de gemeente Eindhoven 

Postbus 90150  

5600 RB  Eindhoven  

5600RB90150 

Datum  17 april 2020 

Betreft Voorschot Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers  

 

Geacht college, 
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Directie Participatie en 

Decentrale Voorzieningen 

Afdeling Participatie en 

Financiele Sturing 
 
Postbus 90801 

2509 LV  Den Haag 

Parnassusplein 5 

 

T 070 333 44 44 

F 070 333 40 33 

www.rijksoverheid.nl 
 
 

Onze referentie 

2020-0000003169 
 
Bijlagen 

geen 
 

Het Rijk kent u met deze beschikking een tweede voorschot toe op een nog vast 

te stellen Specifieke Uitkering voor de financiering van de Tijdelijke 

overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). Specifieke uitkeringen 

zijn middelen uit ‘s Rijks kas die onder voorwaarden worden verstrekt. 

 

BETROKKEN PARTIJEN 

 

VERSTREKT DOOR  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

TOEGEKEND AAN College van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Eindhoven 

 

DATUM   17 april 2020 

 

REGELING 

 

TYPE    Voorschot Specifieke uitkering 

 

NAAM Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige 

ondernemers (Tozo) 

 - Voorschot. 

 

 

CODERING   SZW G4 

 

BEDRAG   € 12.803.288 

 

JAAR    2020 
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Directie Participatie en 

Decentrale Voorzieningen 

Afdeling Participatie en 

Financiele Sturing 

 
Datum 

17 april 2020 
 
Onze referentie 

2020-0000003169 
 

BEZWAARMOGELIJKHEID 
 

Dit is een beschikking in de zin van artikel 1:3, tweede lid van de Awb. Overeenkomstig de 

Awb kan tegen deze beschikking schriftelijk bezwaar worden gemaakt door degene wiens 

belang rechtstreeks bij deze beschikking betrokken is. Daartoe moet binnen zes weken na 

de dag van verzending van deze beschikking een bezwaarschrift worden ingediend bij: De 

Staatssecretaris van SZW, t.a.v. de Directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische 

Aangelegenheden, Bureau Ondersteuning team 1, Postbus 90801, 2509 LV ’s-Gravenhage 

(Fax 070 333 5116).  

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten de naam en het 

adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van deze beschikking alsmede 

reden(en) waarom de beschikking niet juist wordt gevonden. Het bezwaarschrift dient in de 

Nederlandse taal te zijn gesteld. Een bezwaarschrift kan ook per e-mail worden ingediend. 

Dan moet het bezwaarschrift in pdf-formaat als bijlage in de e-mail worden verzonden. Deze 

bijlage moet een ingescande “natte” handtekening bevatten. Hiermee wordt bedoeld dat het 

bezwaarschrift met de hand moet worden ondertekend, voordat het wordt ingescand en 

opgeslagen in pdf-formaat (bij voorkeur met tekstherkenning). Deze e-mail met bijlage 

moet gezonden worden naar: wbja-bezwaren-bo-t1@minszw.nl. 
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TOELICHTING 
 
1.TOTAAL BEDRAG LANDELIJK VOORSCHOT EN VERDEELSYSTEMATIEK 

 
Bij beschikking van 27 maart jl. is het eerste voorschot aan uw gemeente 
verstrekt. Met deze bijgaande beschikking wordt een tweede voorschot van  

€ 1,2 miljard verdeeld. 

Deze middelen worden over gemeenten verdeeld op basis van het aantal 

zelfstandigen in gemeenten per 1 januari 2018 (CBS). 

 

2. BEREKENING GEMEENTESPECIFIEK VOORSCHOT 

 

Aantal zelfstandigen in de gemeente (*1.000)  13,5 A 

Landelijk aantal zelfstandigen (*1.000)  1.265,3 B 

Aandeel zelfstandigen (= A/B) (%)  1,0669% C 

Totaal beschikbare voorschot  € 1.200.000.000 D 

 

Voorschot (=C*D): € 12.803.288 E 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
> Retouradres Postbus 90801 2509 LV  Den Haag 

Aan het college van burgemeester en wethouders 

van de gemeente Eindhoven 

Postbus 90150  

5600 RB  Eindhoven  

5600RB90150 

Datum  8 mei 2020 

Betreft Voorschot Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers  

 

Geacht college, 
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Directie Participatie en 

Decentrale Voorzieningen 

Afdeling Participatie en 

Financiele Sturing 
 
Postbus 90801 

2509 LV  Den Haag 

Parnassusplein 5 

 

T 070 333 44 44 

F 070 333 40 33 

www.rijksoverheid.nl 
 
 

Onze referentie 

2020-0000003792 
 
Bijlagen 

geen 
 

Het Rijk kent u met deze beschikking een voorschot toe op een Specifieke 

Uitkering. Specifieke uitkeringen zijn middelen uit ‘s Rijks kas die onder 

voorwaarden worden verstrekt. In het vervolg van deze beschikking wordt u over 

deze voorwaarden geïnformeerd. Specifieke uitkeringen worden verantwoord via 

SiSa (Single information, Single audit). 

 

BETROKKEN PARTIJEN 

 

VERSTREKT DOOR  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

TOEGEKEND AAN College van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Eindhoven 

 

DATUM   8 mei 2020 

 

REGELING 

 

TYPE    Voorschot Specifieke uitkering 

 

NAAM Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige 

ondernemers (Tozo) 

 - Voorschot. 

 

 

CODERING   SZW G4 

 

BEDRAG   € 21.338.813 

 

JAAR    2020 
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Directie Participatie en 

Decentrale Voorzieningen 

Afdeling Participatie en 

Financiele Sturing 

 
Datum 

8 mei 2020 
 
Onze referentie 

2020-0000003792 
 

OMSCHRIJVING REGELING 

 

BASIS VAN DE VERSTREKKING 
Artikel 20, eerste en tweede lid Besluit Tozo. Eerder verstrekte voorschotten op 
basis van artikel 4.95 Awb worden verrekend met dit voorschot. 

 

BELEIDSDOELSTELLING 

De regeling heeft tot doel zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis in 

financiële problemen zijn geraakt, tijdelijk te ondersteunen ten einde daarmee de 

ergste noden van zelfstandigen te ledigen en hen in staat te stellen na de 

coronacrisis het bedrijf weer voort te zetten. 

 

WIJZE VAN BETALING 

 
- Betaalbaarstelling geschiedt in 1 keer 
- Betalingen worden overgemaakt naar  

 

VERANTWOORDING EN TERUGVORDERING 

 

FINANCIËLE-VERHOUDINGSWET 

U dient het toegekende bedrag uiterlijk op 15 juli van het jaar volgend op het 

begrotingsjaar te verantwoorden, zoals geregeld in de Financiële-verhoudingswet, 

artikel 17a. 

 

VERANTWOORDING 

U verantwoordt zich via het systeem van Single information, Single audit (SiSa), 

zoals bepaald in de Regeling informatieverstrekking sisa. Bij niet tijdig indienen 

van de verantwoordingsinformatie, treedt het maatregelenbeleid van het 

ministerie van BZK in werking. Er volgt opschorting van uitbetaling van de 

algemene uitkering totdat de verantwoordingsinformatie is ontvangen, tot een 

maximum van 26 weken. 

 

TERUGVORDERINGBELEID 

De kosten van algemene bijstand en bijstand ter voorziening in de behoefte aan 

bedrijfskapitaal worden bij de vaststelling, bedoeld in artikel 22, eerste lid Tozo, 

buiten aanmerking gelaten indien deze kosten blijkens het verslag van 

bevindingen, bedoeld in artikel 213, vierde lid, van de Gemeentewet, dat deel uit 

maakt van de informatie, bedoeld in artikel 17a, eerste lid, van de Financiële-

verhoudingswet, als fout of onzeker worden aangemerkt. De minister is bevoegd 

de betreffende kosten geheel of gedeeltelijk wel in aanmerking te nemen, indien 

hij van oordeel is dat het niet in aanmerking nemen tot een onbillijkheid van 

overwegende aard leidt. 

  

 

CORRESPONDENTIE 

 

Inhoudelijke vragen over de financiering van Tozo kunt u stellen via 

financieringTozo@minszw.nl 
  

10.2 e





 

 

 

TOELICHTING 
 
1.VOORSCHOT EN VERGOEDING UITGAVEN TOZO 

 

Middels deze beschikking ontvangen gemeenten een voorschot op de kosten van 

het verstrekken van algemene bijstand en bijstand ter voorziening in de behoefte 

aan bedrijfskapitaal in het kader van de Tozo. Op basis van de gemeentelijke 

verantwoording wordt de hoogte van de vergoeding vastgesteld ter hoogte van 

100% van de gemaakte kosten. Voor de vergoeding van de uitvoeringskosten 

geldt een vast bedrag per besluit op een aanvraag.  

 

De vergoeding wordt verrekend met de aan de gemeente verstrekte voorschotten. 

Indien de verstrekte voorschotten minder bedragen dan de vastgestelde 

vergoeding, volgt een nabetaling van het verschil. Indien de verstrekte 

voorschotten meer bedragen dan de vastgestelde vergoeding, volgt een 

terugvordering van het verschil. De omvang van de vergoeding wordt vastgesteld 

binnen een jaar na ontvangst van de gemeentelijke verantwoordingsinformatie. 

 
2.TOTAAL BEDRAG LANDELIJK VOORSCHOT EN VERDEELSYSTEMATIEK 

 
Bij beschikking van 27 maart jl. (2020-0000002458) is een eerste voorschot aan 
uw gemeente verstrekt en bij beschikking van 17 april jl. (2020-0000003169) een 
tweede voorschot. Met bijgaande beschikking wordt een voorschot toegekend op 
basis van het Besluit Tozo. De eerder verstrekte voorschotten worden hiermee 

verrekend. 

 
In totaal is voor de bevoorschotting € 2,0 miljard beschikbaar. Dit bedrag wordt 
over gemeenten verdeeld op basis van het aantal zelfstandigen in gemeenten per 
1 januari 2018 (CBS). 

 

2. BEREKENING GEMEENTESPECIFIEK VOORSCHOT 

 

Aantal zelfstandigen in de gemeente (*1.000)  13,5 A 

Landelijk aantal zelfstandigen (*1.000)  1.265,3 B 

Aandeel zelfstandigen (= A/B) (%)  1,0669% C 

Totaal beschikbare voorschot  € 2.000.000.000 D 

 

Voorschot (=C*D):  € 21.338.813 E 

 

Te verrekenen voorschotten 

Reeds ontvangen voorschot 1 (2020-0000002458)  € 2.667.352 F 

Reeds ontvangen voorschot 2 (2020-0000003169)  € 12.803.288 G 

 

Per saldo nog te ontvangen (E – F – G)  € 5.868.173 H 

 

 
 



 

 

 

 
 
 
 

 
 

4. INDICATOREN SISA VERANTWOORDING 

 

Ten behoeve van de verantwoording over de uitvoering van de Tozo zendt het 

college informatie aan de minister van BZK over de volgende indicatoren: 

 
 Bestedingen levensonderhoud  
 Bestedingen kapitaalverstrekking 
 Baten levensonderhoud 
 Baten kapitaalverstrekking 
 Aantal besluiten op aanvragen levensonderhoud 

 Aantal besluiten op aanvragen kapitaalverstrekking 

 

De verantwoording, op basis van het baten-lastenstelsel, vindt plaats via het 

systeem van SiSa, zoals bepaald in de ministeriële regeling informatieverstrekking 

SiSa. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
> Retouradres Postbus 90801 2509 LV  Den Haag 

Aan het college van burgemeester en wethouders 

van de gemeente Eindhoven 

Postbus 90150  

5600 RB  Eindhoven  

5600RB90150 

Datum  12 juni 2020 

Betreft Voorschot Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers  

 

Geacht college, 
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Directie Participatie en 

Decentrale Voorzieningen 

Afdeling Participatie en 

Financiele Sturing 
 
Postbus 90801 

2509 LV  Den Haag 

Parnassusplein 5 

 

T 070 333 44 44 

F 070 333 40 33 

www.rijksoverheid.nl 
 
 

Onze referentie 

2020-0000005046 
 
Bijlagen 

geen 
 

Het Rijk kent u met deze beschikking een voorschot toe op een Specifieke 

uitkering. Specifieke uitkeringen zijn middelen uit ‘s Rijks kas die onder 

voorwaarden worden verstrekt. In het vervolg van deze beschikking wordt u over 

deze voorwaarden geïnformeerd. Specifieke uitkeringen worden verantwoord via 

SiSa (Single information, Single audit). 

 

BETROKKEN PARTIJEN 

 

VERSTREKT DOOR  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

TOEGEKEND AAN College van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Eindhoven 

 

DATUM   12 juni 2020 

 

REGELING 

 

TYPE    Voorschot Specifieke uitkering 

 

NAAM Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige 

ondernemers (Tozo) 

 - Voorschot. 

 

 

CODERING   SZW G4 

 

BEDRAG   € 26.673.516 

 

JAAR    2020 
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Directie Participatie en 

Decentrale Voorzieningen 

Afdeling Participatie en 

Financiele Sturing 

 
Datum 

12 juni 2020 
 
Onze referentie 

2020-0000005046 
 

OMSCHRIJVING REGELING 

 

BASIS VAN DE VERSTREKKING 
Artikel 20, eerste en tweede lid Besluit Tozo. Eerder verstrekte voorschotten 
worden verrekend met dit voorschot. 

 

BELEIDSDOELSTELLING 

De regeling heeft tot doel zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis in 

financiële problemen zijn geraakt, tijdelijk te ondersteunen ten einde daarmee de 

ergste noden van zelfstandigen te ledigen en hen in staat te stellen na de 

coronacrisis het bedrijf weer voort te zetten. 

 

WIJZE VAN BETALING 

 
- Betaalbaarstelling geschiedt in 1 keer. 
- Betalingen worden overgemaakt naar  

 

VERANTWOORDING EN TERUGVORDERING 

 

FINANCIËLE-VERHOUDINGSWET 

U dient het toegekende bedrag uiterlijk op 15 juli van het jaar volgend op het 

begrotingsjaar te verantwoorden, zoals geregeld in de Financiële-verhoudingswet, 

artikel 17a. 

 

VERANTWOORDING 

U verantwoordt zich via het systeem van “Single information, Single audit” (SiSa), 

zoals bepaald in de Regeling informatieverstrekking sisa. Bij niet tijdig indienen 

van de verantwoordingsinformatie, treedt het maatregelenbeleid van het 

ministerie van BZK in werking. Er volgt opschorting van uitbetaling van de 

algemene uitkering totdat de verantwoordingsinformatie is ontvangen, tot een 

maximum van 26 weken. 

 

TERUGVORDERINGBELEID 

De kosten van algemene bijstand en bijstand ter voorziening in de behoefte aan 

bedrijfskapitaal worden bij de vaststelling, bedoeld in artikel 22, eerste lid Tozo, 

buiten aanmerking gelaten, indien deze kosten blijkens het verslag van 

bevindingen, bedoeld in artikel 213, vierde lid, van de Gemeentewet, dat deel uit 

maakt van de informatie, bedoeld in artikel 17a, eerste lid, van de Financiële-

verhoudingswet, als fout of onzeker worden aangemerkt. De minister is bevoegd 

de betreffende kosten geheel of gedeeltelijk wel in aanmerking te nemen, indien 

hij van oordeel is dat het niet in aanmerking nemen tot een onbillijkheid van 

overwegende aard leidt. 

  

 

CORRESPONDENTIE 

 

Inhoudelijke vragen over de financiering van Tozo kunt u stellen via 

financieringtozo@minszw.nl 
  

10.2 e





 

 

 

TOELICHTING 
 
1. VOORSCHOT EN VERGOEDING UITGAVEN TOZO 

 

Middels deze beschikking ontvangen gemeenten een voorschot op de kosten van 

het verstrekken van algemene bijstand en bijstand ter voorziening in de behoefte 

aan bedrijfskapitaal in het kader van de Tozo. Op basis van de gemeentelijke 

verantwoording wordt de hoogte van de vergoeding vastgesteld ter hoogte van 

100% van de gemaakte kosten. Voor de vergoeding van de uitvoeringskosten 

geldt een vast bedrag per besluit op een aanvraag.  

 

De vergoeding wordt verrekend met de aan de gemeente verstrekte voorschotten. 

Indien de verstrekte voorschotten minder bedragen dan de vastgestelde 

vergoeding, volgt een nabetaling van het verschil. Indien de verstrekte 

voorschotten meer bedragen dan de vastgestelde vergoeding, volgt een 

terugvordering van het verschil. De omvang van de vergoeding wordt vastgesteld 

binnen een jaar na ontvangst van de gemeentelijke verantwoordingsinformatie. 

 
2. TOTAAL BEDRAG LANDELIJK VOORSCHOT EN VERDEELSYSTEMATIEK 

 
Met bijgaande beschikking wordt een voorschot toegekend op basis van het 
Besluit Tozo. De eerder verstrekte voorschotten zoals opgenomen in de 
beschikking van 8 mei jl. (2020-0000003792) worden hiermee verrekend. 
 

In totaal is voor de bevoorschotting € 2,5 miljard beschikbaar. Dit bedrag wordt 

over gemeenten verdeeld op basis van het aantal zelfstandigen in gemeenten per 
1 januari 2018 (CBS). 

 

3. BEREKENING GEMEENTESPECIFIEK VOORSCHOT 

 

Aantal zelfstandigen in de gemeente (*1.000)  13,5 A 

Landelijk aantal zelfstandigen (*1.000)  1.265,3 B 

Aandeel zelfstandigen (= A/B) (%)  1,0669% C 

Totaal beschikbare voorschot  € 2.500.000.000 D 

 

Voorschot (=C*D):  € 26.673.516 E 

 

Te verrekenen voorschotten 

Reeds ontvangen bevoorschotting (2020-0000003792)  € 21.338.813 F 

 

Per saldo nog te ontvangen (E – F)  € 5.334.703 G 

 

 
 



 

 

 

 

 
 
 
 

 

4. INDICATOREN SISA VERANTWOORDING 

 

Ten behoeve van de verantwoording over de uitvoering van de Tozo zendt het 

college informatie aan de minister van BZK over de volgende indicatoren: 

 
 Bestedingen levensonderhoud  
 Bestedingen kapitaalverstrekking 
 Baten levensonderhoud 
 Baten kapitaalverstrekking 
 Aantal besluiten op aanvragen levensonderhoud 
 Aantal besluiten op aanvragen kapitaalverstrekking 

 

De verantwoording, op basis van het baten-lastenstelsel, vindt plaats via het 

systeem van SiSa, zoals bepaald in de ministeriële regeling informatieverstrekking 

sisa. 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
> Retouradres Postbus 90801 2509 LV  Den Haag 

Aan het college van burgemeester en wethouders 

van de gemeente Tilburg 

Postbus 90118  

5000 LA  Tilburg  

5000LA90118 

Datum  27 maart 2020 

Betreft Voorschot Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers  

 

Geacht college, 
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Directie Participatie en 

Decentrale Voorzieningen 

Afdeling Participatie en 

Financiele Sturing 
 
Postbus 90801 

2509 LV  Den Haag 

Parnassusplein 5 

 

T 070 333 44 44 

F 070 333 40 33 

www.rijksoverheid.nl 
 
 

Onze referentie 

2020-0000002458 
 
Bijlagen 

geen 
 

Het Rijk kent u met deze beschikking een voorschot toe op een nog vast te stellen 

Specifieke Uitkering voor de financiering van de Tijdelijke Overbruggingsregeling 

Zelfstandige Ondernemers (TOZO). Specifieke uitkeringen zijn middelen uit  

‘s Rijks kas die onder voorwaarden worden verstrekt. 

 

BETROKKEN PARTIJEN 

 

VERSTREKT DOOR  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

TOEGEKEND AAN College van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Tilburg 

 

DATUM   27 maart 2020 

 

REGELING 

 

TYPE    Voorschot Specifieke uitkering 

 

NAAM Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige 

Ondernemers (TOZO) 

 - Voorschot. 

 

 

CODERING   SZW G4 

 

BEDRAG   € 2.430.254 

 

JAAR    2020 
  





 

 

 

Pagina 3 van 4 

Directie Participatie en 

Decentrale Voorzieningen 

Afdeling Participatie en 

Financiele Sturing 

 
Datum 

27 maart 2020 
 
Onze referentie 

2020-0000002458 
 

BEZWAARMOGELIJKHEID 
 

Dit is een beschikking in de zin van artikel 1:3, tweede lid van de Awb. Overeenkomstig de 

Awb kan tegen deze beschikking schriftelijk bezwaar worden gemaakt door degene wiens 

belang rechtstreeks bij deze beschikking betrokken is. Daartoe moet binnen zes weken na 

de dag van verzending van deze beschikking een bezwaarschrift worden ingediend bij: De 

Staatssecretaris van SZW, t.a.v. de Directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische 

Aangelegenheden, Bureau Ondersteuning team 1, Postbus 90801, 2509 LV ’s-Gravenhage 

(Fax 070 333 5116).  

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten de naam en het 

adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van deze beschikking alsmede 

reden(en) waarom de beschikking niet juist wordt gevonden. Het bezwaarschrift dient in de 

Nederlandse taal te zijn gesteld. Een bezwaarschrift kan ook per e-mail worden ingediend. 

Dan moet het bezwaarschrift in pdf-formaat als bijlage in de e-mail worden verzonden. Deze 

bijlage moet een ingescande “natte” handtekening bevatten. Hiermee wordt bedoeld dat het 

bezwaarschrift met de hand moet worden ondertekend, voordat het wordt ingescand en 

opgeslagen in pdf-formaat (bij voorkeur met tekstherkenning). Deze e-mail met bijlage 

moet gezonden worden naar: wbja-bezwaren-bo-t1@minszw.nl. 
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TOELICHTING 
 
1.TOTAAL BEDRAG LANDELIJK VOORSCHOT EN VERDEELSYSTEMATIEK 

 
Met deze beschikking wordt een voorschot van € 250 miljoen verdeeld. 

Deze middelen worden over gemeenten verdeeld op basis van het aantal 

zelfstandigen per 1 januari 2018 (CBS) in gemeenten. 

 

2. BEREKENING GEMEENTESPECIFIEK VOORSCHOT 

 

Aantal zelfstandigen in de de gemeente (*1.000)  12,3 A 

Landelijk aantal zelfstandigen (*1.000)  1.265,3 B 

Aandeel zelfstandigen (= A/B) (%)  0,9721% C 

Totaal beschikbare voorschot € 250.000.000 D 

 

Voorschot (=C*D):  € 2.430.254 E 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
> Retouradres Postbus 90801 2509 LV  Den Haag 

Aan het college van burgemeester en wethouders 

van de gemeente Tilburg 

Postbus 90118  

5000 LA  Tilburg  

5000LA90118 

Datum  17 april 2020 

Betreft Voorschot Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers  

 

Geacht college, 
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Directie Participatie en 

Decentrale Voorzieningen 

Afdeling Participatie en 

Financiele Sturing 
 
Postbus 90801 

2509 LV  Den Haag 

Parnassusplein 5 

 

T 070 333 44 44 

F 070 333 40 33 

www.rijksoverheid.nl 
 
 

Onze referentie 

2020-0000003169 
 
Bijlagen 

geen 
 

Het Rijk kent u met deze beschikking een tweede voorschot toe op een nog vast 

te stellen Specifieke Uitkering voor de financiering van de Tijdelijke 

overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). Specifieke uitkeringen 

zijn middelen uit ‘s Rijks kas die onder voorwaarden worden verstrekt. 

 

BETROKKEN PARTIJEN 

 

VERSTREKT DOOR  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

TOEGEKEND AAN College van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Tilburg 

 

DATUM   17 april 2020 

 

REGELING 

 

TYPE    Voorschot Specifieke uitkering 

 

NAAM Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige 

ondernemers (Tozo) 

 - Voorschot. 

 

 

CODERING   SZW G4 

 

BEDRAG   € 11.665.218 

 

JAAR    2020 
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Directie Participatie en 

Decentrale Voorzieningen 

Afdeling Participatie en 

Financiele Sturing 

 
Datum 

17 april 2020 
 
Onze referentie 

2020-0000003169 
 

BEZWAARMOGELIJKHEID 
 

Dit is een beschikking in de zin van artikel 1:3, tweede lid van de Awb. Overeenkomstig de 

Awb kan tegen deze beschikking schriftelijk bezwaar worden gemaakt door degene wiens 

belang rechtstreeks bij deze beschikking betrokken is. Daartoe moet binnen zes weken na 

de dag van verzending van deze beschikking een bezwaarschrift worden ingediend bij: De 

Staatssecretaris van SZW, t.a.v. de Directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische 

Aangelegenheden, Bureau Ondersteuning team 1, Postbus 90801, 2509 LV ’s-Gravenhage 

(Fax 070 333 5116).  

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten de naam en het 

adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van deze beschikking alsmede 

reden(en) waarom de beschikking niet juist wordt gevonden. Het bezwaarschrift dient in de 

Nederlandse taal te zijn gesteld. Een bezwaarschrift kan ook per e-mail worden ingediend. 

Dan moet het bezwaarschrift in pdf-formaat als bijlage in de e-mail worden verzonden. Deze 

bijlage moet een ingescande “natte” handtekening bevatten. Hiermee wordt bedoeld dat het 

bezwaarschrift met de hand moet worden ondertekend, voordat het wordt ingescand en 

opgeslagen in pdf-formaat (bij voorkeur met tekstherkenning). Deze e-mail met bijlage 

moet gezonden worden naar: wbja-bezwaren-bo-t1@minszw.nl. 
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TOELICHTING 
 
1.TOTAAL BEDRAG LANDELIJK VOORSCHOT EN VERDEELSYSTEMATIEK 

 
Bij beschikking van 27 maart jl. is het eerste voorschot aan uw gemeente 
verstrekt. Met deze bijgaande beschikking wordt een tweede voorschot van  

€ 1,2 miljard verdeeld. 

Deze middelen worden over gemeenten verdeeld op basis van het aantal 

zelfstandigen in gemeenten per 1 januari 2018 (CBS). 

 

2. BEREKENING GEMEENTESPECIFIEK VOORSCHOT 

 

Aantal zelfstandigen in de gemeente (*1.000)  12,3 A 

Landelijk aantal zelfstandigen (*1.000)  1.265,3 B 

Aandeel zelfstandigen (= A/B) (%)  0,9721% C 

Totaal beschikbare voorschot  € 1.200.000.000 D 

 

Voorschot (=C*D): € 11.665.218 E 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
> Retouradres Postbus 90801 2509 LV  Den Haag 

Aan het college van burgemeester en wethouders 

van de gemeente Tilburg 

Postbus 90118  

5000 LA  Tilburg  

5000LA90118 

Datum  8 mei 2020 

Betreft Voorschot Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers  

 

Geacht college, 
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Directie Participatie en 

Decentrale Voorzieningen 

Afdeling Participatie en 

Financiele Sturing 
 
Postbus 90801 

2509 LV  Den Haag 

Parnassusplein 5 

 

T 070 333 44 44 

F 070 333 40 33 

www.rijksoverheid.nl 
 
 

Onze referentie 

2020-0000003792 
 
Bijlagen 

geen 
 

Het Rijk kent u met deze beschikking een voorschot toe op een Specifieke 

Uitkering. Specifieke uitkeringen zijn middelen uit ‘s Rijks kas die onder 

voorwaarden worden verstrekt. In het vervolg van deze beschikking wordt u over 

deze voorwaarden geïnformeerd. Specifieke uitkeringen worden verantwoord via 

SiSa (Single information, Single audit). 

 

BETROKKEN PARTIJEN 

 

VERSTREKT DOOR  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

TOEGEKEND AAN College van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Tilburg 

 

DATUM   8 mei 2020 

 

REGELING 

 

TYPE    Voorschot Specifieke uitkering 

 

NAAM Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige 

ondernemers (Tozo) 

 - Voorschot. 

 

 

CODERING   SZW G4 

 

BEDRAG   € 19.442.030 

 

JAAR    2020 
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Directie Participatie en 

Decentrale Voorzieningen 

Afdeling Participatie en 

Financiele Sturing 

 
Datum 

8 mei 2020 
 
Onze referentie 

2020-0000003792 
 

OMSCHRIJVING REGELING 

 

BASIS VAN DE VERSTREKKING 
Artikel 20, eerste en tweede lid Besluit Tozo. Eerder verstrekte voorschotten op 
basis van artikel 4.95 Awb worden verrekend met dit voorschot. 

 

BELEIDSDOELSTELLING 

De regeling heeft tot doel zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis in 

financiële problemen zijn geraakt, tijdelijk te ondersteunen ten einde daarmee de 

ergste noden van zelfstandigen te ledigen en hen in staat te stellen na de 

coronacrisis het bedrijf weer voort te zetten. 

 

WIJZE VAN BETALING 

 
- Betaalbaarstelling geschiedt in 1 keer 
- Betalingen worden overgemaakt naar . 

 

VERANTWOORDING EN TERUGVORDERING 

 

FINANCIËLE-VERHOUDINGSWET 

U dient het toegekende bedrag uiterlijk op 15 juli van het jaar volgend op het 

begrotingsjaar te verantwoorden, zoals geregeld in de Financiële-verhoudingswet, 

artikel 17a. 

 

VERANTWOORDING 

U verantwoordt zich via het systeem van Single information, Single audit (SiSa), 

zoals bepaald in de Regeling informatieverstrekking sisa. Bij niet tijdig indienen 

van de verantwoordingsinformatie, treedt het maatregelenbeleid van het 

ministerie van BZK in werking. Er volgt opschorting van uitbetaling van de 

algemene uitkering totdat de verantwoordingsinformatie is ontvangen, tot een 

maximum van 26 weken. 

 

TERUGVORDERINGBELEID 

De kosten van algemene bijstand en bijstand ter voorziening in de behoefte aan 

bedrijfskapitaal worden bij de vaststelling, bedoeld in artikel 22, eerste lid Tozo, 

buiten aanmerking gelaten indien deze kosten blijkens het verslag van 

bevindingen, bedoeld in artikel 213, vierde lid, van de Gemeentewet, dat deel uit 

maakt van de informatie, bedoeld in artikel 17a, eerste lid, van de Financiële-

verhoudingswet, als fout of onzeker worden aangemerkt. De minister is bevoegd 

de betreffende kosten geheel of gedeeltelijk wel in aanmerking te nemen, indien 

hij van oordeel is dat het niet in aanmerking nemen tot een onbillijkheid van 

overwegende aard leidt. 

  

 

CORRESPONDENTIE 

 

Inhoudelijke vragen over de financiering van Tozo kunt u stellen via 

financieringTozo@minszw.nl 
  

10.2 e





 

 

 

TOELICHTING 
 
1.VOORSCHOT EN VERGOEDING UITGAVEN TOZO 

 

Middels deze beschikking ontvangen gemeenten een voorschot op de kosten van 

het verstrekken van algemene bijstand en bijstand ter voorziening in de behoefte 

aan bedrijfskapitaal in het kader van de Tozo. Op basis van de gemeentelijke 

verantwoording wordt de hoogte van de vergoeding vastgesteld ter hoogte van 

100% van de gemaakte kosten. Voor de vergoeding van de uitvoeringskosten 

geldt een vast bedrag per besluit op een aanvraag.  

 

De vergoeding wordt verrekend met de aan de gemeente verstrekte voorschotten. 

Indien de verstrekte voorschotten minder bedragen dan de vastgestelde 

vergoeding, volgt een nabetaling van het verschil. Indien de verstrekte 

voorschotten meer bedragen dan de vastgestelde vergoeding, volgt een 

terugvordering van het verschil. De omvang van de vergoeding wordt vastgesteld 

binnen een jaar na ontvangst van de gemeentelijke verantwoordingsinformatie. 

 
2.TOTAAL BEDRAG LANDELIJK VOORSCHOT EN VERDEELSYSTEMATIEK 

 
Bij beschikking van 27 maart jl. (2020-0000002458) is een eerste voorschot aan 
uw gemeente verstrekt en bij beschikking van 17 april jl. (2020-0000003169) een 
tweede voorschot. Met bijgaande beschikking wordt een voorschot toegekend op 
basis van het Besluit Tozo. De eerder verstrekte voorschotten worden hiermee 

verrekend. 

 
In totaal is voor de bevoorschotting € 2,0 miljard beschikbaar. Dit bedrag wordt 
over gemeenten verdeeld op basis van het aantal zelfstandigen in gemeenten per 
1 januari 2018 (CBS). 

 

2. BEREKENING GEMEENTESPECIFIEK VOORSCHOT 

 

Aantal zelfstandigen in de gemeente (*1.000)  12,3 A 

Landelijk aantal zelfstandigen (*1.000)  1.265,3 B 

Aandeel zelfstandigen (= A/B) (%)  0,9721% C 

Totaal beschikbare voorschot  € 2.000.000.000 D 

 

Voorschot (=C*D):  € 19.442.030 E 

 

Te verrekenen voorschotten 

Reeds ontvangen voorschot 1 (2020-0000002458)  € 2.430.254 F 

Reeds ontvangen voorschot 2 (2020-0000003169)  € 11.665.218 G 

 

Per saldo nog te ontvangen (E – F – G)  € 5.346.558 H 

 

 
 



 

 

 

 
 
 
 

 
 

4. INDICATOREN SISA VERANTWOORDING 

 

Ten behoeve van de verantwoording over de uitvoering van de Tozo zendt het 

college informatie aan de minister van BZK over de volgende indicatoren: 

 
 Bestedingen levensonderhoud  
 Bestedingen kapitaalverstrekking 
 Baten levensonderhoud 
 Baten kapitaalverstrekking 
 Aantal besluiten op aanvragen levensonderhoud 

 Aantal besluiten op aanvragen kapitaalverstrekking 

 

De verantwoording, op basis van het baten-lastenstelsel, vindt plaats via het 

systeem van SiSa, zoals bepaald in de ministeriële regeling informatieverstrekking 

SiSa. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
> Retouradres Postbus 90801 2509 LV  Den Haag 

Aan het college van burgemeester en wethouders 

van de gemeente Tilburg 

Postbus 90118  

5000 LA  Tilburg  

5000LA90118 

Datum  12 juni 2020 

Betreft Voorschot Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers  

 

Geacht college, 
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Directie Participatie en 

Decentrale Voorzieningen 

Afdeling Participatie en 

Financiele Sturing 
 
Postbus 90801 

2509 LV  Den Haag 

Parnassusplein 5 

 

T 070 333 44 44 

F 070 333 40 33 

www.rijksoverheid.nl 
 
 

Onze referentie 

2020-0000005046 
 
Bijlagen 

geen 
 

Het Rijk kent u met deze beschikking een voorschot toe op een Specifieke 

uitkering. Specifieke uitkeringen zijn middelen uit ‘s Rijks kas die onder 

voorwaarden worden verstrekt. In het vervolg van deze beschikking wordt u over 

deze voorwaarden geïnformeerd. Specifieke uitkeringen worden verantwoord via 

SiSa (Single information, Single audit). 

 

BETROKKEN PARTIJEN 

 

VERSTREKT DOOR  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

TOEGEKEND AAN College van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Tilburg 

 

DATUM   12 juni 2020 

 

REGELING 

 

TYPE    Voorschot Specifieke uitkering 

 

NAAM Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige 

ondernemers (Tozo) 

 - Voorschot. 

 

 

CODERING   SZW G4 

 

BEDRAG   € 24.302.537 

 

JAAR    2020 
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Directie Participatie en 

Decentrale Voorzieningen 

Afdeling Participatie en 

Financiele Sturing 

 
Datum 

12 juni 2020 
 
Onze referentie 

2020-0000005046 
 

OMSCHRIJVING REGELING 

 

BASIS VAN DE VERSTREKKING 
Artikel 20, eerste en tweede lid Besluit Tozo. Eerder verstrekte voorschotten 
worden verrekend met dit voorschot. 

 

BELEIDSDOELSTELLING 

De regeling heeft tot doel zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis in 

financiële problemen zijn geraakt, tijdelijk te ondersteunen ten einde daarmee de 

ergste noden van zelfstandigen te ledigen en hen in staat te stellen na de 

coronacrisis het bedrijf weer voort te zetten. 

 

WIJZE VAN BETALING 

 
- Betaalbaarstelling geschiedt in 1 keer. 
- Betalingen worden overgemaakt naar  

 

VERANTWOORDING EN TERUGVORDERING 

 

FINANCIËLE-VERHOUDINGSWET 

U dient het toegekende bedrag uiterlijk op 15 juli van het jaar volgend op het 

begrotingsjaar te verantwoorden, zoals geregeld in de Financiële-verhoudingswet, 

artikel 17a. 

 

VERANTWOORDING 

U verantwoordt zich via het systeem van “Single information, Single audit” (SiSa), 

zoals bepaald in de Regeling informatieverstrekking sisa. Bij niet tijdig indienen 

van de verantwoordingsinformatie, treedt het maatregelenbeleid van het 

ministerie van BZK in werking. Er volgt opschorting van uitbetaling van de 

algemene uitkering totdat de verantwoordingsinformatie is ontvangen, tot een 

maximum van 26 weken. 

 

TERUGVORDERINGBELEID 

De kosten van algemene bijstand en bijstand ter voorziening in de behoefte aan 

bedrijfskapitaal worden bij de vaststelling, bedoeld in artikel 22, eerste lid Tozo, 

buiten aanmerking gelaten, indien deze kosten blijkens het verslag van 

bevindingen, bedoeld in artikel 213, vierde lid, van de Gemeentewet, dat deel uit 

maakt van de informatie, bedoeld in artikel 17a, eerste lid, van de Financiële-

verhoudingswet, als fout of onzeker worden aangemerkt. De minister is bevoegd 

de betreffende kosten geheel of gedeeltelijk wel in aanmerking te nemen, indien 

hij van oordeel is dat het niet in aanmerking nemen tot een onbillijkheid van 

overwegende aard leidt. 

  

 

CORRESPONDENTIE 

 

Inhoudelijke vragen over de financiering van Tozo kunt u stellen via 

financieringtozo@minszw.nl 
  

10.2 e





 

 

 

TOELICHTING 
 
1. VOORSCHOT EN VERGOEDING UITGAVEN TOZO 

 

Middels deze beschikking ontvangen gemeenten een voorschot op de kosten van 

het verstrekken van algemene bijstand en bijstand ter voorziening in de behoefte 

aan bedrijfskapitaal in het kader van de Tozo. Op basis van de gemeentelijke 

verantwoording wordt de hoogte van de vergoeding vastgesteld ter hoogte van 

100% van de gemaakte kosten. Voor de vergoeding van de uitvoeringskosten 

geldt een vast bedrag per besluit op een aanvraag.  

 

De vergoeding wordt verrekend met de aan de gemeente verstrekte voorschotten. 

Indien de verstrekte voorschotten minder bedragen dan de vastgestelde 

vergoeding, volgt een nabetaling van het verschil. Indien de verstrekte 

voorschotten meer bedragen dan de vastgestelde vergoeding, volgt een 

terugvordering van het verschil. De omvang van de vergoeding wordt vastgesteld 

binnen een jaar na ontvangst van de gemeentelijke verantwoordingsinformatie. 

 
2. TOTAAL BEDRAG LANDELIJK VOORSCHOT EN VERDEELSYSTEMATIEK 

 
Met bijgaande beschikking wordt een voorschot toegekend op basis van het 
Besluit Tozo. De eerder verstrekte voorschotten zoals opgenomen in de 
beschikking van 8 mei jl. (2020-0000003792) worden hiermee verrekend. 
 

In totaal is voor de bevoorschotting € 2,5 miljard beschikbaar. Dit bedrag wordt 

over gemeenten verdeeld op basis van het aantal zelfstandigen in gemeenten per 
1 januari 2018 (CBS). 

 

3. BEREKENING GEMEENTESPECIFIEK VOORSCHOT 

 

Aantal zelfstandigen in de gemeente (*1.000)  12,3 A 

Landelijk aantal zelfstandigen (*1.000)  1.265,3 B 

Aandeel zelfstandigen (= A/B) (%)  0,9721% C 

Totaal beschikbare voorschot  € 2.500.000.000 D 

 

Voorschot (=C*D):  € 24.302.537 E 

 

Te verrekenen voorschotten 

Reeds ontvangen bevoorschotting (2020-0000003792)  € 19.442.030 F 

 

Per saldo nog te ontvangen (E – F)  € 4.860.507 G 

 

 
 



 

 

 

 

 
 
 
 

 

4. INDICATOREN SISA VERANTWOORDING 

 

Ten behoeve van de verantwoording over de uitvoering van de Tozo zendt het 

college informatie aan de minister van BZK over de volgende indicatoren: 

 
 Bestedingen levensonderhoud  
 Bestedingen kapitaalverstrekking 
 Baten levensonderhoud 
 Baten kapitaalverstrekking 
 Aantal besluiten op aanvragen levensonderhoud 
 Aantal besluiten op aanvragen kapitaalverstrekking 

 

De verantwoording, op basis van het baten-lastenstelsel, vindt plaats via het 

systeem van SiSa, zoals bepaald in de ministeriële regeling informatieverstrekking 

sisa. 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
> Retouradres Postbus 90801 2509 LV  Den Haag 

Aan het college van burgemeester en wethouders 

van de gemeente Veldhoven 

Postbus 10101  

5500 GA  Veldhoven  

5500GA10101 

Datum  27 maart 2020 

Betreft Voorschot Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers  

 

Geacht college, 
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Directie Participatie en 

Decentrale Voorzieningen 

Afdeling Participatie en 

Financiele Sturing 
 
Postbus 90801 

2509 LV  Den Haag 

Parnassusplein 5 

 

T 070 333 44 44 

F 070 333 40 33 

www.rijksoverheid.nl 
 
 

Onze referentie 

2020-0000002458 
 
Bijlagen 

geen 
 

Het Rijk kent u met deze beschikking een voorschot toe op een nog vast te stellen 

Specifieke Uitkering voor de financiering van de Tijdelijke Overbruggingsregeling 

Zelfstandige Ondernemers (TOZO). Specifieke uitkeringen zijn middelen uit  

‘s Rijks kas die onder voorwaarden worden verstrekt. 

 

BETROKKEN PARTIJEN 

 

VERSTREKT DOOR  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

TOEGEKEND AAN College van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Veldhoven 

 

DATUM   27 maart 2020 

 

REGELING 

 

TYPE    Voorschot Specifieke uitkering 

 

NAAM Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige 

Ondernemers (TOZO) 

 - Voorschot. 

 

 

CODERING   SZW G4 

 

BEDRAG   € 553.228 

 

JAAR    2020 
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Directie Participatie en 

Decentrale Voorzieningen 

Afdeling Participatie en 

Financiele Sturing 

 
Datum 

27 maart 2020 
 
Onze referentie 

2020-0000002458 
 

BEZWAARMOGELIJKHEID 
 

Dit is een beschikking in de zin van artikel 1:3, tweede lid van de Awb. Overeenkomstig de 

Awb kan tegen deze beschikking schriftelijk bezwaar worden gemaakt door degene wiens 

belang rechtstreeks bij deze beschikking betrokken is. Daartoe moet binnen zes weken na 

de dag van verzending van deze beschikking een bezwaarschrift worden ingediend bij: De 

Staatssecretaris van SZW, t.a.v. de Directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische 

Aangelegenheden, Bureau Ondersteuning team 1, Postbus 90801, 2509 LV ’s-Gravenhage 

(Fax 070 333 5116).  

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten de naam en het 

adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van deze beschikking alsmede 

reden(en) waarom de beschikking niet juist wordt gevonden. Het bezwaarschrift dient in de 

Nederlandse taal te zijn gesteld. Een bezwaarschrift kan ook per e-mail worden ingediend. 

Dan moet het bezwaarschrift in pdf-formaat als bijlage in de e-mail worden verzonden. Deze 

bijlage moet een ingescande “natte” handtekening bevatten. Hiermee wordt bedoeld dat het 

bezwaarschrift met de hand moet worden ondertekend, voordat het wordt ingescand en 

opgeslagen in pdf-formaat (bij voorkeur met tekstherkenning). Deze e-mail met bijlage 

moet gezonden worden naar: wbja-bezwaren-bo-t1@minszw.nl. 
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TOELICHTING 
 
1.TOTAAL BEDRAG LANDELIJK VOORSCHOT EN VERDEELSYSTEMATIEK 

 
Met deze beschikking wordt een voorschot van € 250 miljoen verdeeld. 

Deze middelen worden over gemeenten verdeeld op basis van het aantal 

zelfstandigen per 1 januari 2018 (CBS) in gemeenten. 

 

2. BEREKENING GEMEENTESPECIFIEK VOORSCHOT 

 

Aantal zelfstandigen in de de gemeente (*1.000)  2,8 A 

Landelijk aantal zelfstandigen (*1.000)  1.265,3 B 

Aandeel zelfstandigen (= A/B) (%)  0,2213% C 

Totaal beschikbare voorschot € 250.000.000 D 

 

Voorschot (=C*D):  € 553.228 E 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
> Retouradres Postbus 90801 2509 LV  Den Haag 

Aan het college van burgemeester en wethouders 

van de gemeente Veldhoven 

Postbus 10101  

5500 GA  Veldhoven  

5500GA10101 

Datum  17 april 2020 

Betreft Voorschot Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers  

 

Geacht college, 

 

 

 

Pagina 1 van 4 

Directie Participatie en 

Decentrale Voorzieningen 

Afdeling Participatie en 

Financiele Sturing 
 
Postbus 90801 

2509 LV  Den Haag 

Parnassusplein 5 

 

T 070 333 44 44 

F 070 333 40 33 

www.rijksoverheid.nl 
 
 

Onze referentie 

2020-0000003169 
 
Bijlagen 

geen 
 

Het Rijk kent u met deze beschikking een tweede voorschot toe op een nog vast 

te stellen Specifieke Uitkering voor de financiering van de Tijdelijke 

overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). Specifieke uitkeringen 

zijn middelen uit ‘s Rijks kas die onder voorwaarden worden verstrekt. 

 

BETROKKEN PARTIJEN 

 

VERSTREKT DOOR  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

TOEGEKEND AAN College van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Veldhoven 

 

DATUM   17 april 2020 

 

REGELING 

 

TYPE    Voorschot Specifieke uitkering 

 

NAAM Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige 

ondernemers (Tozo) 

 - Voorschot. 

 

 

CODERING   SZW G4 

 

BEDRAG   € 2.655.497 

 

JAAR    2020 
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Directie Participatie en 

Decentrale Voorzieningen 

Afdeling Participatie en 

Financiele Sturing 

 
Datum 

17 april 2020 
 
Onze referentie 

2020-0000003169 
 

BEZWAARMOGELIJKHEID 
 

Dit is een beschikking in de zin van artikel 1:3, tweede lid van de Awb. Overeenkomstig de 

Awb kan tegen deze beschikking schriftelijk bezwaar worden gemaakt door degene wiens 

belang rechtstreeks bij deze beschikking betrokken is. Daartoe moet binnen zes weken na 

de dag van verzending van deze beschikking een bezwaarschrift worden ingediend bij: De 

Staatssecretaris van SZW, t.a.v. de Directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische 

Aangelegenheden, Bureau Ondersteuning team 1, Postbus 90801, 2509 LV ’s-Gravenhage 

(Fax 070 333 5116).  

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten de naam en het 

adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van deze beschikking alsmede 

reden(en) waarom de beschikking niet juist wordt gevonden. Het bezwaarschrift dient in de 

Nederlandse taal te zijn gesteld. Een bezwaarschrift kan ook per e-mail worden ingediend. 

Dan moet het bezwaarschrift in pdf-formaat als bijlage in de e-mail worden verzonden. Deze 

bijlage moet een ingescande “natte” handtekening bevatten. Hiermee wordt bedoeld dat het 

bezwaarschrift met de hand moet worden ondertekend, voordat het wordt ingescand en 

opgeslagen in pdf-formaat (bij voorkeur met tekstherkenning). Deze e-mail met bijlage 

moet gezonden worden naar: wbja-bezwaren-bo-t1@minszw.nl. 
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TOELICHTING 
 
1.TOTAAL BEDRAG LANDELIJK VOORSCHOT EN VERDEELSYSTEMATIEK 

 
Bij beschikking van 27 maart jl. is het eerste voorschot aan uw gemeente 
verstrekt. Met deze bijgaande beschikking wordt een tweede voorschot van  

€ 1,2 miljard verdeeld. 

Deze middelen worden over gemeenten verdeeld op basis van het aantal 

zelfstandigen in gemeenten per 1 januari 2018 (CBS). 

 

2. BEREKENING GEMEENTESPECIFIEK VOORSCHOT 

 

Aantal zelfstandigen in de gemeente (*1.000)  2,8 A 

Landelijk aantal zelfstandigen (*1.000)  1.265,3 B 

Aandeel zelfstandigen (= A/B) (%)  0,2213% C 

Totaal beschikbare voorschot  € 1.200.000.000 D 

 

Voorschot (=C*D):  € 2.655.497 E 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
> Retouradres Postbus 90801 2509 LV  Den Haag 

Aan het college van burgemeester en wethouders 

van de gemeente Veldhoven 

Postbus 10101  

5500 GA  Veldhoven  

5500GA10101 

Datum  8 mei 2020 

Betreft Voorschot Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers  

 

Geacht college, 
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Directie Participatie en 

Decentrale Voorzieningen 

Afdeling Participatie en 

Financiele Sturing 
 
Postbus 90801 

2509 LV  Den Haag 

Parnassusplein 5 

 

T 070 333 44 44 

F 070 333 40 33 

www.rijksoverheid.nl 
 
 

Onze referentie 

2020-0000003792 
 
Bijlagen 

geen 
 

Het Rijk kent u met deze beschikking een voorschot toe op een Specifieke 

Uitkering. Specifieke uitkeringen zijn middelen uit ‘s Rijks kas die onder 

voorwaarden worden verstrekt. In het vervolg van deze beschikking wordt u over 

deze voorwaarden geïnformeerd. Specifieke uitkeringen worden verantwoord via 

SiSa (Single information, Single audit). 

 

BETROKKEN PARTIJEN 

 

VERSTREKT DOOR  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

TOEGEKEND AAN College van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Veldhoven 

 

DATUM   8 mei 2020 

 

REGELING 

 

TYPE    Voorschot Specifieke uitkering 

 

NAAM Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige 

ondernemers (Tozo) 

 - Voorschot. 

 

 

CODERING   SZW G4 

 

BEDRAG   € 4.425.828 

 

JAAR    2020 
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Directie Participatie en 

Decentrale Voorzieningen 

Afdeling Participatie en 

Financiele Sturing 

 
Datum 

8 mei 2020 
 
Onze referentie 

2020-0000003792 
 

OMSCHRIJVING REGELING 

 

BASIS VAN DE VERSTREKKING 
Artikel 20, eerste en tweede lid Besluit Tozo. Eerder verstrekte voorschotten op 
basis van artikel 4.95 Awb worden verrekend met dit voorschot. 

 

BELEIDSDOELSTELLING 

De regeling heeft tot doel zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis in 

financiële problemen zijn geraakt, tijdelijk te ondersteunen ten einde daarmee de 

ergste noden van zelfstandigen te ledigen en hen in staat te stellen na de 

coronacrisis het bedrijf weer voort te zetten. 

 

WIJZE VAN BETALING 

 
- Betaalbaarstelling geschiedt in 1 keer 
- Betalingen worden overgemaakt naar  

 

VERANTWOORDING EN TERUGVORDERING 

 

FINANCIËLE-VERHOUDINGSWET 

U dient het toegekende bedrag uiterlijk op 15 juli van het jaar volgend op het 

begrotingsjaar te verantwoorden, zoals geregeld in de Financiële-verhoudingswet, 

artikel 17a. 

 

VERANTWOORDING 

U verantwoordt zich via het systeem van Single information, Single audit (SiSa), 

zoals bepaald in de Regeling informatieverstrekking sisa. Bij niet tijdig indienen 

van de verantwoordingsinformatie, treedt het maatregelenbeleid van het 

ministerie van BZK in werking. Er volgt opschorting van uitbetaling van de 

algemene uitkering totdat de verantwoordingsinformatie is ontvangen, tot een 

maximum van 26 weken. 

 

TERUGVORDERINGBELEID 

De kosten van algemene bijstand en bijstand ter voorziening in de behoefte aan 

bedrijfskapitaal worden bij de vaststelling, bedoeld in artikel 22, eerste lid Tozo, 

buiten aanmerking gelaten indien deze kosten blijkens het verslag van 

bevindingen, bedoeld in artikel 213, vierde lid, van de Gemeentewet, dat deel uit 

maakt van de informatie, bedoeld in artikel 17a, eerste lid, van de Financiële-

verhoudingswet, als fout of onzeker worden aangemerkt. De minister is bevoegd 

de betreffende kosten geheel of gedeeltelijk wel in aanmerking te nemen, indien 

hij van oordeel is dat het niet in aanmerking nemen tot een onbillijkheid van 

overwegende aard leidt. 

  

 

CORRESPONDENTIE 

 

Inhoudelijke vragen over de financiering van Tozo kunt u stellen via 

financieringTozo@minszw.nl 
  

10.2 e





 

 

 

TOELICHTING 
 
1.VOORSCHOT EN VERGOEDING UITGAVEN TOZO 

 

Middels deze beschikking ontvangen gemeenten een voorschot op de kosten van 

het verstrekken van algemene bijstand en bijstand ter voorziening in de behoefte 

aan bedrijfskapitaal in het kader van de Tozo. Op basis van de gemeentelijke 

verantwoording wordt de hoogte van de vergoeding vastgesteld ter hoogte van 

100% van de gemaakte kosten. Voor de vergoeding van de uitvoeringskosten 

geldt een vast bedrag per besluit op een aanvraag.  

 

De vergoeding wordt verrekend met de aan de gemeente verstrekte voorschotten. 

Indien de verstrekte voorschotten minder bedragen dan de vastgestelde 

vergoeding, volgt een nabetaling van het verschil. Indien de verstrekte 

voorschotten meer bedragen dan de vastgestelde vergoeding, volgt een 

terugvordering van het verschil. De omvang van de vergoeding wordt vastgesteld 

binnen een jaar na ontvangst van de gemeentelijke verantwoordingsinformatie. 

 
2.TOTAAL BEDRAG LANDELIJK VOORSCHOT EN VERDEELSYSTEMATIEK 

 
Bij beschikking van 27 maart jl. (2020-0000002458) is een eerste voorschot aan 
uw gemeente verstrekt en bij beschikking van 17 april jl. (2020-0000003169) een 
tweede voorschot. Met bijgaande beschikking wordt een voorschot toegekend op 
basis van het Besluit Tozo. De eerder verstrekte voorschotten worden hiermee 

verrekend. 

 
In totaal is voor de bevoorschotting € 2,0 miljard beschikbaar. Dit bedrag wordt 
over gemeenten verdeeld op basis van het aantal zelfstandigen in gemeenten per 
1 januari 2018 (CBS). 

 

2. BEREKENING GEMEENTESPECIFIEK VOORSCHOT 

 

Aantal zelfstandigen in de gemeente (*1.000)  2,8 A 

Landelijk aantal zelfstandigen (*1.000)  1.265,3 B 

Aandeel zelfstandigen (= A/B) (%)  0,2213% C 

Totaal beschikbare voorschot  € 2.000.000.000 D 

 

Voorschot (=C*D):  € 4.425.828 E 

 

Te verrekenen voorschotten 

Reeds ontvangen voorschot 1 (2020-0000002458)  € 553.228 F 

Reeds ontvangen voorschot 2 (2020-0000003169)  € 2.655.497 G 

 

Per saldo nog te ontvangen (E – F – G)  € 1.217.103 H 

 

 
 



 

 

 

 
 
 
 

 
 

4. INDICATOREN SISA VERANTWOORDING 

 

Ten behoeve van de verantwoording over de uitvoering van de Tozo zendt het 

college informatie aan de minister van BZK over de volgende indicatoren: 

 
 Bestedingen levensonderhoud  
 Bestedingen kapitaalverstrekking 
 Baten levensonderhoud 
 Baten kapitaalverstrekking 
 Aantal besluiten op aanvragen levensonderhoud 

 Aantal besluiten op aanvragen kapitaalverstrekking 

 

De verantwoording, op basis van het baten-lastenstelsel, vindt plaats via het 

systeem van SiSa, zoals bepaald in de ministeriële regeling informatieverstrekking 

SiSa. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
> Retouradres Postbus 90801 2509 LV  Den Haag 

Aan het college van burgemeester en wethouders 

van de gemeente Veldhoven 

Postbus 10101  

5500 GA  Veldhoven  

5500GA10101 

Datum  12 juni 2020 

Betreft Voorschot Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers  

 

Geacht college, 
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Directie Participatie en 

Decentrale Voorzieningen 

Afdeling Participatie en 

Financiele Sturing 
 
Postbus 90801 

2509 LV  Den Haag 

Parnassusplein 5 

 

T 070 333 44 44 

F 070 333 40 33 

www.rijksoverheid.nl 
 
 

Onze referentie 

2020-0000005046 
 
Bijlagen 

geen 
 

Het Rijk kent u met deze beschikking een voorschot toe op een Specifieke 

uitkering. Specifieke uitkeringen zijn middelen uit ‘s Rijks kas die onder 

voorwaarden worden verstrekt. In het vervolg van deze beschikking wordt u over 

deze voorwaarden geïnformeerd. Specifieke uitkeringen worden verantwoord via 

SiSa (Single information, Single audit). 

 

BETROKKEN PARTIJEN 

 

VERSTREKT DOOR  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

TOEGEKEND AAN College van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Veldhoven 

 

DATUM   12 juni 2020 

 

REGELING 

 

TYPE    Voorschot Specifieke uitkering 

 

NAAM Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige 

ondernemers (Tozo) 

 - Voorschot. 

 

 

CODERING   SZW G4 

 

BEDRAG   € 5.532.285 

 

JAAR    2020 
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Directie Participatie en 

Decentrale Voorzieningen 

Afdeling Participatie en 

Financiele Sturing 

 
Datum 

12 juni 2020 
 
Onze referentie 

2020-0000005046 
 

OMSCHRIJVING REGELING 

 

BASIS VAN DE VERSTREKKING 
Artikel 20, eerste en tweede lid Besluit Tozo. Eerder verstrekte voorschotten 
worden verrekend met dit voorschot. 

 

BELEIDSDOELSTELLING 

De regeling heeft tot doel zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis in 

financiële problemen zijn geraakt, tijdelijk te ondersteunen ten einde daarmee de 

ergste noden van zelfstandigen te ledigen en hen in staat te stellen na de 

coronacrisis het bedrijf weer voort te zetten. 

 

WIJZE VAN BETALING 

 
- Betaalbaarstelling geschiedt in 1 keer. 
- Betalingen worden overgemaakt naar . 

 

VERANTWOORDING EN TERUGVORDERING 

 

FINANCIËLE-VERHOUDINGSWET 

U dient het toegekende bedrag uiterlijk op 15 juli van het jaar volgend op het 

begrotingsjaar te verantwoorden, zoals geregeld in de Financiële-verhoudingswet, 

artikel 17a. 

 

VERANTWOORDING 

U verantwoordt zich via het systeem van “Single information, Single audit” (SiSa), 

zoals bepaald in de Regeling informatieverstrekking sisa. Bij niet tijdig indienen 

van de verantwoordingsinformatie, treedt het maatregelenbeleid van het 

ministerie van BZK in werking. Er volgt opschorting van uitbetaling van de 

algemene uitkering totdat de verantwoordingsinformatie is ontvangen, tot een 

maximum van 26 weken. 

 

TERUGVORDERINGBELEID 

De kosten van algemene bijstand en bijstand ter voorziening in de behoefte aan 

bedrijfskapitaal worden bij de vaststelling, bedoeld in artikel 22, eerste lid Tozo, 

buiten aanmerking gelaten, indien deze kosten blijkens het verslag van 

bevindingen, bedoeld in artikel 213, vierde lid, van de Gemeentewet, dat deel uit 

maakt van de informatie, bedoeld in artikel 17a, eerste lid, van de Financiële-

verhoudingswet, als fout of onzeker worden aangemerkt. De minister is bevoegd 

de betreffende kosten geheel of gedeeltelijk wel in aanmerking te nemen, indien 

hij van oordeel is dat het niet in aanmerking nemen tot een onbillijkheid van 

overwegende aard leidt. 

  

 

CORRESPONDENTIE 

 

Inhoudelijke vragen over de financiering van Tozo kunt u stellen via 

financieringtozo@minszw.nl 
  

10.2 e





 

 

 

TOELICHTING 
 
1. VOORSCHOT EN VERGOEDING UITGAVEN TOZO 

 

Middels deze beschikking ontvangen gemeenten een voorschot op de kosten van 

het verstrekken van algemene bijstand en bijstand ter voorziening in de behoefte 

aan bedrijfskapitaal in het kader van de Tozo. Op basis van de gemeentelijke 

verantwoording wordt de hoogte van de vergoeding vastgesteld ter hoogte van 

100% van de gemaakte kosten. Voor de vergoeding van de uitvoeringskosten 

geldt een vast bedrag per besluit op een aanvraag.  

 

De vergoeding wordt verrekend met de aan de gemeente verstrekte voorschotten. 

Indien de verstrekte voorschotten minder bedragen dan de vastgestelde 

vergoeding, volgt een nabetaling van het verschil. Indien de verstrekte 

voorschotten meer bedragen dan de vastgestelde vergoeding, volgt een 

terugvordering van het verschil. De omvang van de vergoeding wordt vastgesteld 

binnen een jaar na ontvangst van de gemeentelijke verantwoordingsinformatie. 

 
2. TOTAAL BEDRAG LANDELIJK VOORSCHOT EN VERDEELSYSTEMATIEK 

 
Met bijgaande beschikking wordt een voorschot toegekend op basis van het 
Besluit Tozo. De eerder verstrekte voorschotten zoals opgenomen in de 
beschikking van 8 mei jl. (2020-0000003792) worden hiermee verrekend. 
 

In totaal is voor de bevoorschotting € 2,5 miljard beschikbaar. Dit bedrag wordt 

over gemeenten verdeeld op basis van het aantal zelfstandigen in gemeenten per 
1 januari 2018 (CBS). 

 

3. BEREKENING GEMEENTESPECIFIEK VOORSCHOT 

 

Aantal zelfstandigen in de gemeente (*1.000)  2,8 A 

Landelijk aantal zelfstandigen (*1.000)  1.265,3 B 

Aandeel zelfstandigen (= A/B) (%)  0,2213% C 

Totaal beschikbare voorschot  € 2.500.000.000 D 

 

Voorschot (=C*D):  € 5.532.285 E 

 

Te verrekenen voorschotten 

Reeds ontvangen bevoorschotting (2020-0000003792)  € 4.425.828 F 

 

Per saldo nog te ontvangen (E – F)  € 1.106.457 G 

 

 
 



 

 

 

 

 
 
 
 

 

4. INDICATOREN SISA VERANTWOORDING 

 

Ten behoeve van de verantwoording over de uitvoering van de Tozo zendt het 

college informatie aan de minister van BZK over de volgende indicatoren: 

 
 Bestedingen levensonderhoud  
 Bestedingen kapitaalverstrekking 
 Baten levensonderhoud 
 Baten kapitaalverstrekking 
 Aantal besluiten op aanvragen levensonderhoud 
 Aantal besluiten op aanvragen kapitaalverstrekking 

 

De verantwoording, op basis van het baten-lastenstelsel, vindt plaats via het 

systeem van SiSa, zoals bepaald in de ministeriële regeling informatieverstrekking 

sisa. 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
> Retouradres Postbus 90801 2509 LV  Den Haag 

Aan het college van burgemeester en wethouders 

van de gemeente Heerlen 

Postbus 1  

6400 AA  Heerlen  

6400AA1 

Datum  27 maart 2020 

Betreft Voorschot Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers  

 

Geacht college, 
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Directie Participatie en 

Decentrale Voorzieningen 

Afdeling Participatie en 

Financiele Sturing 
 
Postbus 90801 

2509 LV  Den Haag 

Parnassusplein 5 

 

T 070 333 44 44 

F 070 333 40 33 

www.rijksoverheid.nl 
 
 

Onze referentie 

2020-0000002458 
 
Bijlagen 

geen 
 

Het Rijk kent u met deze beschikking een voorschot toe op een nog vast te stellen 

Specifieke Uitkering voor de financiering van de Tijdelijke Overbruggingsregeling 

Zelfstandige Ondernemers (TOZO). Specifieke uitkeringen zijn middelen uit  

‘s Rijks kas die onder voorwaarden worden verstrekt. 

 

BETROKKEN PARTIJEN 

 

VERSTREKT DOOR  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

TOEGEKEND AAN College van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Heerlen 

 

DATUM   27 maart 2020 

 

REGELING 

 

TYPE    Voorschot Specifieke uitkering 

 

NAAM Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige 

Ondernemers (TOZO) 

 - Voorschot. 

 

 

CODERING   SZW G4 

 

BEDRAG   € 810.085 

 

JAAR    2020 
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Directie Participatie en 

Decentrale Voorzieningen 

Afdeling Participatie en 

Financiele Sturing 

 
Datum 

27 maart 2020 
 
Onze referentie 

2020-0000002458 
 

BEZWAARMOGELIJKHEID 
 

Dit is een beschikking in de zin van artikel 1:3, tweede lid van de Awb. Overeenkomstig de 

Awb kan tegen deze beschikking schriftelijk bezwaar worden gemaakt door degene wiens 

belang rechtstreeks bij deze beschikking betrokken is. Daartoe moet binnen zes weken na 

de dag van verzending van deze beschikking een bezwaarschrift worden ingediend bij: De 

Staatssecretaris van SZW, t.a.v. de Directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische 

Aangelegenheden, Bureau Ondersteuning team 1, Postbus 90801, 2509 LV ’s-Gravenhage 

(Fax 070 333 5116).  

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten de naam en het 

adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van deze beschikking alsmede 

reden(en) waarom de beschikking niet juist wordt gevonden. Het bezwaarschrift dient in de 

Nederlandse taal te zijn gesteld. Een bezwaarschrift kan ook per e-mail worden ingediend. 

Dan moet het bezwaarschrift in pdf-formaat als bijlage in de e-mail worden verzonden. Deze 

bijlage moet een ingescande “natte” handtekening bevatten. Hiermee wordt bedoeld dat het 

bezwaarschrift met de hand moet worden ondertekend, voordat het wordt ingescand en 

opgeslagen in pdf-formaat (bij voorkeur met tekstherkenning). Deze e-mail met bijlage 

moet gezonden worden naar: wbja-bezwaren-bo-t1@minszw.nl. 
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TOELICHTING 
 
1.TOTAAL BEDRAG LANDELIJK VOORSCHOT EN VERDEELSYSTEMATIEK 

 
Met deze beschikking wordt een voorschot van € 250 miljoen verdeeld. 

Deze middelen worden over gemeenten verdeeld op basis van het aantal 

zelfstandigen per 1 januari 2018 (CBS) in gemeenten. 

 

2. BEREKENING GEMEENTESPECIFIEK VOORSCHOT 

 

Aantal zelfstandigen in de de gemeente (*1.000)  4,1 A 

Landelijk aantal zelfstandigen (*1.000)  1.265,3 B 

Aandeel zelfstandigen (= A/B) (%)  0,3240% C 

Totaal beschikbare voorschot € 250.000.000 D 

 

Voorschot (=C*D):  € 810.085 E 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
> Retouradres Postbus 90801 2509 LV  Den Haag 

Aan het college van burgemeester en wethouders 

van de gemeente Heerlen 

Postbus 1  

6400 AA  Heerlen  

6400AA1 

Datum  17 april 2020 

Betreft Voorschot Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers  

 

Geacht college, 
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Directie Participatie en 

Decentrale Voorzieningen 

Afdeling Participatie en 

Financiele Sturing 
 
Postbus 90801 

2509 LV  Den Haag 

Parnassusplein 5 

 

T 070 333 44 44 

F 070 333 40 33 

www.rijksoverheid.nl 
 
 

Onze referentie 

2020-0000003169 
 
Bijlagen 

geen 
 

Het Rijk kent u met deze beschikking een tweede voorschot toe op een nog vast 

te stellen Specifieke Uitkering voor de financiering van de Tijdelijke 

overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). Specifieke uitkeringen 

zijn middelen uit ‘s Rijks kas die onder voorwaarden worden verstrekt. 

 

BETROKKEN PARTIJEN 

 

VERSTREKT DOOR  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

TOEGEKEND AAN College van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Heerlen 

 

DATUM   17 april 2020 

 

REGELING 

 

TYPE    Voorschot Specifieke uitkering 

 

NAAM Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige 

ondernemers (Tozo) 

 - Voorschot. 

 

 

CODERING   SZW G4 

 

BEDRAG   € 3.888.406 

 

JAAR    2020 
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Directie Participatie en 

Decentrale Voorzieningen 

Afdeling Participatie en 

Financiele Sturing 

 
Datum 

17 april 2020 
 
Onze referentie 

2020-0000003169 
 

BEZWAARMOGELIJKHEID 
 

Dit is een beschikking in de zin van artikel 1:3, tweede lid van de Awb. Overeenkomstig de 

Awb kan tegen deze beschikking schriftelijk bezwaar worden gemaakt door degene wiens 

belang rechtstreeks bij deze beschikking betrokken is. Daartoe moet binnen zes weken na 

de dag van verzending van deze beschikking een bezwaarschrift worden ingediend bij: De 

Staatssecretaris van SZW, t.a.v. de Directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische 

Aangelegenheden, Bureau Ondersteuning team 1, Postbus 90801, 2509 LV ’s-Gravenhage 

(Fax 070 333 5116).  

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten de naam en het 

adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van deze beschikking alsmede 

reden(en) waarom de beschikking niet juist wordt gevonden. Het bezwaarschrift dient in de 

Nederlandse taal te zijn gesteld. Een bezwaarschrift kan ook per e-mail worden ingediend. 

Dan moet het bezwaarschrift in pdf-formaat als bijlage in de e-mail worden verzonden. Deze 

bijlage moet een ingescande “natte” handtekening bevatten. Hiermee wordt bedoeld dat het 

bezwaarschrift met de hand moet worden ondertekend, voordat het wordt ingescand en 

opgeslagen in pdf-formaat (bij voorkeur met tekstherkenning). Deze e-mail met bijlage 

moet gezonden worden naar: wbja-bezwaren-bo-t1@minszw.nl. 
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TOELICHTING 
 
1.TOTAAL BEDRAG LANDELIJK VOORSCHOT EN VERDEELSYSTEMATIEK 

 
Bij beschikking van 27 maart jl. is het eerste voorschot aan uw gemeente 
verstrekt. Met deze bijgaande beschikking wordt een tweede voorschot van  

€ 1,2 miljard verdeeld. 

Deze middelen worden over gemeenten verdeeld op basis van het aantal 

zelfstandigen in gemeenten per 1 januari 2018 (CBS). 

 

2. BEREKENING GEMEENTESPECIFIEK VOORSCHOT 

 

Aantal zelfstandigen in de gemeente (*1.000)  4,1 A 

Landelijk aantal zelfstandigen (*1.000)  1.265,3 B 

Aandeel zelfstandigen (= A/B) (%)  0,3240% C 

Totaal beschikbare voorschot  € 1.200.000.000 D 

 

Voorschot (=C*D):  € 3.888.406 E 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
> Retouradres Postbus 90801 2509 LV  Den Haag 

Aan het college van burgemeester en wethouders 

van de gemeente Heerlen 

Postbus 1  

6400 AA  Heerlen  

6400AA1 

Datum  8 mei 2020 

Betreft Voorschot Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers  

 

Geacht college, 
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Directie Participatie en 

Decentrale Voorzieningen 

Afdeling Participatie en 

Financiele Sturing 
 
Postbus 90801 

2509 LV  Den Haag 

Parnassusplein 5 

 

T 070 333 44 44 

F 070 333 40 33 

www.rijksoverheid.nl 
 
 

Onze referentie 

2020-0000003792 
 
Bijlagen 

geen 
 

Het Rijk kent u met deze beschikking een voorschot toe op een Specifieke 

Uitkering. Specifieke uitkeringen zijn middelen uit ‘s Rijks kas die onder 

voorwaarden worden verstrekt. In het vervolg van deze beschikking wordt u over 

deze voorwaarden geïnformeerd. Specifieke uitkeringen worden verantwoord via 

SiSa (Single information, Single audit). 

 

BETROKKEN PARTIJEN 

 

VERSTREKT DOOR  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

TOEGEKEND AAN College van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Heerlen 

 

DATUM   8 mei 2020 

 

REGELING 

 

TYPE    Voorschot Specifieke uitkering 

 

NAAM Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige 

ondernemers (Tozo) 

 - Voorschot. 

 

 

CODERING   SZW G4 

 

BEDRAG   € 6.480.677 

 

JAAR    2020 
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Directie Participatie en 

Decentrale Voorzieningen 

Afdeling Participatie en 

Financiele Sturing 

 
Datum 

8 mei 2020 
 
Onze referentie 

2020-0000003792 
 

OMSCHRIJVING REGELING 

 

BASIS VAN DE VERSTREKKING 
Artikel 20, eerste en tweede lid Besluit Tozo. Eerder verstrekte voorschotten op 
basis van artikel 4.95 Awb worden verrekend met dit voorschot. 

 

BELEIDSDOELSTELLING 

De regeling heeft tot doel zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis in 

financiële problemen zijn geraakt, tijdelijk te ondersteunen ten einde daarmee de 

ergste noden van zelfstandigen te ledigen en hen in staat te stellen na de 

coronacrisis het bedrijf weer voort te zetten. 

 

WIJZE VAN BETALING 

 
- Betaalbaarstelling geschiedt in 1 keer 
- Betalingen worden overgemaakt naar . 

 

VERANTWOORDING EN TERUGVORDERING 

 

FINANCIËLE-VERHOUDINGSWET 

U dient het toegekende bedrag uiterlijk op 15 juli van het jaar volgend op het 

begrotingsjaar te verantwoorden, zoals geregeld in de Financiële-verhoudingswet, 

artikel 17a. 

 

VERANTWOORDING 

U verantwoordt zich via het systeem van Single information, Single audit (SiSa), 

zoals bepaald in de Regeling informatieverstrekking sisa. Bij niet tijdig indienen 

van de verantwoordingsinformatie, treedt het maatregelenbeleid van het 

ministerie van BZK in werking. Er volgt opschorting van uitbetaling van de 

algemene uitkering totdat de verantwoordingsinformatie is ontvangen, tot een 

maximum van 26 weken. 

 

TERUGVORDERINGBELEID 

De kosten van algemene bijstand en bijstand ter voorziening in de behoefte aan 

bedrijfskapitaal worden bij de vaststelling, bedoeld in artikel 22, eerste lid Tozo, 

buiten aanmerking gelaten indien deze kosten blijkens het verslag van 

bevindingen, bedoeld in artikel 213, vierde lid, van de Gemeentewet, dat deel uit 

maakt van de informatie, bedoeld in artikel 17a, eerste lid, van de Financiële-

verhoudingswet, als fout of onzeker worden aangemerkt. De minister is bevoegd 

de betreffende kosten geheel of gedeeltelijk wel in aanmerking te nemen, indien 

hij van oordeel is dat het niet in aanmerking nemen tot een onbillijkheid van 

overwegende aard leidt. 

  

 

CORRESPONDENTIE 

 

Inhoudelijke vragen over de financiering van Tozo kunt u stellen via 

financieringTozo@minszw.nl 
  

10.2 e





 

 

 

TOELICHTING 
 
1.VOORSCHOT EN VERGOEDING UITGAVEN TOZO 

 

Middels deze beschikking ontvangen gemeenten een voorschot op de kosten van 

het verstrekken van algemene bijstand en bijstand ter voorziening in de behoefte 

aan bedrijfskapitaal in het kader van de Tozo. Op basis van de gemeentelijke 

verantwoording wordt de hoogte van de vergoeding vastgesteld ter hoogte van 

100% van de gemaakte kosten. Voor de vergoeding van de uitvoeringskosten 

geldt een vast bedrag per besluit op een aanvraag.  

 

De vergoeding wordt verrekend met de aan de gemeente verstrekte voorschotten. 

Indien de verstrekte voorschotten minder bedragen dan de vastgestelde 

vergoeding, volgt een nabetaling van het verschil. Indien de verstrekte 

voorschotten meer bedragen dan de vastgestelde vergoeding, volgt een 

terugvordering van het verschil. De omvang van de vergoeding wordt vastgesteld 

binnen een jaar na ontvangst van de gemeentelijke verantwoordingsinformatie. 

 
2.TOTAAL BEDRAG LANDELIJK VOORSCHOT EN VERDEELSYSTEMATIEK 

 
Bij beschikking van 27 maart jl. (2020-0000002458) is een eerste voorschot aan 
uw gemeente verstrekt en bij beschikking van 17 april jl. (2020-0000003169) een 
tweede voorschot. Met bijgaande beschikking wordt een voorschot toegekend op 
basis van het Besluit Tozo. De eerder verstrekte voorschotten worden hiermee 

verrekend. 

 
In totaal is voor de bevoorschotting € 2,0 miljard beschikbaar. Dit bedrag wordt 
over gemeenten verdeeld op basis van het aantal zelfstandigen in gemeenten per 
1 januari 2018 (CBS). 

 

2. BEREKENING GEMEENTESPECIFIEK VOORSCHOT 

 

Aantal zelfstandigen in de gemeente (*1.000)  4,1 A 

Landelijk aantal zelfstandigen (*1.000)  1.265,3 B 

Aandeel zelfstandigen (= A/B) (%)  0,3240% C 

Totaal beschikbare voorschot  € 2.000.000.000 D 

 

Voorschot (=C*D):  € 6.480.677 E 

 

Te verrekenen voorschotten 

Reeds ontvangen voorschot 1 (2020-0000002458)  € 810.085 F 

Reeds ontvangen voorschot 2 (2020-0000003169)  € 3.888.406 G 

 

Per saldo nog te ontvangen (E – F – G)  € 1.782.186 H 

 

 
 



 

 

 

 
 
 
 

 
 

4. INDICATOREN SISA VERANTWOORDING 

 

Ten behoeve van de verantwoording over de uitvoering van de Tozo zendt het 

college informatie aan de minister van BZK over de volgende indicatoren: 

 
 Bestedingen levensonderhoud  
 Bestedingen kapitaalverstrekking 
 Baten levensonderhoud 
 Baten kapitaalverstrekking 
 Aantal besluiten op aanvragen levensonderhoud 

 Aantal besluiten op aanvragen kapitaalverstrekking 

 

De verantwoording, op basis van het baten-lastenstelsel, vindt plaats via het 

systeem van SiSa, zoals bepaald in de ministeriële regeling informatieverstrekking 

SiSa. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
> Retouradres Postbus 90801 2509 LV  Den Haag 

Aan het college van burgemeester en wethouders 

van de gemeente Heerlen 

Postbus 1  

6400 AA  Heerlen  

6400AA1 

Datum  12 juni 2020 

Betreft Voorschot Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers  

 

Geacht college, 
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Directie Participatie en 

Decentrale Voorzieningen 

Afdeling Participatie en 

Financiele Sturing 
 
Postbus 90801 

2509 LV  Den Haag 

Parnassusplein 5 

 

T 070 333 44 44 

F 070 333 40 33 

www.rijksoverheid.nl 
 
 

Onze referentie 

2020-0000005046 
 
Bijlagen 

geen 
 

Het Rijk kent u met deze beschikking een voorschot toe op een Specifieke 

uitkering. Specifieke uitkeringen zijn middelen uit ‘s Rijks kas die onder 

voorwaarden worden verstrekt. In het vervolg van deze beschikking wordt u over 

deze voorwaarden geïnformeerd. Specifieke uitkeringen worden verantwoord via 

SiSa (Single information, Single audit). 

 

BETROKKEN PARTIJEN 

 

VERSTREKT DOOR  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

TOEGEKEND AAN College van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Heerlen 

 

DATUM   12 juni 2020 

 

REGELING 

 

TYPE    Voorschot Specifieke uitkering 

 

NAAM Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige 

ondernemers (Tozo) 

 - Voorschot. 

 

 

CODERING   SZW G4 

 

BEDRAG   € 8.100.846 

 

JAAR    2020 
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Directie Participatie en 

Decentrale Voorzieningen 

Afdeling Participatie en 

Financiele Sturing 

 
Datum 

12 juni 2020 
 
Onze referentie 

2020-0000005046 
 

OMSCHRIJVING REGELING 

 

BASIS VAN DE VERSTREKKING 
Artikel 20, eerste en tweede lid Besluit Tozo. Eerder verstrekte voorschotten 
worden verrekend met dit voorschot. 

 

BELEIDSDOELSTELLING 

De regeling heeft tot doel zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis in 

financiële problemen zijn geraakt, tijdelijk te ondersteunen ten einde daarmee de 

ergste noden van zelfstandigen te ledigen en hen in staat te stellen na de 

coronacrisis het bedrijf weer voort te zetten. 

 

WIJZE VAN BETALING 

 
- Betaalbaarstelling geschiedt in 1 keer. 
- Betalingen worden overgemaakt naar  

 

VERANTWOORDING EN TERUGVORDERING 

 

FINANCIËLE-VERHOUDINGSWET 

U dient het toegekende bedrag uiterlijk op 15 juli van het jaar volgend op het 

begrotingsjaar te verantwoorden, zoals geregeld in de Financiële-verhoudingswet, 

artikel 17a. 

 

VERANTWOORDING 

U verantwoordt zich via het systeem van “Single information, Single audit” (SiSa), 

zoals bepaald in de Regeling informatieverstrekking sisa. Bij niet tijdig indienen 

van de verantwoordingsinformatie, treedt het maatregelenbeleid van het 

ministerie van BZK in werking. Er volgt opschorting van uitbetaling van de 

algemene uitkering totdat de verantwoordingsinformatie is ontvangen, tot een 

maximum van 26 weken. 

 

TERUGVORDERINGBELEID 

De kosten van algemene bijstand en bijstand ter voorziening in de behoefte aan 

bedrijfskapitaal worden bij de vaststelling, bedoeld in artikel 22, eerste lid Tozo, 

buiten aanmerking gelaten, indien deze kosten blijkens het verslag van 

bevindingen, bedoeld in artikel 213, vierde lid, van de Gemeentewet, dat deel uit 

maakt van de informatie, bedoeld in artikel 17a, eerste lid, van de Financiële-

verhoudingswet, als fout of onzeker worden aangemerkt. De minister is bevoegd 

de betreffende kosten geheel of gedeeltelijk wel in aanmerking te nemen, indien 

hij van oordeel is dat het niet in aanmerking nemen tot een onbillijkheid van 

overwegende aard leidt. 

  

 

CORRESPONDENTIE 

 

Inhoudelijke vragen over de financiering van Tozo kunt u stellen via 

financieringtozo@minszw.nl 
  

10.2 e





 

 

 

TOELICHTING 
 
1. VOORSCHOT EN VERGOEDING UITGAVEN TOZO 

 

Middels deze beschikking ontvangen gemeenten een voorschot op de kosten van 

het verstrekken van algemene bijstand en bijstand ter voorziening in de behoefte 

aan bedrijfskapitaal in het kader van de Tozo. Op basis van de gemeentelijke 

verantwoording wordt de hoogte van de vergoeding vastgesteld ter hoogte van 

100% van de gemaakte kosten. Voor de vergoeding van de uitvoeringskosten 

geldt een vast bedrag per besluit op een aanvraag.  

 

De vergoeding wordt verrekend met de aan de gemeente verstrekte voorschotten. 

Indien de verstrekte voorschotten minder bedragen dan de vastgestelde 

vergoeding, volgt een nabetaling van het verschil. Indien de verstrekte 

voorschotten meer bedragen dan de vastgestelde vergoeding, volgt een 

terugvordering van het verschil. De omvang van de vergoeding wordt vastgesteld 

binnen een jaar na ontvangst van de gemeentelijke verantwoordingsinformatie. 

 
2. TOTAAL BEDRAG LANDELIJK VOORSCHOT EN VERDEELSYSTEMATIEK 

 
Met bijgaande beschikking wordt een voorschot toegekend op basis van het 
Besluit Tozo. De eerder verstrekte voorschotten zoals opgenomen in de 
beschikking van 8 mei jl. (2020-0000003792) worden hiermee verrekend. 
 

In totaal is voor de bevoorschotting € 2,5 miljard beschikbaar. Dit bedrag wordt 

over gemeenten verdeeld op basis van het aantal zelfstandigen in gemeenten per 
1 januari 2018 (CBS). 

 

3. BEREKENING GEMEENTESPECIFIEK VOORSCHOT 

 

Aantal zelfstandigen in de gemeente (*1.000)  4,1 A 

Landelijk aantal zelfstandigen (*1.000)  1.265,3 B 

Aandeel zelfstandigen (= A/B) (%)  0,3240% C 

Totaal beschikbare voorschot  € 2.500.000.000 D 

 

Voorschot (=C*D):  € 8.100.846 E 

 

Te verrekenen voorschotten 

Reeds ontvangen bevoorschotting (2020-0000003792)  € 6.480.677 F 

 

Per saldo nog te ontvangen (E – F)  € 1.620.169 G 

 

 
 



 

 

 

 

 
 
 
 

 

4. INDICATOREN SISA VERANTWOORDING 

 

Ten behoeve van de verantwoording over de uitvoering van de Tozo zendt het 

college informatie aan de minister van BZK over de volgende indicatoren: 

 
 Bestedingen levensonderhoud  
 Bestedingen kapitaalverstrekking 
 Baten levensonderhoud 
 Baten kapitaalverstrekking 
 Aantal besluiten op aanvragen levensonderhoud 
 Aantal besluiten op aanvragen kapitaalverstrekking 

 

De verantwoording, op basis van het baten-lastenstelsel, vindt plaats via het 

systeem van SiSa, zoals bepaald in de ministeriële regeling informatieverstrekking 

sisa. 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
> Retouradres Postbus 90801 2509 LV  Den Haag 

Aan het college van burgemeester en wethouders 

van de gemeente Leidschendam-Voorburg 

Postbus 1005  

2260 BA  LEIDSCHENDAM  

2260BA1005 

Datum  27 maart 2020 

Betreft Voorschot Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers  

 

Geacht college, 
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Directie Participatie en 

Decentrale Voorzieningen 

Afdeling Participatie en 

Financiele Sturing 
 
Postbus 90801 

2509 LV  Den Haag 

Parnassusplein 5 

 

T 070 333 44 44 

F 070 333 40 33 

www.rijksoverheid.nl 
 
 

Onze referentie 

2020-0000002458 
 
Bijlagen 

geen 
 

Het Rijk kent u met deze beschikking een voorschot toe op een nog vast te stellen 

Specifieke Uitkering voor de financiering van de Tijdelijke Overbruggingsregeling 

Zelfstandige Ondernemers (TOZO). Specifieke uitkeringen zijn middelen uit  

‘s Rijks kas die onder voorwaarden worden verstrekt. 

 

BETROKKEN PARTIJEN 

 

VERSTREKT DOOR  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

TOEGEKEND AAN College van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Leidschendam-Voorburg 

 

DATUM   27 maart 2020 

 

REGELING 

 

TYPE    Voorschot Specifieke uitkering 

 

NAAM Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige 

Ondernemers (TOZO) 

 - Voorschot. 

 

 

CODERING   SZW G4 

 

BEDRAG   € 1.007.666 

 

JAAR    2020 
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Directie Participatie en 

Decentrale Voorzieningen 

Afdeling Participatie en 

Financiele Sturing 

 
Datum 

27 maart 2020 
 
Onze referentie 

2020-0000002458 
 

BEZWAARMOGELIJKHEID 
 

Dit is een beschikking in de zin van artikel 1:3, tweede lid van de Awb. Overeenkomstig de 

Awb kan tegen deze beschikking schriftelijk bezwaar worden gemaakt door degene wiens 

belang rechtstreeks bij deze beschikking betrokken is. Daartoe moet binnen zes weken na 

de dag van verzending van deze beschikking een bezwaarschrift worden ingediend bij: De 

Staatssecretaris van SZW, t.a.v. de Directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische 

Aangelegenheden, Bureau Ondersteuning team 1, Postbus 90801, 2509 LV ’s-Gravenhage 

(Fax 070 333 5116).  

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten de naam en het 

adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van deze beschikking alsmede 

reden(en) waarom de beschikking niet juist wordt gevonden. Het bezwaarschrift dient in de 

Nederlandse taal te zijn gesteld. Een bezwaarschrift kan ook per e-mail worden ingediend. 

Dan moet het bezwaarschrift in pdf-formaat als bijlage in de e-mail worden verzonden. Deze 

bijlage moet een ingescande “natte” handtekening bevatten. Hiermee wordt bedoeld dat het 

bezwaarschrift met de hand moet worden ondertekend, voordat het wordt ingescand en 

opgeslagen in pdf-formaat (bij voorkeur met tekstherkenning). Deze e-mail met bijlage 

moet gezonden worden naar: wbja-bezwaren-bo-t1@minszw.nl. 
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TOELICHTING 
 
1.TOTAAL BEDRAG LANDELIJK VOORSCHOT EN VERDEELSYSTEMATIEK 

 
Met deze beschikking wordt een voorschot van € 250 miljoen verdeeld. 

Deze middelen worden over gemeenten verdeeld op basis van het aantal 

zelfstandigen per 1 januari 2018 (CBS) in gemeenten. 

 

2. BEREKENING GEMEENTESPECIFIEK VOORSCHOT 

 

Aantal zelfstandigen in de de gemeente (*1.000)  5,1 A 

Landelijk aantal zelfstandigen (*1.000)  1.265,3 B 

Aandeel zelfstandigen (= A/B) (%)  0,4031% C 

Totaal beschikbare voorschot € 250.000.000 D 

 

Voorschot (=C*D):  € 1.007.666 E 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
> Retouradres Postbus 90801 2509 LV  Den Haag 

Aan het college van burgemeester en wethouders 

van de gemeente Leidschendam-Voorburg 

Postbus 1005  

2260 BA  LEIDSCHENDAM  

2260BA1005 

Datum  17 april 2020 

Betreft Voorschot Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers  

 

Geacht college, 
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Directie Participatie en 

Decentrale Voorzieningen 

Afdeling Participatie en 

Financiele Sturing 
 
Postbus 90801 

2509 LV  Den Haag 

Parnassusplein 5 

 

T 070 333 44 44 

F 070 333 40 33 

www.rijksoverheid.nl 
 
 

Onze referentie 

2020-0000003169 
 
Bijlagen 

geen 
 

Het Rijk kent u met deze beschikking een tweede voorschot toe op een nog vast 

te stellen Specifieke Uitkering voor de financiering van de Tijdelijke 

overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). Specifieke uitkeringen 

zijn middelen uit ‘s Rijks kas die onder voorwaarden worden verstrekt. 

 

BETROKKEN PARTIJEN 

 

VERSTREKT DOOR  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

TOEGEKEND AAN College van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Leidschendam-Voorburg 

 

DATUM   17 april 2020 

 

REGELING 

 

TYPE    Voorschot Specifieke uitkering 

 

NAAM Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige 

ondernemers (Tozo) 

 - Voorschot. 

 

 

CODERING   SZW G4 

 

BEDRAG   € 4.836.798 

 

JAAR    2020 
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Directie Participatie en 

Decentrale Voorzieningen 

Afdeling Participatie en 

Financiele Sturing 

 
Datum 

17 april 2020 
 
Onze referentie 

2020-0000003169 
 

BEZWAARMOGELIJKHEID 
 

Dit is een beschikking in de zin van artikel 1:3, tweede lid van de Awb. Overeenkomstig de 

Awb kan tegen deze beschikking schriftelijk bezwaar worden gemaakt door degene wiens 

belang rechtstreeks bij deze beschikking betrokken is. Daartoe moet binnen zes weken na 

de dag van verzending van deze beschikking een bezwaarschrift worden ingediend bij: De 

Staatssecretaris van SZW, t.a.v. de Directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische 

Aangelegenheden, Bureau Ondersteuning team 1, Postbus 90801, 2509 LV ’s-Gravenhage 

(Fax 070 333 5116).  

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten de naam en het 

adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van deze beschikking alsmede 

reden(en) waarom de beschikking niet juist wordt gevonden. Het bezwaarschrift dient in de 

Nederlandse taal te zijn gesteld. Een bezwaarschrift kan ook per e-mail worden ingediend. 

Dan moet het bezwaarschrift in pdf-formaat als bijlage in de e-mail worden verzonden. Deze 

bijlage moet een ingescande “natte” handtekening bevatten. Hiermee wordt bedoeld dat het 

bezwaarschrift met de hand moet worden ondertekend, voordat het wordt ingescand en 

opgeslagen in pdf-formaat (bij voorkeur met tekstherkenning). Deze e-mail met bijlage 

moet gezonden worden naar: wbja-bezwaren-bo-t1@minszw.nl. 
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TOELICHTING 
 
1.TOTAAL BEDRAG LANDELIJK VOORSCHOT EN VERDEELSYSTEMATIEK 

 
Bij beschikking van 27 maart jl. is het eerste voorschot aan uw gemeente 
verstrekt. Met deze bijgaande beschikking wordt een tweede voorschot van  

€ 1,2 miljard verdeeld. 

Deze middelen worden over gemeenten verdeeld op basis van het aantal 

zelfstandigen in gemeenten per 1 januari 2018 (CBS). 

 

2. BEREKENING GEMEENTESPECIFIEK VOORSCHOT 

 

Aantal zelfstandigen in de gemeente (*1.000)  5,1 A 

Landelijk aantal zelfstandigen (*1.000)  1.265,3 B 

Aandeel zelfstandigen (= A/B) (%)  0,4031% C 

Totaal beschikbare voorschot  € 1.200.000.000 D 

 

Voorschot (=C*D):  € 4.836.798 E 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
> Retouradres Postbus 90801 2509 LV  Den Haag 

Aan het college van burgemeester en wethouders 

van de gemeente Leidschendam-Voorburg 

Postbus 1005  

2260 BA  LEIDSCHENDAM  

2260BA1005 

Datum  8 mei 2020 

Betreft Voorschot Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers  

 

Geacht college, 
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Directie Participatie en 

Decentrale Voorzieningen 

Afdeling Participatie en 

Financiele Sturing 
 
Postbus 90801 

2509 LV  Den Haag 

Parnassusplein 5 

 

T 070 333 44 44 

F 070 333 40 33 

www.rijksoverheid.nl 
 
 

Onze referentie 

2020-0000003792 
 
Bijlagen 

geen 
 

Het Rijk kent u met deze beschikking een voorschot toe op een Specifieke 

Uitkering. Specifieke uitkeringen zijn middelen uit ‘s Rijks kas die onder 

voorwaarden worden verstrekt. In het vervolg van deze beschikking wordt u over 

deze voorwaarden geïnformeerd. Specifieke uitkeringen worden verantwoord via 

SiSa (Single information, Single audit). 

 

BETROKKEN PARTIJEN 

 

VERSTREKT DOOR  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

TOEGEKEND AAN College van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Leidschendam-Voorburg 

 

DATUM   8 mei 2020 

 

REGELING 

 

TYPE    Voorschot Specifieke uitkering 

 

NAAM Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige 

ondernemers (Tozo) 

 - Voorschot. 

 

 

CODERING   SZW G4 

 

BEDRAG   € 8.061.329 

 

JAAR    2020 
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Directie Participatie en 

Decentrale Voorzieningen 

Afdeling Participatie en 

Financiele Sturing 

 
Datum 

8 mei 2020 
 
Onze referentie 

2020-0000003792 
 

OMSCHRIJVING REGELING 

 

BASIS VAN DE VERSTREKKING 
Artikel 20, eerste en tweede lid Besluit Tozo. Eerder verstrekte voorschotten op 
basis van artikel 4.95 Awb worden verrekend met dit voorschot. 

 

BELEIDSDOELSTELLING 

De regeling heeft tot doel zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis in 

financiële problemen zijn geraakt, tijdelijk te ondersteunen ten einde daarmee de 

ergste noden van zelfstandigen te ledigen en hen in staat te stellen na de 

coronacrisis het bedrijf weer voort te zetten. 

 

WIJZE VAN BETALING 

 
- Betaalbaarstelling geschiedt in 1 keer 
- Betalingen worden overgemaakt naar . 

 

VERANTWOORDING EN TERUGVORDERING 

 

FINANCIËLE-VERHOUDINGSWET 

U dient het toegekende bedrag uiterlijk op 15 juli van het jaar volgend op het 

begrotingsjaar te verantwoorden, zoals geregeld in de Financiële-verhoudingswet, 

artikel 17a. 

 

VERANTWOORDING 

U verantwoordt zich via het systeem van Single information, Single audit (SiSa), 

zoals bepaald in de Regeling informatieverstrekking sisa. Bij niet tijdig indienen 

van de verantwoordingsinformatie, treedt het maatregelenbeleid van het 

ministerie van BZK in werking. Er volgt opschorting van uitbetaling van de 

algemene uitkering totdat de verantwoordingsinformatie is ontvangen, tot een 

maximum van 26 weken. 

 

TERUGVORDERINGBELEID 

De kosten van algemene bijstand en bijstand ter voorziening in de behoefte aan 

bedrijfskapitaal worden bij de vaststelling, bedoeld in artikel 22, eerste lid Tozo, 

buiten aanmerking gelaten indien deze kosten blijkens het verslag van 

bevindingen, bedoeld in artikel 213, vierde lid, van de Gemeentewet, dat deel uit 

maakt van de informatie, bedoeld in artikel 17a, eerste lid, van de Financiële-

verhoudingswet, als fout of onzeker worden aangemerkt. De minister is bevoegd 

de betreffende kosten geheel of gedeeltelijk wel in aanmerking te nemen, indien 

hij van oordeel is dat het niet in aanmerking nemen tot een onbillijkheid van 

overwegende aard leidt. 

  

 

CORRESPONDENTIE 

 

Inhoudelijke vragen over de financiering van Tozo kunt u stellen via 

financieringTozo@minszw.nl 
  

10.2 e





 

 

 

TOELICHTING 
 
1.VOORSCHOT EN VERGOEDING UITGAVEN TOZO 

 

Middels deze beschikking ontvangen gemeenten een voorschot op de kosten van 

het verstrekken van algemene bijstand en bijstand ter voorziening in de behoefte 

aan bedrijfskapitaal in het kader van de Tozo. Op basis van de gemeentelijke 

verantwoording wordt de hoogte van de vergoeding vastgesteld ter hoogte van 

100% van de gemaakte kosten. Voor de vergoeding van de uitvoeringskosten 

geldt een vast bedrag per besluit op een aanvraag.  

 

De vergoeding wordt verrekend met de aan de gemeente verstrekte voorschotten. 

Indien de verstrekte voorschotten minder bedragen dan de vastgestelde 

vergoeding, volgt een nabetaling van het verschil. Indien de verstrekte 

voorschotten meer bedragen dan de vastgestelde vergoeding, volgt een 

terugvordering van het verschil. De omvang van de vergoeding wordt vastgesteld 

binnen een jaar na ontvangst van de gemeentelijke verantwoordingsinformatie. 

 
2.TOTAAL BEDRAG LANDELIJK VOORSCHOT EN VERDEELSYSTEMATIEK 

 
Bij beschikking van 27 maart jl. (2020-0000002458) is een eerste voorschot aan 
uw gemeente verstrekt en bij beschikking van 17 april jl. (2020-0000003169) een 
tweede voorschot. Met bijgaande beschikking wordt een voorschot toegekend op 
basis van het Besluit Tozo. De eerder verstrekte voorschotten worden hiermee 

verrekend. 

 
In totaal is voor de bevoorschotting € 2,0 miljard beschikbaar. Dit bedrag wordt 
over gemeenten verdeeld op basis van het aantal zelfstandigen in gemeenten per 
1 januari 2018 (CBS). 

 

2. BEREKENING GEMEENTESPECIFIEK VOORSCHOT 

 

Aantal zelfstandigen in de gemeente (*1.000)  5,1 A 

Landelijk aantal zelfstandigen (*1.000)  1.265,3 B 

Aandeel zelfstandigen (= A/B) (%)  0,4031% C 

Totaal beschikbare voorschot  € 2.000.000.000 D 

 

Voorschot (=C*D):  € 8.061.329 E 

 

Te verrekenen voorschotten 

Reeds ontvangen voorschot 1 (2020-0000002458)  € 1.007.666 F 

Reeds ontvangen voorschot 2 (2020-0000003169)  € 4.836.798 G 

 

Per saldo nog te ontvangen (E – F – G)  € 2.216.865 H 

 

 
 



 

 

 

 
 
 
 

 
 

4. INDICATOREN SISA VERANTWOORDING 

 

Ten behoeve van de verantwoording over de uitvoering van de Tozo zendt het 

college informatie aan de minister van BZK over de volgende indicatoren: 

 
 Bestedingen levensonderhoud  
 Bestedingen kapitaalverstrekking 
 Baten levensonderhoud 
 Baten kapitaalverstrekking 
 Aantal besluiten op aanvragen levensonderhoud 

 Aantal besluiten op aanvragen kapitaalverstrekking 

 

De verantwoording, op basis van het baten-lastenstelsel, vindt plaats via het 

systeem van SiSa, zoals bepaald in de ministeriële regeling informatieverstrekking 

SiSa. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
> Retouradres Postbus 90801 2509 LV  Den Haag 

Aan het college van burgemeester en wethouders 

van de gemeente Leidschendam-Voorburg 

Postbus 1005  

2260 BA  LEIDSCHENDAM  

2260BA1005 

Datum  12 juni 2020 

Betreft Voorschot Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers  

 

Geacht college, 
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Directie Participatie en 

Decentrale Voorzieningen 

Afdeling Participatie en 

Financiele Sturing 
 
Postbus 90801 

2509 LV  Den Haag 

Parnassusplein 5 

 

T 070 333 44 44 

F 070 333 40 33 

www.rijksoverheid.nl 
 
 

Onze referentie 

2020-0000005046 
 
Bijlagen 

geen 
 

Het Rijk kent u met deze beschikking een voorschot toe op een Specifieke 

uitkering. Specifieke uitkeringen zijn middelen uit ‘s Rijks kas die onder 

voorwaarden worden verstrekt. In het vervolg van deze beschikking wordt u over 

deze voorwaarden geïnformeerd. Specifieke uitkeringen worden verantwoord via 

SiSa (Single information, Single audit). 

 

BETROKKEN PARTIJEN 

 

VERSTREKT DOOR  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

TOEGEKEND AAN College van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Leidschendam-Voorburg 

 

DATUM   12 juni 2020 

 

REGELING 

 

TYPE    Voorschot Specifieke uitkering 

 

NAAM Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige 

ondernemers (Tozo) 

 - Voorschot. 

 

 

CODERING   SZW G4 

 

BEDRAG   € 10.076.662 

 

JAAR    2020 
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Directie Participatie en 

Decentrale Voorzieningen 

Afdeling Participatie en 

Financiele Sturing 

 
Datum 

12 juni 2020 
 
Onze referentie 

2020-0000005046 
 

OMSCHRIJVING REGELING 

 

BASIS VAN DE VERSTREKKING 
Artikel 20, eerste en tweede lid Besluit Tozo. Eerder verstrekte voorschotten 
worden verrekend met dit voorschot. 

 

BELEIDSDOELSTELLING 

De regeling heeft tot doel zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis in 

financiële problemen zijn geraakt, tijdelijk te ondersteunen ten einde daarmee de 

ergste noden van zelfstandigen te ledigen en hen in staat te stellen na de 

coronacrisis het bedrijf weer voort te zetten. 

 

WIJZE VAN BETALING 

 
- Betaalbaarstelling geschiedt in 1 keer. 
- Betalingen worden overgemaakt naar  

 

VERANTWOORDING EN TERUGVORDERING 

 

FINANCIËLE-VERHOUDINGSWET 

U dient het toegekende bedrag uiterlijk op 15 juli van het jaar volgend op het 

begrotingsjaar te verantwoorden, zoals geregeld in de Financiële-verhoudingswet, 

artikel 17a. 

 

VERANTWOORDING 

U verantwoordt zich via het systeem van “Single information, Single audit” (SiSa), 

zoals bepaald in de Regeling informatieverstrekking sisa. Bij niet tijdig indienen 

van de verantwoordingsinformatie, treedt het maatregelenbeleid van het 

ministerie van BZK in werking. Er volgt opschorting van uitbetaling van de 

algemene uitkering totdat de verantwoordingsinformatie is ontvangen, tot een 

maximum van 26 weken. 

 

TERUGVORDERINGBELEID 

De kosten van algemene bijstand en bijstand ter voorziening in de behoefte aan 

bedrijfskapitaal worden bij de vaststelling, bedoeld in artikel 22, eerste lid Tozo, 

buiten aanmerking gelaten, indien deze kosten blijkens het verslag van 

bevindingen, bedoeld in artikel 213, vierde lid, van de Gemeentewet, dat deel uit 

maakt van de informatie, bedoeld in artikel 17a, eerste lid, van de Financiële-

verhoudingswet, als fout of onzeker worden aangemerkt. De minister is bevoegd 

de betreffende kosten geheel of gedeeltelijk wel in aanmerking te nemen, indien 

hij van oordeel is dat het niet in aanmerking nemen tot een onbillijkheid van 

overwegende aard leidt. 

  

 

CORRESPONDENTIE 

 

Inhoudelijke vragen over de financiering van Tozo kunt u stellen via 

financieringtozo@minszw.nl 
  

10.2 e





 

 

 

TOELICHTING 
 
1. VOORSCHOT EN VERGOEDING UITGAVEN TOZO 

 

Middels deze beschikking ontvangen gemeenten een voorschot op de kosten van 

het verstrekken van algemene bijstand en bijstand ter voorziening in de behoefte 

aan bedrijfskapitaal in het kader van de Tozo. Op basis van de gemeentelijke 

verantwoording wordt de hoogte van de vergoeding vastgesteld ter hoogte van 

100% van de gemaakte kosten. Voor de vergoeding van de uitvoeringskosten 

geldt een vast bedrag per besluit op een aanvraag.  

 

De vergoeding wordt verrekend met de aan de gemeente verstrekte voorschotten. 

Indien de verstrekte voorschotten minder bedragen dan de vastgestelde 

vergoeding, volgt een nabetaling van het verschil. Indien de verstrekte 

voorschotten meer bedragen dan de vastgestelde vergoeding, volgt een 

terugvordering van het verschil. De omvang van de vergoeding wordt vastgesteld 

binnen een jaar na ontvangst van de gemeentelijke verantwoordingsinformatie. 

 
2. TOTAAL BEDRAG LANDELIJK VOORSCHOT EN VERDEELSYSTEMATIEK 

 
Met bijgaande beschikking wordt een voorschot toegekend op basis van het 
Besluit Tozo. De eerder verstrekte voorschotten zoals opgenomen in de 
beschikking van 8 mei jl. (2020-0000003792) worden hiermee verrekend. 
 

In totaal is voor de bevoorschotting € 2,5 miljard beschikbaar. Dit bedrag wordt 

over gemeenten verdeeld op basis van het aantal zelfstandigen in gemeenten per 
1 januari 2018 (CBS). 

 

3. BEREKENING GEMEENTESPECIFIEK VOORSCHOT 

 

Aantal zelfstandigen in de gemeente (*1.000)  5,1 A 

Landelijk aantal zelfstandigen (*1.000)  1.265,3 B 

Aandeel zelfstandigen (= A/B) (%)  0,4031% C 

Totaal beschikbare voorschot  € 2.500.000.000 D 

 

Voorschot (=C*D):  € 10.076.662 E 

 

Te verrekenen voorschotten 

Reeds ontvangen bevoorschotting (2020-0000003792)  € 8.061.329 F 

 

Per saldo nog te ontvangen (E – F)  € 2.015.333 G 

 

 
 



 

 

 

 

 
 
 
 

 

4. INDICATOREN SISA VERANTWOORDING 

 

Ten behoeve van de verantwoording over de uitvoering van de Tozo zendt het 

college informatie aan de minister van BZK over de volgende indicatoren: 

 
 Bestedingen levensonderhoud  
 Bestedingen kapitaalverstrekking 
 Baten levensonderhoud 
 Baten kapitaalverstrekking 
 Aantal besluiten op aanvragen levensonderhoud 
 Aantal besluiten op aanvragen kapitaalverstrekking 

 

De verantwoording, op basis van het baten-lastenstelsel, vindt plaats via het 

systeem van SiSa, zoals bepaald in de ministeriële regeling informatieverstrekking 

sisa. 
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