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Onderwerp:  Status TOZO aanvragen binnen Velsen 

 
Toelichting bij de vragen: 

 
Sinds de crisis door COVID 19 heeft de regering een TOZO regeling opgesteld, 
Tegemoetkoming Zelfstandige Ondernemers. Deze regeling is bedoeld om ondernemers te 
compenseren of te helpen in het voortbestaan van de onderneming en of prive voortbestaan 
door het wegvallen of verminderen van inkomsten/ omzet door de crisis en/ of lockdown.  
 
Gezien de lange periode van deze crisis zijn er een drietal TOZO regelingen of momenten 
van aanvragen/ verleningen geweest. 
 
Vanuit diverse bronnen horen wij verschillende verhalen over het toekennen ervan, 
terugbetalen of het verschil in de behandeling van aanvragen.  
 
Als leidraad telt voor ons de brief die onderaan genoemd wordt en als bijlage is 
meegezonden, afkomstig is van de Staatssecretaris Van Ark aan de tweede kamer over de 
uitwerking van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers.  
 
De fractie van Forza! Ijmond heeft de volgende vragen 
 
Vraag 1  

 
TOZO 1 
Is de manier van aanvragen binnen iedere gemeente gelijk zoals Velsen deze aanvragen 
ook behandeld en beoordeeld? 

a. Zo ja, waarom zijn er dan duidelijke signalen dat aanvragers diverse 
informatie moeten overleggen of bv een urenstaat moeten invullen terwijl 
anderen dat niet hoeven? 

b. Zo nee, waarom heeft Velsen een andere methodiek om de aanvragen te 
beoordelen dan anderen gemeentes en wat zijn de verschillen? 

 
Antwoord vraag 1 

 
Nee. Gemeenten hebben een zekere mate van vrijheid in de mate en manier waarop zij de 
rechtmatigheid van Tozo-aanvragen beoordelen. De aanleiding hiervoor is het spoedeisende 
karakter van de noodregeling en de grote aantallen aanvragen, met name ten tijde van de 
eerste Tozo-periode (maart tot en met mei 2020). Veel gemeenten hebben ervoor gekozen 
slechts minimale controle toe te passen en de beoordeling van de aanvraag bijna volledig op 
de verklaring van de ondernemer te baseren. In Velsen is gekozen om uitgebreider te 
controleren, waarbij bijvoorbeeld inkomsten, de KvK-inschrijving en de BRP-gegevens 
geverifieerd zijn bij de meeste aanvragen. Daarnaast zorgen, binnen de doelgroep van 
gemeente Velsen, individuele verschillen ook voor verschillen in de aanvraagprocedure. Zo 
kan een onduidelijke woonsituatie, werk naast de onderneming of het type verrichte 
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werkzaamheden aanleiding tot nader onderzoek zijn. 
 
Vraag 2  

 
Welk aantal aanvragen heeft de Gemeente Velsen ontvangen inzake deze  regeling?  
 
Antwoord vraag 2 

 
Gezien het onderscheid in de vier Tozo-periodes wordt aangenomen dat deze vragen 
betrekking hebben op de maandelijkse uitkering voor levensonderhoud op grond van de 
Tozo. De Tozo-regeling kent echter ook de mogelijkheid tot het verstrekken van een lening 
voor bedrijfskapitaal. Bij vragen 2 tot en met 5 worden de cijfers over deze leningen apart 
toegelicht. 
 
Onder de Tozo 1 zijn 1238 uitkeringen voor levensonderhoud aangevraagd. 
 
Over de gehele Tozo-periode tot nu toe zijn 228 leningen aangevraagd. 
 
Vraag 3 

 
Welk aantal aanvragen zijn hiervan toegewezen? 
 
Antwoord vraag 3 

 
Onder de Tozo 1 zijn 1.115 uitkeringen toegekend. 
 
Over de gehele Tozo-periode tot nu toe zijn 144 leningen toegekend. 
 
Vraag 4 

 
Welk aantal aanvragen is afgewezen? 
 
Antwoord vraag 4 

 
Onder de Tozo 1 zijn 49 uitkeringen afgewezen. 73 aanvragen zijn niet behandeld omdat de 
ondernemer onvoldoende informatie aanleverde om het recht te kunnen vaststellen of de 
aanvraag heeft ingetrokken. 
 
Over de gehele Tozo-periode tot nu toe zijn 14 leningen afgewezen. 67 aanvragen zijn niet 
behandeld omdat de ondernemer onvoldoende informatie aanleverde om het recht te 
kunnen vaststellen of de aanvraag heeft ingetrokken. 3 aanvragen zijn nog in behandeling 
ten tijde van het beantwoorden van deze vragen. 
 
Vraag 5 

 
Van het aantal afgewezen aanvragen: 

a. Hoeveel aanvragers zijn hiervan in bezwaar gegaan bij de Gemeente? 
b. Hoeveel aanvrager zijn na afwijzing van het bezwaar in beroep gegaan bij de 

rechtbank? 
 
Antwoord vraag 5 

 
a. 2 ondernemers gingen in bezwaar tegen afwijzing of buiten behandelingstelling van 

de aanvraag. 2 ondernemers gingen in bezwaar tegen de hoogte van de uitkering, 

de ingangsdatum, verrekening van inkomsten of opschorting van de uitkering. 5 

ondernemers gingen in bezwaar tegen herziening en terugvordering van de 

verstrekte uitkering.  

b. 1 ondernemer ging in beroep tegen herziening en terugvordering van de uitkering.  
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Vraag 6 

 
TOZO 2 
Is de manier van aanvragen binnen iedere gemeente gelijk zoals Velsen deze aanvragen 
ook behandeld en beoordeeld? 

a. Zo ja, waarom zijn er dan duidelijke signalen dat aanvragers diverse 
informatie moeten overleggen of bv een urenstaat moeten invullen terwijl 
anderen dat niet hoeven? 

b. Zo nee, waarom heeft Velsen een andere methodiek om de aanvragen te 
beoordelen dan anderen gemeentes en wat zijn de verschillen? 

 
Antwoord vraag 6 

 
Zie antwoord 1.  
 
 
Vraag 7 

 
Wat is het verschil in de behandeling van de aanvragen ten opzichte van TOZO 1 ? 
 
Antwoord vraag 7 

 
Vanaf de Tozo 2 wordt ook het partnerinkomen in aanmerking genomen. Daarnaast was 
voor een groot deel van de aanvragen een minder uitgebreide beoordeling nodig, omdat het 
een verzoek om verlenging betrof. 
 
Vraag 8 

 
Welk aantal aanvragen heeft de Gemeente Velsen ontvangen inzake deze  regeling?  
 
Antwoord vraag 8 

 
Onder de Tozo 2 zijn 400 uitkeringen voor levensonderhoud aangevraagd. 
 
Vraag 9 

 
Welk aantal aanvragen zijn hiervan toegewezen?  
 
Antwoord vraag 9 

 
Onder de Tozo 2 zijn 338 uitkeringen toegekend. 
 
Vraag 10 

 
Welk aantal aanvragen is afgewezen? 
 
Antwoord vraag 10 

 
Onder de Tozo 2 zijn 24 uitkeringen afgewezen. 38 aanvragen zijn niet behandeld omdat de 
ondernemer onvoldoende informatie aanleverde om het recht te kunnen vaststellen of de 
aanvraag heeft ingetrokken. 
 
Vraag 11 

 
Van het aantal afgewezen aanvragen: 

a. Hoeveel aanvragers zijn hiervan in bezwaar gegaan bij de Gemeente? 
b. Hoeveel aanvrager zijn na afwijzing van het bezwaar in beroep gegaan bij de 

rechtbank? 
 
Antwoord vraag 11 
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a. 2 ondernemers gingen in bezwaar tegen afwijzing of buiten 

behandelingstelling van de aanvraag. 3 ondernemers gingen in bezwaar 

tegen de hoogte van de uitkering, de ingangsdatum, verrekening van 

inkomsten of opschorting van de uitkering. 5 ondernemers gingen in bezwaar 

tegen herziening en terugvordering van de verstrekte uitkering.  

b. 1 ondernemer ging in beroep tegen herziening en terugvordering van de 

uitkering.  

 
Vraag 12 

 
TOZO 3 
Is de manier van aanvragen binnen iedere gemeente gelijk zoals Velsen deze aanvragen 
ook behandeld en beoordeeld? 

a. Zo ja, waarom zijn er dan duidelijke signalen dat aanvragers diverse 
informatie moeten overleggen of bv een urenstaat moeten invullen terwijl 
anderen dat niet hoeven? 

b. Zo nee, waarom heeft Velsen een andere methodiek om de aanvragen te 
beoordelen dan anderen gemeentes en wat zijn de verschillen? 

 
Antwoord vraag 12 

 
Zie antwoord 1.  
 
Vraag 13 

 
Wat is het verschil in de behandeling van de aanvragen ten opzichte van TOZO 1 ? 
 
Antwoord vraag 13 

 
Het beoordelingskader en de werkwijze bij de Tozo 3 is gelijk aan die van Tozo 2. Alleen de 
looptijd wijkt af. Zie ook vraag 7.  
 
Vraag 14 

 
Welk aantal aanvragen heeft de Gemeente Velsen ontvangen inzake deze regeling?  
 
Antwoord vraag 14 

 
Onder de Tozo 3 zijn 394 uitkeringen voor levensonderhoud aangevraagd. 
 
Vraag 15 

 
Welk aantal aanvragen zijn hiervan toegewezen? 
 
Antwoord vraag 15 
 
Onder de Tozo 3 zijn 263 uitkeringen toegekend. 
 
Vraag 16 

 
Welk aantal aanvragen is afgewezen? 
 
Antwoord vraag 16 

 
Onder de Tozo 3 zijn 22 uitkeringen afgewezen. 24 aanvragen zijn niet behandeld omdat de 
ondernemer onvoldoende informatie aanleverde om het recht te kunnen vaststellen of de 
aanvraag heeft ingetrokken. 85 aanvragen zijn op dit moment in behandeling. Dit zijn 
voornamelijk aanvragen die in december of januari zijn gedaan. 
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Vraag 16 

 
Welk aantal aanvragen is afgewezen? 
 
Antwoord vraag 16 

 
Onder de Tozo 3 zijn 22 uitkeringen afgewezen. 24 aanvragen zijn niet behandeld omdat de 
ondernemer onvoldoende informatie aanleverde om het recht te kunnen vaststellen of de 
aanvraag heeft ingetrokken. 85 aanvragen zijn op dit moment in behandeling. Dit zijn 
voornamelijk aanvragen die in december of januari zijn gedaan. 
 
Vraag 17 

 
Van het aantal afgewezen aanvragen: 

a. Hoeveel aanvragers zijn hiervan in bezwaar gegaan bij de Gemeente? Hoeveel 
aanvrager zijn na afwijzing van het bezwaar in beroep gegaan bij de rechtbank? 

b. Hoeveel aanvrager zijn na afwijzing van het bezwaar in beroep gegaan bij de 
rechtbank? 

 
Antwoord vraag 17 

 
a. 5 ondernemers gingen in bezwaar tegen afwijzing of buiten 

behandelingstelling van de aanvraag. 2 ondernemers gingen in bezwaar 

tegen de hoogte van de uitkering, de ingangsdatum, verrekening van 

inkomsten of opschorting van de uitkering. 1 ondernemer gingen in bezwaar 

tegen herziening en terugvordering van de verstrekte uitkering. 1 

ondernemer diende een verzoek om een voorlopige voorziening in.  

b. 1 ondernemer ging in beroep tegen herziening en terugvordering van de 

uitkering.  

 
Vraag 18 

 
TOZO 2021 
De TOZO 4 welke als steunpakket is aangekondigd in verband met de verlengde lockdown 
wordt op dit moment van schrijven nog uitgewerkt. Gezien de termijn van beantwoording op 
de raadsvragen kan worden aangenomen dat de onderstaande vragen ook beantwoord 
kunnen worden omdat de regeling tegen de beantwoordingstermijn reeds bekend is 
gemaakt door de regering. 

 
2) Is de manier van aanvragen binnen iedere gemeente gelijk zoals Velsen deze aanvragen 

ook behandeld en beoordeeld? 
a. Zo ja, waarom zijn er dan duidelijke signalen dat aanvragers diverse 

informatie moeten overleggen of bv een urenstaat moeten invullen terwijl 
anderen dat niet hoeven? 

b. Zo nee, waarom heeft Velsen een andere methodiek om de aanvragen te 
beoordelen dan anderen gemeentes en wat zijn de verschillen? 

 
Antwoord vraag 18 

 
Dit is nog onbekend. De Tozo 4 gaat pas gelden vanaf 1 april 2021. Het beoordelingskader 
staat nog niet vast. 
 
Vraag 19 

 
Wat is het verschil in de behandeling van de aanvragen ten opzichte van TOZO 1 ? 
 
Antwoord vraag 19 

 
Zie antwoord 18. 
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Vraag 20 

 
Welk aantal aanvragen heeft de Gemeente Velsen ontvangen inzake deze  regeling?  
 
 
Antwoord vraag 20 

 
Geen. De regeling is nog niet gestart. 
 
Vraag 21 

 
Welk aantal aanvragen zijn hiervan toegewezen?  
 
 
Antwoord vraag 21 

 
Niet van toepassing. 
 
Vraag 22 

 
Welk aantal aanvragen is afgewezen? 
 
Antwoord vraag 22 

 
Niet van toepassing. 
 
Vraag 23 

 
Van het aantal afgewezen aanvragen: 

a. Hoeveel aanvragers zijn hiervan in bezwaar gegaan bij de Gemeente? 
b. Hoeveel aanvrager zijn na afwijzing van het bezwaar in beroep gegaan bij de 

rechtbank? 
 
Antwoord vraag 23 

 
Niet van toepassing. 
 
Vraag 24 

 
ALGEMEEN 
Kan het College aangeven op welke manier of door welke regelgeving de beoordelingen van 
de aanvragen worden behandeld? Gezien correspondentie van de landelijke overheid 
alsook een brief van de staatsecretaris aan de twede kamer, is de basis van de 
beoordelingen de regeling van Bijzondere Bijstand Zelfstandigen (BBZ) Gezien wat 
informatie die aan aanvragers is gezonden klopt dit ook, diverse personen hebben 
aanvullende informatie mogen toezenden waarboven op het formulier stond BBZ. De fractie 
van Forza! wil graag weten wat de grondslagen zijn op hoofdlijnen om TOZO te beoordelen 
om voor ondernemend Velsen duidelijkheid en transparantie te krijgen. 
 
Antwoord vraag 24 

 
De hoofdwet op dit vlak is de Participatiewet. De afkorting Bbz staat voor Besluit 
bijstandverlening zelfstandigen. De Bbz geeft uitwerking aan regels om bijstandsverlening 
voor ondernemers mogelijk te maken en voorziet in bedrijfskredieten en uitkeringen voor 
levensonderhoud voor nieuwe ondernemers of gevestigde ondernemers met een tijdelijke 
inkomensterugval. De Bbz is niet het beoordelingskader voor Tozo-aanvragen. Voor 
ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis is de Tozo-regeling in het leven 
geroepen. Deze lijkt in sommige aspecten op de Bbz-regeling, maar kent ook grote 
verschillen. De term Bbz kan op een formulier voorkomen omdat het college in zeer korte tijd 
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voorbereidingen moest treffen voor de behandeling van een groot aantal aanvragen en 
daarbij een aantal Bbz-documenten als grondslag heeft gebruikt. 
 
Het juridisch kader voor de beoordeling van Tozo-aanvragen volgt voor het grootste 
gedeelte uit de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb), de Participatiewet en de Tijdelijke 
overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Instructies voor de beoordeling van 
de aanvraag worden door de VNG verstrekt in de vorm van de Handreiking Tozo, onderdeel 
van de VNG Toolkit Tozo, te vinden op de website van de VNG. Volledigheidshalve 
verwijzen wij naar dit document. De criteria voor de Tozo-regeling worden in hoofdstuk 3 van 
de handreiking toegelicht.  
 
Samengevat beoordelen we of iemand voldoet aan het ondernemerscriterium, of er een 
inkomen onder het sociaal minimum of een liquiditeitsprobleem is ontstaan als gevolg van 
de coronacrisis, of de ondernemer in Nederland woont of zijn werkzaamheden uitvoert, of 
het bedrijf al ten tijde van de start van de coronacrisis economisch actief was, of er geen 
voorliggende voorziening is waarop aanspraak gemaakt kan worden (artikel 15 
Participatiewet) en of er geen uitsluitingsgrond van toepassing is (artikel 13 Participatiewet).  
 
Vraag 25 

 
Van alle aanvragen die gedaan zijn, welk aantal of percentage van de ZZP’ers heeft 
financiële nood of de nood om prive/ zakelijk te kunnen voortbestaan? 

a. Wat doet de gemeente om deze te helpen of te ondersteunen? 
b. Wat doet de gemeente om ondernemers te helpen en te ondersteunen als 

hun TOZO is afgewezen, ook na een bezwaar of beroepsprocedure 
aangezien dit toch de economie van Velsen aantast en de ondernemer 
inwoner is van Velsen en de gemeente ook een zorgplicht heeft? 

c. Heeft de gemeente inzicht in de mogelijke escalaties die er zijn binnen 
ondernemersland in Velsen en welk aantal het niet financieel gaat redden/ 
overleven? 

d. Kan het college aangeven welke escalaties op financieel vlak binnen de 
ondernemers van Velsen speelt en in welke branches? 

 
Antwoord vraag 25 

 
Dit kunnen wij niet beantwoorden. Er is vanuit het Rijk een oproep gedaan om alleen gebruik 
te maken van de regeling als er daadwerkelijke sprake is van financiële nood. Momenteel 
kunnen wij dit niet volledig toetsen omdat het beschikbare vermogen van de ondernemer 
nog geen criterium voor de Tozo is. Vanaf de Tozo 4 gaat een vermogenscriterium gelden, 
waardoor ondernemers met een groot eigen vermogen geen aanspraak meer kunnen 
maken op de Tozo. 

a. De gemeente ondersteunt door uitvoering te geven aan de Tozo-regeling. 

Aanvullend op de inkomensondersteuning en bedrijfskredieten zal in het begin van 

2021 ook ondersteuning bij heroriëntatie worden geboden aan ondernemers. Het 

kan dan gaan om ondernemers die andere werkzaamheden willen gaan uitvoeren of 

in loondienst willen gaan werken. Dit wordt op het niveau van de arbeidsmarktregio 

georganiseerd. Tot slot biedt het Ondernemersloket algemene informatie over 

wetgeving, beleid en procedures. 

b. De ondersteuning bij heroriëntatie en de dienstverlening van het Ondernemersloket 

staan open voor alle ondernemers, ook als zij niet in aanmerking komen voor een 

Tozo-uitkering of bedrijfskrediet. 

c. Deze toekomstige ontwikkelingen zijn in grote mate afhankelijk van de landelijke 

maatregelen die worden genomen in de strijd tegen het coronavirus, de voortgang 

van het rijksvaccinatieprogramma en de diverse steunpakketten. Dit maakt het 

onmogelijk om een betrouwbare voorspelling voor de toekomst te doen. 

d. Het college beschikt over onvoldoende informatie om hier een uitspraak over te 

kunnen doen. Er is geen reden om aan te nemen dat de situatie in Velsen sterk 

afwijkt van de landelijke situatie. Landelijke informatie over de impact per branche is 
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terug te vinden in het onderzoek van Kantar “Ondernemers en Corona - Resultaten 

per branche en grootteklasse”, te vinden op www.rijksoverheid.nl.  

 
Vraag 26 

 
De fractie van Forza! is zich bewust van het feit dat de gemeente Velsen de TOZO 
aanvragen doet van ondernemers. Daarnaast zijn wij ons ook bewust van de NOW regeling 
en andere regelingen die niet door Velsen worden afgehandeld of worden beoordeeld. 
Graag zouden wij zien – in het belang van de openheid van bestuur – dat als het College 
aanvullende informatie kan verstrekken over de overige regelingen en de status ervan, dit 
kenbaar wordt gemaakt. Wetende dat wij als Fractie geen directe vragen stellen, geven wij 
het College graag de mogelijkheid om hier op te reageren als soort van open vraag, juist 
gezien het belang van ondernemend Velsen. 
 
Antwoord vraag 26 

 
Het college heeft geen zeggenschap over de overige regelingen en de ontwikkelingen 
daarvan. Een compleet overzicht van steunmaatregelen voor ondernemers is terug te vinden 
op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-
financiele-regelingen.  
 
 
 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 
 

 
 


