
 

 

Vragenhalfuurtje 16 juni 2020 

 
Onderwerp: spoedige start Tozo 2, voor de ondernemende Boxtelaar!  

 
Veel zelfstandig ondernemers hebben sinds het uitbreken van de coronacrisis een 

beroep moeten doen op de Tozo uitkering. Zij zijn vaak acuut in de financiële 
problemen gekomen omdat het werk stil viel. De regeling ondersteunt hen als 
het inkomen onder een minimumniveau is gekomen en vergroot de kans om het 

bedrijf voort te zetten. Omdat de Corona crisis langer duurt heeft de overheid 
een vervolg gegeven aan de Tozo regeling.  

 
Per 1 juni dit jaar is de Tozo 2 regeling van kracht gegaan. We zien dat hier een 
aantal veranderingen zijn ten op zichte van Tozo 1. De partnerinkomenstoets is 

van toepassing en de ondernemer moet verklaren dat er geen uitstel van 
betaling of faillissement is aangevraagd.  

 
Omdat de uitkering van Tozo 1 in de gemeente Boxtel lang op zich liet wachten, 
stellen we de volgende vragen: 

 
1. Is de gemeente al ingericht op Tozo 2? 

2. Heeft de gemeente Boxtel momenteel voldoende financiële middelen om 
Tozo 2 uit te voeren of moet er eerst gewacht worden op geld vanuit Den 
Haag?  

3. Hoeveel Tozo 2 uitkeringen zijn er op dit moment al verstrekt? 
4. Zelfstandig ondernemers zitten voor een deel al een paar maanden zonder 

inkomsten; bent u het met ons eens dat de periode tussen de aanvraag 
van de ondernemer en de uitbetaling van de gemeente maximaal 2 weken 
mag zijn? En haalt u die termijn? 

5. Hoe wordt de partnerinkomenstoets vormgegeven? En hoeveel vertraging 
levert dit op in het proces?  

6. Voor Tozo 1 is er een team opgezet binnen de gemeente, behandelt 
ditzelfde team de uitkering voor Tozo 2? 

7. Kan de dienstverlening aan de burgers en bedrijven gewoon doorgaan of 

wordt dit beperkt omdat er capaciteit aan de organisatie onttrokken wordt 
ten behoeve van Tozo 2? 

 
BALANS staat voor een daadkrachtige overheid, die als het nodig is een vangnet 

is voor de inwoners en ondernemers. Het is daarom erg belangrijk dat de 
betaling van de uitkering van de ToZo 2 zo snel mogelijk gebeurt, zodat 
ondernemers niet in grote nood komen.  

 

 


