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Update inkomensondersteuning 

Tozo 2 

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers Tozo is in het leven geroepen om 

zelfstandigen (inclusief zzp'ers) inkomensondersteuning te bieden om te zorgen dat ze in hun 

levensonderhoud kunnen voorzien. De regeling is onder de naam Tozo 2 verlengd tot eind 

augustus. 

Waar bij noodpakket 1 de focus lag op onder andere baanbehoud en tijdelijk 

overbruggingskrediet, wordt bij het tweede pakket extra aandacht besteed en geld 

uitgetrokken voor bij- en omscholing en tegemoetkomingen voor het betalen van vaste 

lasten. 

Voorwaarden: 

De voorwaarden van Tozo 1 en 2 zijn grotendeels hetzelfde. Belangrijk verschil: bij Tozo 2 telt 

wél mee wat het inkomen van de partner is voor het vaststellen van de hoogte van de 

uitkering. Bij Tozo 1 gold deze partnertoets niet. 

De partnerinkomenstoets wordt uitgevoerd als je de aanvullende uitkering levensonderhoud 

aanvraagt. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, heb je geen recht op 

deze regeling. 
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TVL  

 

Het RVO heeft voor de tweede reeks regelingen bepaald, dat de aanvragen voor TVL niet 

meer door intermediairs mogen worden gedaan. Dit houd in dat wij niet meer onze 

eHerkenning kunnen gebruiken voor uw aanvragen. 

 

Wij proberen met u mee te denken, mocht u  hulp willen bij de aanvraag dan adviseren wij u 

te bellen naar ons kantoor: 

 (2Count: 0651081932  Tel: 010 415 36 77   )  

 

Mocht u de aanvraag toch zelf willen doen dit alleen met een eigen eHerkenning of DigiD 

kan via: 

 

mijn.rvo.nl.  

Van 30 juni 2020 12:00 uur tot en met 30 oktober 2020 17:00 uur. 

Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning niveau 1 (of hoger) of uw DigiD nodig. Inloggen met 

DigiD geld enkel voor eenmanzaken. Alle andere rechtsvormen kunnen enkel met 

eHerkeninning  worden aangevraagd.  

 

Mocht u nog geen eHerkenning hebben de overheid vergoed de aanschaf van de 

goedkoopste aanbieder, dit geld tot een bedrag van +/- 24,00 euro 
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