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Nieuwsbrief m.b.t. de monitoring van Tozo-levensonderhoud, Tozo-bedrijfskapitaal en de
extra ondersteuning aan zelfstandigen vanaf 1 januari 2021

Doel van de nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief dient ter informatie voor gemeenten en
berichtgevers over de stand van zaken wat betreft de
aanlevering van gegevens over Tozo-levensonderhoud en
Tozo-bedrijfskapitaal in de Bijstandsuitkeringenstatistiek
(BUS) en de Bijstandsdebiteuren en –fraudestatistiek
(BDFS). Tevens wordt ingegaan op de ondersteuning die
gemeenten vanaf 1 januari 2021 gaan bieden aan
zelfstandigen die problemen hebben om hun huidige
bedrijf in de nieuwe tijd economisch rendabel te maken en
die zich daarom moeten heroriënteren op aanvullende
en/of andere activiteiten. Over de nieuwe ondersteuning
door gemeenten moeten gegevens worden geregistreerd
in de Statistiek re-integratie door gemeenten (SRG).
Ter beoordeling van de aanlevering in de BUS treft u in de
nieuwsbrief onder ‘Tozo in cijfers’ koppelingen naar de
(nader) voorlopige CBS-cijfers over de Tozo, waaronder de
aantallen per gemeente.
Mocht u over de inhoud van deze nieuwsbrief of in het
kader van de levering van bestanden vragen hebben of
tegen problemen aanlopen dan verzoekt het CBS u om
contact op te nemen. Wij kunnen dan een en ander
toelichten of gezamenlijk naar een werkbare oplossing
zoeken.
Monitoring van de Tozo in de BUS
De
Tijdelijke
overbruggingsregeling
zelfstandig
ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het
kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de
coronacrisis. De Tozo voorziet in een aanvullende uitkering
voor levensonderhoud als het inkomen door de
coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt, en in een
lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als
gevolg van de coronacrisis op te vangen. Een zelfstandige
kan beide vormen van ondersteuning ontvangen. Tozo1,
met een start vanaf 1 maart 2020, is inmiddels opgevolgd
door Tozo2 en Tozo3.
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Tozo-levensonderhoud en de Tozo-lening voor
bedrijfskapitaal worden gemonitord in de BUS. De Tozo
wordt in de BUS-bestanden opgegeven onder het Bbz
levensonderhoud (statistiekcode 14) in combinatie met
code 6 ‘Tozo’ in de Nadere Classificatie Bbz. De Tozo-lening
voor bedrijfskapitaal wordt opgegeven onder het Bbz
bedrijfskapitaal (statistiekcode 20) eveneens in combinatie
met code 6 ‘Tozo’ in de Nadere Classificatie Bbz.
Kwaliteit en volledigheid Tozo in de BUS
Ondanks de grote inspanning van gemeenten in hun
aanleveringen naar het CBS (b)lijken de gegevens over de
Tozo nog niet volledig te zijn. Bij diverse gemeenten zijn de
aantallen lager dan verwacht op basis van kenmerken van
gemeenten, zoals het aantal zelfstandig ondernemers
binnen gemeenten en schattingen van het aantal
aanvragen door het ministerie. De oorzaak ligt deels in de
verstrekking van voorschotten en vertraging in de verdere
verwerking daarvan, maar mogelijk zijn er andere obstakels
in de aanlevering aan het CBS.
In SZW Gemeentenieuws nummer 2020-8 vraagt de
staatssecretaris hiervoor uw aandacht. Herkent u zich niet
in de cijfers van het CBS of heeft u andere vragen en/of
opmerkingen over de registratie van de Tozo, dan wordt u
dringend verzocht om contact op te nemen met het CBS,
via SZ_bijstand@cbs.nl
Tozo in cijfers
Over de Tozo zijn recent nieuwe (nader) voorlopige cijfers
gepubliceerd. U vindt de gegevens op CBS.nl onder
Aanvullend onderzoek. De voorlopige cijfers over
september hebben betrekking op de ongecorrigeerde
gegevens voor deze maand. In de nader voorlopige cijfers
over mei zijn, vergeleken met de eerdere publicatie over
mei, ook nagekomen gegevens uit de 3 opvolgende
maandleveringen verwerkt. In de nader voorlopige meicijfers zijn Tozo-uitkeringen bovendien alleen geteld als
daarop (op enig moment) daadwerkelijk een bedrag
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betaalbaar is gesteld. Dit leidt tot een beter beeld over
zowel het totaal aantal uitkeringen als over het aantal per
gemeente.

toegevoegde middelen)
geregistreerd in de SRG.

Tozo september 2020, voorlopige cijfers

Voor de registratie van de nieuwe individuele
ondersteuningstrajecten aan zelfstandigen wordt zoveel
mogelijk aangesloten op bestaande werkwijzen. Dit
betekent dat er voor is gekozen ook de gemeentelijke
ondersteuning aan zelfstandigen te registreren in de SRG.

Tozo mei 2020, nader voorlopige cijfers
Monitoring van de Tozo in de BDFS
(Terug)vordering op Tozo-levensonderhoud en/of de Tozolening voor bedrijfskapitaal wordt gemonitord in de BDFS.
Tozo levensonderhoud wordt in de BDFS-bestanden
opgegeven onder Aard uitkering code 15 (Bbz
levensonderhoud) in combinatie met Ontstaansgrondcode
60 (lening). De Tozo-lening voor bedrijfskapitaal wordt
opgegeven onder Aard uitkering 20 (Bbz bedrijfskapitaal)
eveneens in combinatie met Ontstaansgrondcode 60
(lening). De rente met betrekking tot het bedrijfskapitaal
kan worden opgegeven in de al lopende vordering waarop
de verstrekking is geboekt, middels een opboeking via het
kenmerk Hoogte correctie op schuldbedrag met
vermelding van code 02 ‘rente/incassokosten’ bij het
kenmerk Reden correctie op schuldbedrag. Hoewel dit voor
het CBS niet de voorkeur heeft kan de rente ook als aparte
vordering worden opgegeven.
Is er sprake van een onterecht verstrekt voorschot
levensonderhoud en/of de aanvullende vergoeding
bedrijfskapitaal dan dient het onterecht verstrekte bedrag
onder Ontstaansgrondcode 57 ‘onverschuldigde betaling’
te worden teruggevorderd.
Een juiste registratie van Tozo in de BDFS is van groot
belang. Heeft u vragen of opmerkingen over de registratie
van de Tozo, dan wordt u verzocht om contact op te nemen
met het CBS, via SZ_bdfs@cbs.nl
Monitoring van de Tozo in de SRG
Vanaf 1 januari 2021 gaan gemeenten ook ondersteuning
bieden aan zelfstandigen die problemen hebben om hun
huidige bedrijf in de nieuwe tijd economisch rendabel te
maken en die zich daarom moeten heroriënteren op
aanvullende en/of andere activiteiten. De ondersteuning
aan zelfstandigen maakt deel uit van een breder steun- en
herstelpakket waarbij gemeenten ook extra middelen
ontvangen voor ondersteuning en re-integratie
dienstverlening
aan
kwetsbare
groepen
en
bijstandsgerechtigden. Voor zover de re-integratie wordt
bekostigd uit het re-integratiebudget (of daaraan
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wordt

informatie

daarover

Het heeft de voorkeur dat gemeenten hiervoor nieuwe
voorzieningen opvoeren in de eigen administratie. Wordt
voor de hulp aan zelfstandigen een nieuwe voorziening
opgevoerd, dan dient in de omschrijving van de voorziening
tenminste de afkorting ‘Tozo’ te worden opgenomen. Op
deze wijze wordt zichtbaar dat de voorziening gericht is op
hulp aan zelfstandig ondernemers.
Ten behoeve van een gewenste registratie in de SRG
moeten de voorzieningen mee worden geleverd in het
bestand voor de SRG. Uiteraard dienen de voorzieningen te
worden gekoppeld aan het meest passende type
voorziening. Een overzicht van de beschikbare typen
voorzieningen treft u in de richtlijnen voor de SRG.
Op Rijksoverheid.nl treft u informatie over het aanvullend
sociaal pakket. Nadere informatie over de monitoring van
de ondersteuning aan ondernemers in de SRG treft u in het
Gemeentenieuws van SZW. Heeft u vragen of opmerkingen
over de registratie van ondersteuning van ondernemers
dan kunt u mailen naar SZ_srg@cbs.nl
Een woord van dank
De invoering van de Tozo betekende voor gemeenten een
enorme hoeveelheid aanvragen die in korte tijd verwerkt
moest worden. Voor Tozo1 en Tozo2 samen betreft dit naar
inschatting om en nabij de 500 duizend aanvragen. Een
meer dan indrukwekkende hoeveelheid.
Hoe het met het werkelijk aantal toegekende
verstrekkingen in de afgelopen maanden staat, wordt
steeds inzichtelijker door de gegevens die door gemeenten
aan het CBS worden geleverd. Dit inzicht is resultaat van de
grote en bewonderenswaardige inspanningen van
gemeenten in de afgelopen en de nog komende maanden.
Ook het CBS, en in het bijzonder Team Sociale Zekerheid
(SOZ) dankt u hartelijk voor deze inspanningen.

