TOZO partnertoets veroordeelt zelfstandige tot de bijstand
Auteur:
Datum:

Tom Suters, koordirigent en cultureel ondernemer
9 Februari 2021

De partnertoets in de TOZO regeling (Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandig Ondernemers)
voor door Corona getroffen zelfstandig ondernemers heeft ervoor gezorgd dat ruim
300.000 van de 380.000 oorspronkelijke TOZO aanvragers nu geheel buiten deze
regeling vallen (bron Zipconomy). Doordat het partnerinkomen in mindering wordt
gebracht op de TOZO uitkering (maximaal het sociaal minimum van €1500) vallen
zelfstandigen en hun partner nu weer terug op waar ze voor de Corona crisis ook al recht
op hadden: een bijstandsuitkering!
De NOW regeling (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) voor werkgevers met
personeel kent daarentegen helemaal geen partnertoets en vergoedt de salarissen van
werknemers tot maar liefst €7200 per maand. De 380.000 werknemers van de 30.000
bedrijven met NOW steun (bron Zipconomy) merken op hun loonstrookje dan ook weinig
tot niets van de Corona crisis.
Zelfstandigen daarentegen gaan er tot soms wel duizenden euro's per maand op
achteruit (bron www.tomsuters.nl/corona) terwijl zij even hard worden getroffen in hun
broodwinning door de Corona lockdown maatregelen. Waarom worden zelfstandigen
hiervoor dan niet gecompenseerd terwijl voor bedrijven en hun werknemers de sluizen
van de schatkist vol open worden gezet?

Voorkomen is beter dan genezen
Door de TOZO partnertoets bespaart de overheid op korte termijn weliswaar op de
Corona steunpakketten maar de gevolgen leiden voor veel zelfstandigen onvermijdelijk
tot faillissementen, schulden, gedwongen verkoop van huizen, etc. Op de iets langere
termijn leidt dit echter alleen maar weer tot meer kosten voor bijstandsuitkeringen,
schuldsanering, kosten voor omscholing, etc.
Het geld hiervoor is zelfs al gereserveerd in het huidige vierde steunpakket: 1,4
miljard(!)voor het sociaal pakket en (slechts) 130 miljoen voor de nieuwe TONK regeling
(Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) voor "mensen die binnen het huidige
regelingenpakket buiten de boot vallen". Vreemd genoeg bleef de partnertoets in de
TOZO regeling gehandhaafd.
Voorkomen is echter vaak veel beter, efficiënter en daarmee ook goedkoper dan
genezen. In plaats van allerlei nieuwe reparatiemaatregelen kunnen door het afschaffen
van de TOZO partnertoets heel veel, weliswaar kleine, maar wel gezonde bedrijfjes van
tienduizenden zelfstandigen door de Corona crisis geholpen worden.
Ben jij ook deze mening toegedaan teken dan vandaag nog de petitie om de TOZO
partnertoets af te schaffen op https://helpzelfstandige.petities.nl!

