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Beantwoording van de vragen 

   

1. Hoeveel uitkeringen heeft Ferm Werk tot op heden in de gemeente Woerden verstrekt op basis van de Tozo-
regeling 

 
Vanaf maart 2020 tot en met september 2021 zijn er aan Woerdense ondernemers in totaal 1355 aanvragen toegekend 
(Tozo 1 tot en met 5). 65 Aanvragen betroffen aanvraag bedrijfskrediet.   
   

2. Bij hoeveel van deze uitkeringen was later een herziening noodzakelijk? 

 
Er kunnen verschillende redenen zijn die leiden tot een herberekening en terugvordering van (een deel van) de 
verstrekte bedragen:  
   

  De ondernemer meldt dat er achteraf meer inkomsten waren dan verwacht. Dan moet er dus een klein deel 
teruggevorderd worden (over een bepaalde maand); 

  Bij controle achteraf door Ferm Werk blijken er inkomsten te zijn geweest die door een ondernemer niet 
gemeld zijn; 

  Alle aanvragen Tozo worden achteraf gecontroleerd op basis van gegevens van het inlichtingenbureau. Dit 
proces is nog niet afgerond. Voor Tozo 1 en 2 ( maart tot en met september 2020) zijn er in totaal voor alle 
Ferm Werk gemeenten 79 herzieningen geweest, omdat gebleken is dat er inkomsten waren waarmee nog 
geen rekening gehouden is. 

 
Op korte termijn is het voor FW niet haalbaar de exacte aantallen voor Woerden te noemen. Afgaande op de 
verhoudingen binnen Tozo tussen de gemeenten is dit circa 45.  
   

3. In hoeveel gevallen was deze herziening een gevolg van een verkeerde interpretatie van financiële cijfers door 
Ferm Werk?  



 
Mogelijk is er in een incidenteel geval sprake geweest van een verkeerde interpretatie van financiële cijfers door Ferm 
Werk. Veelal zijn de herzieningen echter een gevolg van onbekendheid bij de ondernemer over welke kosten van 
invloed zijn op de Tozo uitkering.  
In de hectiek van de eerste weken dat de Tozo werd uitgevoerd, zijn ondernemers in eerste instantie niet volledig 
geïnformeerd. De officiële regeling was op dat moment nog niet bekend. Pas na publicatie van de Tozo, op 17 april 
2020, werd duidelijk welke inkomsten verrekend dienden te worden. Voorschotten zijn verstrekt in afwachting van de 
bekendmaking van de officiële regeling. Vervolgens is in de toekenningsbeschikking expliciet benoemd dat de 
ondernemer een  inlichtingenplicht heeft en dat inkomsten verrekend dienen te worden met de Tozo uitkering. 
Daarnaast is een aparte brief gestuurd waarin aanvragers van Tozo zijn geïnformeerd over de noodzaak en manier om 
wijzigingen door te geven. Daarbij is expliciet aandacht besteed aan gegevens over inkomsten.  
   

4. Is er door ondernemers bezwaar gemaakt tegen deze herziening en indien dat het geval is, hoe vaak kwam 
dat voor? En met welk resultaat?  

 
Ferm Werk heeft tot nu toe geen bezwaren ontvangen voor wat betreft de herzieningen op grond van de controle op 
inkomsten.  
   

5. Is het de verwachting dat er nog meer herzieningen zullen plaatsvinden? 

 
Ja, zoals bij vraag 2 aangegeven zijn tot nu toe de aanvragen Tozo 1 en 2 gecontroleerd op rechtmatigheid. Tozo 3, 4 
en 5 zullen nog gecontroleerd worden. Ferm Werk verwacht dat deze controles zullen leiden tot herzieningen en 
terugvorderingen.  
   

6. Hebben herzieningen ertoe geleid dat ondernemers een terugvordering opgelegd hebben gekregen? Indien 
dat het geval is, heeft dat tot terugbetalingsregelingen geleid en indien dat het geval is hoe vaak? 

 
In totaal zijn er 114 debiteurendossiers bij ondernemers uit de gemeente Woerden. Met elke ondernemer worden 
afspraken gemaakt over terugbetaling van teveel ontvangen bedragen.  
   

7. Heeft Ferm Werk jaaropgaven verstuurd naar ondernemers die een uitkering hebben ontvangen in het kader 
van de Tozo-regeling? Indien dat niet het geval is waarom niet? 

 
De jaaropgaves over 2020 zijn digitaal beschikbaar gesteld via www.mijnfermwerk.nl voor zowel de ondernemer als zijn 
partner.  
   

8. Indien er een herziening van de uitkering heeft plaatsgevonden, hoe en wanneer heeft hiervan een 
terugkoppeling naar de belastingdienst plaatsgevonden? 

 
Opgave van de definitieve loonheffing aan de belastingdienst vindt één maal per jaar plaats bij de jaarafsluiting. 
Herzieningen over 2020 die in 2021 hebben plaatsgevonden worden verwerkt in de jaaropgave 2021, mits er in 2021 
ook op is terugbetaald of als de vordering is verrekend in 2021 met een lopende uitkering.  
 
  

 
 
   
 
Bijlagen 
Vragen reglement van orde: D/21/038599 

http://www.mijnfermwerk.nl/


 

 

Schriftelijke vragen Uitvoering van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 
(Tozo) door Ferm Werk 

Inleiding 

Om ondernemers tijdens de coronapandemie financieel te ondersteunen heeft de landelijke 
overheid de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) in het leven geroepen. 
In de gemeente Woerden is deze regeling uitgevoerd door Ferm Werk. De fractie van 
Woerden&Democratie heeft signalen van ondernemers ontvangen dat een en ander administratief 
niet helemaal goed is verlopen.  

Vragen aan het college van burgemeester en wethouders: 

1. Hoeveel uitkeringen heeft Ferm Werk tot op heden in de gemeente Woerden verstrekt op 
basis van de Tozo-regeling? 

2. Bij hoeveel van deze uitkeringen was later een herziening noodzakelijk? 
3. In hoeveel gevallen was deze herziening een gevolg van een verkeerde interpretatie van 

financiële cijfers door Ferm Werk? 
4. Is er door ondernemers bezwaar gemaakt tegen deze herziening en indien dat het geval is, 

hoe vaak kwam dat voor? En met welk resultaat? 
5. Is het de verwachting dat er nog meer herzieningen zullen plaatsvinden? 
6. Hebben herzieningen er toe geleid dat ondernemers een terugvordering opgelegd hebben 

gekregen? Indien dat het geval is, heeft dat tot terugbetalingsregelingen geleid en indien dat 
het geval is hoe vaak? 

7. Heeft Ferm Werk jaaropgaven verstuurd naar ondernemers die een uitkering hebben 
ontvangen in het kader van de Tozo-regeling? Indien dat niet het geval is waarom niet? 

8. Indien er een herziening van de uitkering heeft plaatsgevonden, hoe en wanneer heeft 
hiervan een terugkoppeling naar de belastingdienst plaatsgevonden? 

Reem Bakker, Woerden&Democratie  
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