
 

 

Aanvraagformulier  

Tijdelijke voorziening noodmaatregel 

lening bedrijfskapitaal 5.0 

ingevolge het op 28 mei 2020 bekendgemaakte noodpakket 4.0  

 ‘banen en economie’ in het kader van het Coronavirus Covid-19 

 

AANVRAAG LENING BEDRIJFSKAPITAAL 5.0 

Door de maatregelen van het Rijk om de verspreiding van het coronavirus te beteugelen, derven veel zelfstandigen inkomsten. Om 

deze groep tijdelijk te ondersteunen, zodat zij na de crisis hun bedrijf kunnen voortzetten, heeft het kabinet een tijdelijke voorziening 

opgesteld. Zelfstandige ondernemers met financiële problemen kunnen een beroep doen op deze voorziening, die uitgevoerd wordt 

door GR de Bevelanden namens de gemeenten Borsele, Kapelle, Goes, Noord-Beveland en Reimerswaal. Ondersteuning kan 

worden aangevraagd in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal om acute liquiditeitsproblemen op te lossen. Het moet dan gaan 

om dringende uitgaven zonder uitstelmogelijkheid en u dient alle voorliggende voorzieningen te benutten (de mogelijkheden zoals 

genoemd in het noodpakket, bijvoorbeeld de Compensatieregeling, verruiming BMKB, uitstel van betalingen bij de Belastingdienst, 

uw bank etc.). Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting 

opgenomen. 

1. Persoonlijke gegevens aanvrager 

 

Burgerservicenummer  :…………………………………………………………………………….……………....…… 

Voornamen   :…………………………………………………………………………..…… M/V 

Voorvoegsel en achternaam :…………………………………………………………………………….……………....…… 

Geboortedatum   : ……………………………….Geboorteplaats: …………………………….….. 

Nationaliteit   :…………………………………………………………………………….……………....…… 

Soort identiteitsbewijs  : Paspoort/ ID-kaart/ Verblijfsvergunning (doorhalen wat niet van toepassing is) 

Nummer identiteitsbewijs :………………………………………geldig tot …………………………..……...………….. 

Straatnaam, huisnummer :…………………………………………………………………………….……………....…… 

Postcode en woonplaats :…………………………………………………………………………….……………....… 

E-mailadres   :…………………………………………………………………………….……………....…… 

Rekeningnummer (IBAN) :…………………………………………………………………………….……………....…… 

Telefoonnummer (vast en/of mobiel)  :……………………………………………………………………………………….…..  

Bent u gehuwd of samenwonend? Ga dan naar vraag 2. 
Bent u alleenstaand? Ga dan verder naar 3. 

 

2. Leefvorm/Partner gegevens (indien van toepassing) 
 

Burgerservicenummer  :…………………………………………………………………………….…..…… 

Voornamen   :…………………………………………………………………………..……..M/V 

Voorvoegsel en achternaam :…………………………………………………………………………….…..…… 

Geboortedatum   : ……………………………….Geboorteplaats: …………………………….….. 

Nationaliteit   :…………………………………………………………………………….…..…… 

Soort identiteitsbewijs  : Paspoort/ ID-kaart/ Verblijfsvergunning (doorhalen wat niet van toepassing is) 

Nummer identiteitsbewijs :………………………………………geldig tot ………………………….. 



 

 

3. Is één of meer van de volgende situatie op u of uw partner van toepassing? 

 

a. U bent gedetineerd 

b. U bent jonger dan 21 en verblijft in een inrichting 

c. U heeft onbetaald verlof  

d. U bent jonger dan 27 en studeert met behulp van studiefinanciering 

e. U vervult militaire of vervangende dienstplicht 

f. U verblijft in de periode van 1 juli 2021 tot 1 oktober 2021 langer dan 4 weken in het buitenland 

g. U was tijdens de eerdere Tozo-periode(s) dit jaar in totaal 4 weken of langer in het buitenland  

□ Ja, één of meer van de situaties is op mij van toepassing 

□Ja, één of meer van de situaties is op mijn partner van toepassing 

□ Nee, geen van deze situaties is op mij of mijn partner van toepassing 

Is een van deze situaties op u van toepassing? Dan komt u niet in aanmerking voor de Tozo. Is één van deze situaties op 
uw partner van toepassing? Dat heeft invloed op de hoogte van uw uitkering voor levensonderhoud Tozo 

 

4. Is de volgende situatie op u of uw partner van toepassing? 

 

U bent 27 jaar of ouder en u studeert met recht op studiefinanciering (een lening van DUO) 

□ Ja, één of meer van de situaties is op mij van toepassing 

□Ja, één of meer van de situaties is op mijn partner van toepassing 

□ Nee, geen van deze situaties is op mij of mijn partner van toepassing 

 
Let op! Ook als u en/of uw partner geen studiefinanciering ontvangt, maar deze wel zou kunnenaanvragen, moet u hierboven 
aanvinken dat deze situatie op u en/of uw partner van toepassing is 

 

5. Sinds wanneer bent u werkzaam als zelfstandige? 

 

                [dd/mm/jjjj] 

 

6. Op welke datum heeft u uw onderneming ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? 

 

                [dd/mm/jjjj] 

 

Bent u op of na 18 maart 2020 gestart met uw werkzaamheden als zelfstandige en ingeschreven bij KVK? Dan komt u 
niet in aanmerking voor de Tozo. 

 

7. Wat is de naam en het KVK nummer van het bedrijf waarvoor u de aanvraag indient? 

 

U kunt slechts voor één bedrijf een aanvraag indienen 

 

Naam bedrijf: _______________________________________________________________ 
 
KVK nummer: _______________________________________________________________ 



 

 

8. Is uw bedrijf in Nederland gevestigd of voert u de activiteiten van uw bedrijf hoofdzakelijk in Nederland 
uit? 

□ Ja 

□ Nee 

 
Is uw antwoord op deze vraag ‘nee’? Dan komt u niet in aanmerking voor de lening bedrijfskapitaal Tozo. U heeft als ondernemer 
met een bedrijf in het buitenland mogelijk wel recht op de uitkering voor levensonderhoud. 
 

 

9. Wat is de rechtsvorm van uw bedrijf? 

□ Eenmanszaak 

□ Vennootschap onder firma (vof) 

□ Commanditaire vennootschap (cv) 

□ Naamloze vennootschap (nv) 

□ Besloten vennootschap (bv) Ga naar vraag 10. 

□ Maatschap 

□ Stichting 

□ Coöperatie 

□ Vereniging 

 
• Heeft u een bedrijf met de rechtsvorm nv, stichting, vereniging of overig? Dan komt u niet in aanmerking voor de 

Tozo. Als u denkt dat in aanmerking komt voor de Tozo, kunt u dat in een bijlage bij uw aanvraag beargumenteren. 

• Heeft u een bv? Ga naar vraag 10.  

• Ga anders naar vraag 11. 

 

10. Bezit u, alleen of samen met eventuele andere in de BV werkzame directeuren, meer dan 50% van de 
aandelen? 

 

□ Ja 

□ Nee 

 
Is uw antwoord op deze vraag ‘nee’? Dan komt u niet in aanmerking voor de Tozo. U wordt voor deze regeling niet als 

zelfstandige gezien. Misschien komt u in aanmerking voor een van de andere noodregelingen.  

Zie hiervoor: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen. 

 

11. Heeft u voor het kalenderjaar 2019 voldaan aan het urencriterium van 1.225 uur per jaar werkzaam als 
zelfstandige en heeft u op grond daarvan recht op zelfstandigenaftrek bij de Belastingdienst? 

 

□ Ja, ga naar vraag 13. 

□ Nee, ik stond heel 2019 als zelfstandige bij de KvK, maar heb niet aan de urennorm voldaan. 

□ Niet op mij van toepassing, ik ben later dan 1 januari 2019 gestart met mijn onderneming, ga naar vraag 12. 

 

 
Is uw antwoord op deze vraag ‘nee’? Dan komt u niet in aanmerking voor de Tozo. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen


 

 

12. Heeft u voor de periode vanaf de start als zelfstandige (= datum van inschrijving in het handelsregister 
van de Kamer van Koophandel) tot de datum waarop u deze aanvraag indient voldaan aan het criterium 
van gemiddeld 23,5 uur per week werkzaam als zelfstandige? 

 

□ Ja 

□ Nee 

 
Is uw antwoord op deze vraag ‘nee’? Dan komt u niet in aanmerking voor de Tozo. Als u denkt dat u toch aan het 

urencriterium voldoet, omdat u bijvoorbeeld vanaf een bepaald moment wél gemiddeld 23,5 uur of meer per week 

werkzaam was als zelfstandig, kunt u dat in een bijlage bij uw aanvraag beargumenteren. 

 

13. Heeft u alle vergunningen die voor uw bedrijf of beroep nodig zijn? 

 
NB: indien voor uw bedrijf of beroep geen vergunningen nodig zijn, kunt u hier ‘ja’ invullen. 

 

□ Ja 

□ Nee 

 
Is uw antwoord op deze vraag ‘nee’? Dan komt u niet in aanmerking voor de Tozo. 

 

 

14. Heeft u al eerder een lening bedrijfskapitaal Tozo aangevraagd? 

 

□ Ja, ik heb 1 keer een bedrijfskapitaal toegekend gekregen op ………… [dd/mm/jjjj] en dit bedrag € …………..…… 

□ Ja, ik heb 2 of 3 keer een bedrijfskapitaal toegekend gekregen: 

       de 1e op deze datum: [dd/mm/jjjj] en dit bedrag € …………………..; 

       de 2e op deze datum: [dd/mm/jjjj] en dit bedrag € …………………..; 

       de 3e op deze datum: [dd/mm/jjjj] en dit bedrag € …………………..;. 

□ Ja, ik heb op deze datum de aanvraag ingediend:…………………. [dd/mm/jjjj], maar nog geen besluit gekregen. 

□ Nee 

Heeft u de maximale lening voor bedrijfskapitaal van € 10.157 al ontvangen of aangevraagd? 
Dan kunt u niet nogmaals een lening bedrijfskapitaal aanvragen.  
 
Heeft u eerder een lager bedrag aan bedrijfskapitaal ontvangen (Tozo 1, 2, 3 en/of Tozo 4)? Dan kunt u nog een 
aanvullende lening aanvragen, waarmee u de lening aanvult tot maximaal € 10.157. 

 

15. Is er een surseance van betaling of faillissement aangevraagd of verkregen voor uw bedrijf, uzelf of één 

van de vennoten of leden waarmee u het bedrijf of zelfstandig beroep in een samenwerkingsverband 

uitoefent? 

 

□ Ja 

□ Nee 
 

Als u bij deze vraag ‘ja’ heeft geantwoord, dan komt u niet in aanmerking voor de Tozo-lening bedrijfskapitaal. 
 



 

 

16. Hoe hoog is de lening die u wilt aanvragen? 

 

NB: dit bedrag kan maximaal € 10.157 zijn (eventueel minus een eerste lening bedrijfskapitaal Tozo). 

 

€: ………………………………………………. 

  
 

17. Welke lopende bedrijfslasten kunt u door de coronacrisis niet betalen? 

 

Beschrijf hieronder waarom u dit krediet nodig heeft. Beschrijf kort wat uw bedrijf doet en hoe de coronacrisis de 
gewone bedrijfsvoering hindert. Geef een overzicht van uw maandelijkse bedrijfslasten die u hierdoor niet kunt 
betalen. Heeft u zakelijk of privé direct beschikbare geldmiddelen die u kunt gebruiken om (een deel) van deze 
bedrijfslasten te financieren? Let op: GR De Bevelanden kan hier aanvullende bewijsstukken voor vragen. 

 

Het gaat alleen om geldmiddelen van uzelf en de helft van de gedeelde geldmiddelen met uw partner.     

Heeft u een partner met eigen vermogen? U hoeft het vermogen van uw partner niet te gebruiken voor noodzakelijke 

betalingen voor uw bedrijf. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ik verklaar dat ik ervan op de hoogte ben dat, wanneer ik een aanvraag voor een lening 

bedrijfskapitaal doe en dit wordt toegekend, mijn onderneming staatssteun ontvangt. Deze 

staatssteun heet ‘de-minimissteun’. De lening bedrijfskapitaal vanuit Tozo valt hieronder omdat de 

rente van de lening niet marktconform is. Het voordeel dat hierdoor ontstaat zal maximaal 2000 euro 

bedragen (wanneer het maximale bedrag wordt geleend en er geen voortijdige aflossing is).  

Wanneer ik in 2018, 2019, 2020 en/of 2021 andere de-minimissteun of andere vormen van 

staatssteun van een Nederlandse overheid heb gekregen, vermeld ik hieronder in het tekstvak het 

totaalbedrag daarvan. 

Wanneer ik later dit (kalender)jaar nog andere vormen van staatssteun of de-minimissteun krijg 

(bijvoorbeeld vanuit andere noodmaatregelen i.v.m. het coronavirus) voor mijn onderneming zal ik 

dit onmiddellijk aan de gemeente laten weten. Ik heb de toelichting goed gelezen. 

Zie toelichting voor meer informatie over de-minimissteun. 

□ Ja, dat verklaar ik, over de jaren 2018, 2019, 2020 en 2021 heb ik tot nu toe geen andere staatssteun ontvangen. 

□ Ja, dat verklaar ik, over de jaren 2018, 2019, 2020 en 2021 heb ik tot nu toe in totaal het volgende bedrag aan    

      steun ontvangen: €……………………………… 

□ Nee, dat verklaar ik niet. 

Als u bij deze vraag heeft geantwoord dat u dit niet kunt verklaren, dan komt u niet in aanmerking voor de Tozo lening 

bedrijfskapitaal. 

 

18. Verklaring en ondertekening 
 

Wie een beroep doet op de Tozo regeling moet alle inlichtingen verstrekken die nodig zijn om het recht op en de 
hoogte van de uitkering te kunnen bepalen. Wanneer onvolledige of valse inlichtingen worden verstrekt, dan wordt de 
uitkering teruggevorderd en wordt daarbovenop een boete opgelegd. Dat kan ook als achteraf bij een extra toets blijkt 
dat de uitkering ten onrechte is verstrekt. 

Ik verklaar dit aanvraagformulier naar waarheid te hebben ingevuld en machtig hierbij GR de Bevelanden om 
onderzoek in te stellen naar de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens. Ik verklaar er mee bekend te zijn 
dat GR de Bevelanden de verstrekte gegevens opneemt in een persoonsregistratie. 

 

 

 

 

Plaats : 

Datum : 

Handtekening :      Handtekening Partner: 

 

 

 

Stuur het ingevulde aanvraagformulier met aanvullende verklaring per e-mail naar 
noodpakket@grdebevelanden.nl en voeg hierbij de volgende kopieën/scans toe: een kopie van paspoort 
of identiteitskaart (voor- en achterkant), een kopie van de voorzijde van het bankpasje van uw zakelijke 
rekening waarop u de uitkering wilt ontvangen, een kopie van een actueel zakelijk bankafschrift, kopie 
inschrijving Kamer van Koophandel en voorlopige cijfers 2019. Heeft u ook de gegevens van uw partner 
ingevuld, dan hebben wij van uw partner ook een kopie paspoort of identiteitskaart (voor- en achterkant) 
nodig. 

mailto:noodpakket@grdebevelanden.nl


 

 

 

………………………………………………….   …………………………………………………. 

 

Toelichting aanvraagformulier  
Tijdelijke voorziening noodmaatregel 

lening bedrijfskapitaal 5.0 

 
 

 
 
Op grond van de algemene de-minimisverordening kunnen overheden ondernemingen over een periode 
van 3 belastingjaren tot € 200.000, - steunen met de-minimissteun. In deze verklaring geeft u aan 
hoeveel de-minimissteun u heeft ontvangen in dit belastingjaar en in de afgelopen 2 belastingjaren. De 
algemene de-minimisverordening is in principe van toepassing op steun aan ondernemingen in alle 
sectoren. Een aantal sectoren is echter uitgesloten en worden apart geregeld met eigen Europese regels 
voor de-minimisssteun.  
 
Dat zijn: 

• de visserij- en aquacultuursector (eigen drempel van € 30.000,-); 

• de primaire productie van landbouwproducten (eigen drempel van € 20.000, -); 

• de afzet van landbouwproducten in de volgende gevallen: 
o wanneer het steunbedrag wordt vastgesteld op basis van de prijs of de hoeveelheid van 

dergelijke van primaire producenten afgenomen producten; 
o wanneer de steun afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde dat deze steun geheel of ten 

dele aan primaire producenten wordt doorgegeven; 
o steun voor werkzaamheden die verband houden met de uitvoer naar derde landen of 

lidstaten; 
o steun die afhangt van het gebruik van binnenlandse in plaats van ingevoerde goederen; 

 
Aan een onderneming die voor rekening van derden goederenvervoer over de weg verricht, kan 
maximaal € 100.000, - over een periode van 3 belastingjaren worden verleend. 
 
Een landbouwbedrijf kan tot € 20.000, - aan de-minimissteun in een periode van 3 belastingjaren krijgen.  
 
Een vissersbedrijf kan tot € 30.000, - steun in een periode van 3 belastingjaren aan de-minimissteun 
ontvangen van een overheid. De lidstaten mogen geen de-minimissteun verlenen voor de aanschaf of 
bouw van nieuwe vissersschepen. 
 
Welk plafond op uw onderneming van toepassing is, is dus afhankelijk van het feit wat voor onderneming 
u heeft, Dan mag aan uw onderneming in het betreffende jaar geen de-minimissteun meer worden 
verleend. 
 
Verder is van belang dat dit plafond geldt per onderneming en niet per vestiging van de onderneming. In 
de Europese regels staat wanneer sprake is van één onderneming. Het kan namelijk voorkomen dat 2 (of 
meer) ondernemingen een bepaalde band met elkaar onderhouden en dan onder deze verordeningen 
als één onderneming worden gezien. 
 
Lidstaten moeten alle relevante gegevens vastleggen om aan te tonen dat aan deze voorwaarden wordt 
voldaan. 
 
Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat ook de verruimde borgstellingsregeling voor het midden- en 
kleinbedrijf gebruikmaakt van de algemene de-minimisverordening, evenals de beleidsregel 
tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (de ‘€ 4000-regeling’). Er kunnen ook nog 
andere coronacrisismaatregelen voor ondernemingen zijn of worden gemaakt die gebruik maken van de 
EU de-minimisregels. 


