AANVRAAGFORMULIER TIJDELIJKE OVERBRUGGINGSREGELING ZELFSTANDIG
ONDERNEMERS (1 april 2021 t/m 30 juni 2021, TOZO-4)
Met dit formulier kunt u als zelfstandig ondernemer een aanvraag doen voor tijdelijke (aanvullende) financiële
ondersteuning. U kunt een periodieke uitkering voor de kosten van levensonderhoud aanvragen als u door de
coronacrisis in de financiële problemen bent gekomen en het totaal van uw (huishoud)inkomen onder het voor
u geldende sociaal minimum komt. Het is ook mogelijk om een lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen als
uw onderneming door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen is gekomen. Bent u om andere redenen in
financiële problemen gekomen? Dan komt u niet in aanmerking voor deze regeling.
Wanneer u twijfelt of u in aanmerking komt voor de regeling, kunt u op www.krijgiktozo.nl een beslisboom met
vragen doorlopen. Dit geeft een eerste indicatie of u bij de doelgroep hoort en wel of niet in aanmerking kunt
komen (belangrijke voorwaarden zijn het voldoen aan het urencriterium van 1225 uur op jaarbasis in 2019
werkzaam zijn in of voor uw onderneming en een inschrijving bij de KvK vóór 17 maart 2020, 18.45 uur).
Bent u getrouwd, samenwonend of wordt u daarmee gelijkgesteld? Dan moeten u en uw partner
gezamenlijk de aanvraag indienen. Dat betekent dat van u beiden de gevraagde gegevens moeten
worden ingevuld en dat u beiden de aanvraag moet ondertekenen.
Wat kunt u aanvragen?
Een overbruggingsuitkering van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021: die vult uw (huishoud-) inkomen aan tot
het sociaal minimum (let op: als u al een uitkering voor de kosten van levensonderhoud in de vorm van een
lening op grond van het Bbz 2004 of AOW ontvangt, dan kunt u deze overbruggingsuitkering niet aanvragen).
De ingangsdatum van de uitkering is in beginsel de 1e van de maand waarin wij de aanvraag ontvangen.
Echter:
• bij aanvragen ontvangen in mei 2021: de uitkering kan worden aangevraagd per 1 april 2021;
• bij aanvragen ontvangen in juni 2021: de uitkering kan worden aangevraagd per 1 mei 2021.
Een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,00 (die terugbetaald dient te worden).
Vraagt u alleen deze lening aan?
• dan hoeft u vragen 6 en 7 niet in te vullen (alle overige vragen wel)
• u dient bij te voegen een ondertekende “Verklaring in verband met aanvraag lening voor bedrijfskrediet”
(bijlage bij dit formulier)
Het totaalbedrag dat op grond van de Tozo als bedrijfskapitaal kan worden toegekend is € 10.157,00. Is aan u
op grond van de Tozo al eerder een bedrijfskapitaal toegekend maar was dat minder dan € 10.157,00? Dan
kunt u een aanvullend bedrijfskapitaal aanvragen tot het totaalbedrag van € 10.157,00 is bereikt. Is aan u op
grond van de Tozo al eerder een bedrijfskapitaal toegekend tot een totaal van € 10.157,00? Dan heeft u het
maximumbedrag bereikt en kunt u geen (aanvullend) bedrijfskapitaal meer aanvragen.
Oriëntatie op de toekomst
De Tozo-regeling is al een paar keer verlengd. Door diverse ontwikkelingen is het onzeker of dat per 1 juli
2021 weer gebeurt. Daarom is het van belang dat u onderzoekt hoe uw onderneming er voor staat,
wat uw toekomstperspectief is, wat de eventuele alternatieven zijn en hoe u op korte termijn weer
voldoende inkomen genereert om van te leven. Wij kunnen u daarbij helpen. Wilt u dat wij daarvoor contact
met u opnemen?
❑ Ja
❑ Nee
Wijze van insturen
Als u dit aanvraagformulier heeft ingevuld en ondertekend kunt u het samen met eventuele bewijsstukken op
de volgende manieren insturen:
• Per e-mail naar: tozo@barneveld.nl
(documenten graag in PDF-, JPEG-, JPG-, Word- of Excel-opmaak bijvoegen)
• Per post naar: Gemeente Barneveld
T.a.v. Bureau Zelfstandigen
Postbus 63
3770 AB Barneveld
• Fysiek inleveren: Brievenbus Gemeentehuis gemeente Barneveld, Raadhuisplein 2 te Barneveld
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1. Persoonlijke gegevens aanvrager(s) – zie bijlage Toelichting
Aanvrager

Partner

Achternaam
Voornamen
Geboortedatum
Burgerservicenummer
Identiteitsbewijs / nr.
Heeft u de Nederlandse
nationaliteit?
Relatie met aanvrager
n.v.t.
Telefoonnummer
Straat en huisnummer
Postcode
Woonplaats
E-mailadres
2. Burgerlijke staat
Gehuwd / samenwonend
Gehuwd, de relatie is verbroken
Ongehuwd
Weduwe / weduwnaar
Gescheiden van tafel en bed
Gescheiden

Aanvrager
vanaf:
vanaf:

Echtgeno(o)t(e) / partner
vanaf:
vanaf:

vanaf:
vanaf:
vanaf:

vanaf:
vanaf:
vanaf:

3. Is één van de volgende situaties op u of uw partner van toepassing? – zie bijlage Toelichting
Zo ja, de betreffende situatie aanvinken.
❑
❑
❑
❑
❑
❑

U bent gedetineerd
U vervult uw militaire of vervangende dienstplicht
U verblijft momenteel of in de periode van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021 langer dan 28
dagen of 4 aaneengesloten weken in het buitenland
U bent jonger dan 21 en verblijft in een inrichting
U heeft onbetaald verlof
U bent jonger dan 27 en studeert met behulp van studiefinanciering

4. Gegevens onderneming – zie bijlage Toelichting
Naam onderneming
Adres
KvK nummer
Rechtsvorm
Hebben wij aan u al eerder een uitkering en/of een
bedrijfskrediet toegekend op grond van de Tozo en is geen
sprake van wijzigingen in de onderneming? Dan hoeft u de rest
van deze vraag niet verder in te vullen, ga naar vraag 5.
Datum vestiging bedrijf
Aard bedrijfsactiviteiten
Als zelfstandige werkzaam sinds
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Verricht u de werkzaamheden
voornamelijk in Nederland?

❑
❑

Ja
Nee

Als u heel 2019 bij de KvK was
ingeschreven: heeft u in 2019
minimaal 1.225 uur als
zelfstandige gewerkt in deze
onderneming?

❑
❑

Ja
Nee

Bij een inschrijving bij de KvK
na 1-1-2019: heeft u vanaf datum
inschrijving tot de datum
indiening van deze aanvraag
gemiddeld minimaal 23,5 per
week als zelfstandige gewerkt in
deze onderneming?

❑
❑

Ja
Nee

Heeft u alle vergunningen voor
uw bedrijf of beroep?

❑
❑

Ja
Nee

Indien BV, bezit u alleen of
samen met eventueel andere in
de BV werkzame directeuren,
meer van 50% van de aandelen?

❑
❑

Ja
Nee

De persoonsgegevens van mijn compagnons / vennoten zijn:
Naam +voorletters

Geboortedatum

Adres

Woonplaats

Naam +voorletters

Geboortedatum

Adres

Woonplaats

Naam +voorletters

Geboortedatum

Adres

Woonplaats

5. Ik vraag / wij vragen aan (zie de toelichting op het voorblad en de bijlage ‘Toelichting’)
❑

Bedrijfskapitaal (in de vorm van een rentedragende lening) ter voorziening in de behoefte aan
liquiditeit (maximaal € 10.157,00).

❑

Een periodieke uitkering voor de kosten van levensonderhoud:
Met ingang van:
❑
❑
❑

1 april 2021
1 mei 2021
1 juni 2021

Voor de duur van (uiterlijk t/m 30 juni 2021)
❑
❑
❑

3 maanden
2 maanden
1 maand

Vraagt u alleen een bedrijfskapitaal aan of ontvangt u al een uitkering voor de kosten van
levensonderhoud op grond van het Bbz 2004 of ontvangt u een AOW-uitkering? Dan kunt u vragen
6 en 7 overslaan.
6. Inkomsten – zie de bijlage Toelichting
Hoeveel netto inkomsten per maand verwacht(en) u (en uw partner) te ontvangen gedurende de
maanden waarvoor u de inkomensaanvulling aanvraagt?
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Het gaat om een schatting van de totale netto inkomsten, bestaande uit: inkomsten uit onderneming,
loon uit arbeid, andere sociale zekerheidsuitkeringen, lijfrente-uitkeringen en alle overige inkomsten
(zoals partner en kinderalimentatie, huur, kostgeld, periodieke giften etc.).
maand

Verwacht netto
inkomen partner
€

Totaal verwacht netto inkomen

April 2021

Uw verwachte
netto inkomen
€

Mei 2021

€

€

€

Juni 2021

€

€

€

€

7. Kunt u omschrijven waarom uw netto inkomen uit de onderneming door de Corona crisis
zodanig is verminderd dat uw totale netto inkomen per maand onder het sociaal minimum is
gekomen?

8. Aanvraag Bedrijfskapitaal – zie bijlage Toelichting
Als u geen bedrijfslening aanvraagt kunt u deze vraag overslaan.
Is er sprake van surseance van betaling?

❑
❑
❑
❑

Ja
Nee
Verkeert uw onderneming in staat van
Ja
faillissement?
Nee
Als u een van deze vragen met ‘ja’ beantwoordt komt u niet in aanmerking voor een bedrijfskrediet
op grond van de Tozo en hoeft u de rest van vraag 8 niet in te vullen.
Hoe hoog is de lening die u wilt ontvangen? (maximaal € 10.157)
€ ___________,___
Is aan u al eerder een lening bedrijfskapitaal verstrekt op grond van de Tozo?
❑ Ja, tot een totaalbedrag van: € ___________,___
❑ Nee
Welke lopende bedrijfslasten kunt u door de coronacrisis niet betalen?
Omschrijving bedrijfslasten
Bedrag
€
€
€
€
Heeft u uitstel van betaling kunnen krijgen voor betaling van deze kosten?

Vervaldatum

□ nee □ ja

Zo ja, voor welke bedrijfskosten en tot wanneer?
Bedrijfslasten waarvoor uitstel verkregen

Bedrag uitstel
€
€
€
€

Uitstel tot

Wat was het netto-bedrijfsresultaat over 2018, 2019 of 2020 (voor zover die gegevens al beschikbaar
zijn)?
2018: € ______________ / 2019: € ______________ / 2020: € ______________

Aanvraagformulier verlengde Tozo-regeling 1 april 2021 – 30 juni 2021 (Tozo-4)

pag. 4

9 Betaling – zie bijlage Toelichting
! Let op ! U kunt alleen een privé-rekeningnummer opgeven!
□ Ik (wij) wil(len) de uitkering en/of het bedrijfskrediet ontvangen op rekening:
IBAN-nr: ___________________________________

t.n.v. __________________________

□ Mijn partner en ik willen de uitkering ontvangen op aparte rekeningen, te weten:
IBAN-nr: ___________________________________

t.n.v. __________________________

IBAN-nr: ___________________________________

t.n.v. __________________________

10. Toestemming gegevensonderzoek en ondertekening
Met ondertekening geeft (geven) ondergetekende(n) toestemming voor een eventueel onderzoek in
verband met de verificatie van gegevens bij instanties en gegevensbronnen buiten Nederland
Ik / wij heb(ben) dit formulier geheel naar waarheid ingevuld zodat kan worden vastgesteld of ik / wij
recht heb(ben) op de gevraagde uitkering en/of het bedrijfskrediet. Wij heb(ben) niets verzwegen.
Ik weet / wij weten dat het onjuist invullen van het formulier strafbaar is. Het onjuist of onvolledig
invullen van dit formulier kan leiden tot beëindiging of vermindering van de uitkering en tot eventuele
terugvordering van ten onrechte verstrekte uitkering/verstrekt bedrijfskapitaal. Het kan tevens leiden
tot een administratieve sanctie of tot stafrechtelijke vervolging.
Ik weet / wij weten dat wijzigingen, die het recht op uitkering/bedrijfskapitaal kunnen beïnvloeden,
onmiddellijk moeten worden doorgegeven aan de gemeente/het Bureau Zelfstandigen onder
overlegging van de bewijsstukken.
Op grond van de wet moet de gemeente de gegevens controleren. Ik / wij stem(men) ermee in dat de
gemeente inlichtingen vraagt bij andere instanties of personen die voor het vaststellen van het recht
op uitkering/verstrekking van het bedrijfskrediet nodig zijn.
Plaats: _________________

Datum: ________________

_______________________
Handtekening aanvrager

_______________________
Echtgeno(o)t(e) / partner
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Overzicht van de met de aanvraag mee te sturen gegevens
Als u voor het eerst een uitkering en/of
Als u al eerder een uitkering en/of
bedrijfskrediet aanvraagt op grond van de
bedrijfskrediet heeft ontvangen op grond
Tozo:
van de Tozo:
1
Een kopie van een authentiek document met
N.v.t.
daarop uw Burgerservicenummer
Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van
uzelf en uw eventuele partner (bijvoorbeeld
een Nederlands paspoort, een Europese
identiteitskaart, een verblijfsvergunning);

Alleen als sprake is van een inmiddels
verlopen verblijfsvergunning van u en/of uw
eventuele partner. In dat geval altijd een
kopie van de geldige verblijfsvergunning(en)
meesturen.

let op: geen rijbewijs!
4

6

8

Als u (mede)eigenaar bent van een of
meerdere BV’s:
• bewijsstukken waaruit de verdeling van
het aandelenkapitaal blijkt;
• inschrijving(en) in het Handelsregister
van de KvK;
• het Btw-nummer.
Heeft u of uw partner andere inkomsten dan
uit de onderneming: bewijsstukken van die
inkomsten (bijvoorbeeld een loonstrook,
uitkeringsspecificatie, alimentatiebeschikking).
•

•
•

•

9

Bewijsstukken waaruit de noodzaak van
het aangevraagde krediet blijkt
(bijvoorbeeld bewijsstukken van
openstaande facturen).
De meest recente jaarrekening.
Eventuele andere bewijsstukken waaruit
blijkt dat een lening voor bedrijfskapitaal
op grond van de Tozo nodig heeft.
De aangekruiste en ondertekende
“Verklaring in verband met aanvraag
lening voor bedrijfskrediet” (bijlage bij
deze aanvraag).

Een kopie van de bankpas(sen) en een recent
bankafschrift (niet ouder dan drie maanden)
met daarop zichtbaar het
bankrekeningnummer en de tenaamstelling.

N.v.t.

Heeft u of uw partner andere inkomsten dan
uit de onderneming: bewijsstukken van die
inkomsten (bijvoorbeeld een loonstrook,
uitkeringsspecificatie,alimentatiebeschikking).
•

•

•

Bewijsstukken waaruit de noodzaak
van het aangevraagde aanvullende
krediet blijkt (bijvoorbeeld
bewijsstukken van openstaande
facturen).
Eventuele andere bewijsstukken
waaruit blijkt dat een aanvullende
lening voor bedrijfskapitaal op grond
van de Tozo nodig heeft.
De aangekruiste en ondertekende
“Verklaring in verband met aanvraag
lening voor bedrijfskrediet” (bijlage
bij deze aanvraag).

Alleen als sprake is van een nieuwe rekening
na de laatste betaling van de uitkering of het
krediet:
een kopie van de bankpas(sen) en een
recent bankafschrift (niet ouder dan drie
maanden) met daarop zichtbaar het
bankrekeningnummer en de tenaamstelling.
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BIJLAGE: TOELICHTING AANVRAAGFORMULIER TOZO-4
TOELICHTING VRAAG 1: PERSOONLIJKE GEGEVENS
Stuur met de aanvraag mee:
• een kopie van een authentiek document met daarop uw Burgerservicenummer
• een kopie van een geldig legitimatiebewijs van uzelf en uw eventuele partner (bijvoorbeeld
een Nederlands paspoort, een Europese identiteitskaart, een verblijfsvergunning)
let op: geen rijbewijs! (de gegevens van uw legitimatiebewijs worden geverifieerd en
opgenomen in onze administratie. De kopie wordt vervolgens vernietigd.
! Let op !
• Hebben wij aan u al eerder een uitkering en/of een bedrijfskrediet toegekend op grond van
de Tozo? Dan hoeft u deze bewijsstukken niet nogmaals mee te sturen.
• Had u (en/of uw partner) destijds een verblijfsvergunning die inmiddels verlopen is? Stuur
dan alsnog een kopie mee van de huidige, geldige verblijfsvergunning(en).

TOELICHTING VRAAG 3: BIJZONDERE SITUATIES
Is een van de in deze vraag vermelde situaties op u van toepassing? Dan komt u niet in
aanmerking voor deze regeling.
Is één van deze situaties op uw partner van toepassing? Dat heeft dat invloed op de hoogte van de
aanvullende bijstand die u krijgt.

TOELICHTING VRAAG 4: GEGEVENS ONDERNEMING
Heeft u een bedrijf met de rechtsvorm NV, Stichting of Vereniging? Dan heeft u geen recht op een
uitkering of bedrijfskapitaal op grond van deze regeling.
Heeft u alleen, of samen met eventueel andere in de BV werkzame directeuren, minder dan 50%
van de aandelen in bezit, dan komt u niet in aanmerking voor deze regeling.
Als u (mede)eigenaar bent van een of meerdere BV’s, dan dient u een overzicht te geven van de
verdeling van het aandelenkapitaal en daarvan bewijsstukken mee te sturen met de aanvraag
Stuur bewijsstukken van inschrijving(en) in het Handelsregister van de KvK mee met de aanvraag
almede het Btw-nummer.
! Let op ! Hebben wij aan u al eerder een uitkering en/of een bedrijfskrediet toegekend op grond
van de Tozo? Dan hoeft u deze bewijsstukken niet nogmaals in te sturen, tenzij sprake is van
wijzigingen.

TOELICHTING VRAAG 5: WAT WORDT AANGEVRAAGD
Inzake de uitkering voor levensonderhoud:
• die kan alleen voor hele kalendermaanden worden aangevraagd;
• loopt uiterlijk tot en met 30 juni 2021;
• gaat in beginsel in op de 1e van de maand waarin de aanvraag wordt ingediend;
Echter:
o bij aanvragen ingediend in mei 2021 kan de uitkering eventueel ook ingaan per 1 april
2021;
o bij aanvragen ingediend in juni 2021 kan de uitkering eventueel ook ingaan per 1 mei
2021;
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TOELICHTING VRAAG 6: INKOMEN
Onder netto inkomsten wordt verstaan:
1. Netto inkomsten uit onderneming
Om uw netto inkomsten uit onderneming te berekenen, berekent u eerst uw winst, dus alle
omzet/baten uit bedrijf verminderd met de zakelijke lasten (rekening houdend met gebruikelijke
afschrijvingen volgens goed koopmansgebruik, aflossingen op leningen zijn geen zakelijke lasten).
Omdat u aan het eind van het jaar nog belastingen moet betalen mag u het bedrag van de winst
nog verminderen met 18%. Dit is een gemiddeld percentage, rekening houdend met
belastingtarieven en aftrekposten voor ondernemers. In een overzicht:
Omzet per maand na aftrek inkoop en na aftrek BTW
Af: naar rato bijstandsperiode toe te rekenen indirecte (jaar)kosten
Resteert: winst uit de onderneming
Af: 18% forfaitair ivm belastingverplichtingen
Netto inkomen uit de onderneming in de betreffende maand

€
€
€
€
€

-/-/-

Let op:
➢
➢

➢
➢
➢

➢

de toe te rekenen indirecte (jaar)kosten opvoeren exclusief BTW.
Het betreft inkomsten uit werkzaamheden in uw onderneming die u tijdens de
bijstandsperiode verricht. De data van opmaak en voldoening van de factuur zijn niet
relevant. Verricht u dus tijdens de bijstandsverlening werkzaamheden, waarvoor u
pas na afloop van de bijstandsperiode factureert en/of betaald krijgt, dan moet u die
omzet en de daar uit voortvloeiende inkomsten toerekenen aan de maand waarin de
werkzaamheden zijn verricht.
De inkomsten moet u per kalendermaand opgeven, dus niet een totaalbedrag over
de hele bijstandsperiode.
Als u geen inkomsten uit uw bedrijf verwacht, maar u maakt wel kosten, dan levert
dit een negatief resultaat op. Dit negatieve resultaat mag u niet verrekenen met
eventuele andere inkomsten. Uw inkomsten uit onderneming zijn dan nihil (€ 0,00).
Bent u DGA? Uw maandelijkse inkomen uit onderneming bestaat uit het netto DGAloon en het bedrijfsresultaat (naar rato van het percentage van de aandelen van de
DGA) over die maand. Het bedrijfsresultaat per maand wordt op basis van
bovenstaande berekening berekend waarbij het forfaitaire percentage van 18%
wordt vervangen door het verschuldigde vpb-percentage.
Bent u firmant in een VOG of een CV? Bereken eerst het netto bedrijfsresultaat van
de onderneming per maand op basis van bovenstaande berekening. Uw aandeel als
firmant in het netto bedrijfsresultaat (blijkend uit de vennootschapsakte of
jaarrekening) is dan uw inkomen uit de onderneming.

2. Nettoloon uit arbeid
Uw nettoloon is uw loon na aftrek van belastingen en premies. In de meeste gevallen is het
nettoloon gelijk aan het bedrag dat maandelijks aan u wordt overgemaakt door uw werkgever of dat
u maandelijks uit uw onderneming ontvangt. U vindt het nettoloon op uw loonstrook.
Heeft u of uw partner andere inkomsten dan uit de onderneming? Stuur dan met de aanvraag
bewijsstukken mee van die andere inkomsten (bijvoorbeeld een loonstrook, uitkeringsspecificatie,
alimentatiebeschikking).
3. Netto uitkering en overige inkomsten (Toeslagen vallen hier niet onder).
• WW-uitkering of andere werkloosheidsuitkering
• Ziektewetuitkering
• arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO/WIA of op grond van uw AOV)
• andere uitkeringen (zoals een uitkering op basis van de Algemene nabestaandenwet)
• inkomsten uit zorg die u verleent aan iemand anders en waarvoor u wordt betaald uit het
PGB van die zorgbehoevende
• overige inkomsten (zoals alimentatie, onderhuur, kostgeld en giften)
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Deze inkomsten worden netto in mindering gebracht op het voor u geldende netto sociaal minimum,
omdat de tijdelijke inkomensvoorziening een aanvulling betreft tot aan het netto sociaal minimum.
Wij kunnen ons voorstellen dat u uw inkomsten voor de maanden waarover u de Tozo aanvraagt
nog niet goed kunt inschatten. Maak dan een zo goed mogelijke benadering. Indien blijkt dat uw
schatting niet correct is, geeft u de werkelijk genoten netto inkomsten door aan de gemeente. Deze
worden verrekend met de uitbetaling van de maand erna (of u moet dit na de laatste maand van uw
uitkering terugbetalen). U heeft een inlichtingenplicht. Achteraf kan de gemeente uw opgegeven
netto inkomen controleren.
Is het totale netto inkomen per maand van u en uw eventuele partner hoger dan het sociaal
minimum? Dan komt u niet in aanmerking voor de regeling. Het sociaal minimum is afhankelijk van
de gezinssituatie:
Voor gehuwden, samenwonenden of daarmee gelijkgestelden:
• beide partners van 21 tot AOW-leeftijd € 1.536,34
• 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner AOW-leeftijd € 1.620,74
• 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, wel kinderen € 1.340,93
• 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, geen kinderen € 1.033,66
• van 18 tot 21 jaar, wel kinderen € 838,25
• van 18 tot 21 jaar, geen kinderen € 530,98
Voor een alleenstaande of alleenstaande ouder:
• van 21 tot AOW-leeftijd € 1.075,44
• van 18 tot 21 jaar € 265,49.
(alle bedragen zijn netto per maand inclusief vakantiegeld en gelden per 1 januari 2021)
! Let op ! De aanvullende uitkering op grond van deze regeling behoort tot het verzamelinkomen in
het jaar waar het betrekking op heeft. De uitkering telt dus mee voor het toetsingsinkomen in het
betreffende jaar op grond waarvan de draagkracht wordt bepaald voor de mogelijke aanspraak op
een inkomensafhankelijke toeslag. U moet dit inkomen dus opgeven bij de belastingaangifte over
het jaar waarin het is ontvangen. Mogelijk betaalt u hierdoor ook een hoger bedrag aan belasting
dan wanneer u geen gebruikmaakt van deze regeling.
Heeft u een partner en kent de gemeente u een aanvullende uitkering toe? Dan ontvangt u beiden
de helft van deze uitkering. U moet de uitkering dan ook beiden opgeven bij de belastingaangifte.
Mogelijk betaalt u of uw partner hierdoor een hoger bedrag aan belasting dan wanneer u geen
gebruikmaakt van deze regeling.

TOELICHTING VRAAG 8: AANVRAAG BEDRIJFSKAPITAAL
Heeft u al eerder een bedrijfskapitaal ontvangen op grond van de Tozo? Dan kunt u op grond van
de verlengde Tozo-regeling een aanvullend bedrijfskapitaal aanvragen tot het maximumbedrag van
€ 10.157,00 voor alle verstrekkingen gezamenlijk. Voorbeeld: u heeft op grond van de Tozo al een
bedrijfskapitaal van € 3.000,00 ontvangen. Dan kunt u op grond van de verlengde Tozo-regeling
een aanvullend bedrijfskapitaal aanvragen tot maximaal € 7.157,00.
Stuur met de aanvraag lening bedrijfskrediet mee:
❑ Bewijsstukken waaruit de noodzaak van het aangevraagde krediet blijkt (bijvoorbeeld
bewijsstukken van openstaande facturen).
❑ De meest recente jaarrekening (alleen als aan u niet eerder een bedrijfskapitaal op grond
van de Tozo is verstrekt).
❑ Andere bewijsstukken waaruit blijkt dat een lening voor bedrijfskapitaal op grond van de
Tozo nodig heeft.
❑ De aangekruiste en ondertekende “Verklaring in verband met aanvraag lening voor
bedrijfskrediet” (bijlage bij deze aanvraag).
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TOELICHTING VRAAG 9: BETALING
Stuur met de aanvraag mee: een kopie van de bankpas(sen) en een recent bankafschrift (niet
ouder dan drie maanden) met daarop zichtbaar het bankrekeningnummer en de tenaamstelling.
De gegevens van de bankpas(sen), zoals het pasnummer, de tenaamstelling en IBAN-nummer,
worden in onze administratie opgenomen waarna de kopie(en) worden vernietigd.
! Let op ! Hebben wij aan u al eerder een uitkering of bedrijfskapitaal toegekend op grond van de
Tozo en is (zijn) de vermelde rekening(en) niet gewijzigd? Dan hoeft u deze bewijsstukken niet
nogmaals in te sturen.
ORIENTATIE OP DE TOEKOMST
De Tozo is sinds 1 maart 2020 van kracht en loopt (na een aantal verlengingen) nu tot en met 30 juni
2021. De regeling is bedoeld als tijdelijke ondersteuning voor ondernemers die getroffen zijn door de
Corona-maatregelen. Gezien het tijdelijke karakter van die regeling staat nu al vast dat de Tozo op
enig moment stopt, en daarmee dus ook de tijdelijke financiële ondersteuning. Wanneer dat precies
zal zijn is afhankelijk van vele factoren en rijksbeleid.
Het is daarom raadzaam om nu al te kijken naar de toekomst. Als de Tozo stopt, wat dan?
In dat kader kunt u zichzelf vragen stellen als:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verwacht ik op korte termijn weer omzet te realiseren?
Verwacht ik daarmee (rekening houdend met kosten, de schuldenlast, uitgestelde
verplichtingen, lopende fiscale verplichtingen) op korte termijn weer voldoende inkomen te
realiseren om van te kunnen leven?
Wat is het toekomstperspectief van mijn werk / mijn branche?
Moet ik er wat anders bij gaan doen of moet ik zelfs iets totaal anders gaan doen?
Zo ja, wat kan dat dan zijn, waar liggen de kansen, wat zijn de mogelijkheden, hoe pak ik dat
aan?
Heb ik voldoende eigen vermogen / reserves in de onderneming om nog een tijdje door te
kunnen gaan / te overleven?
Wat is op dit moment het totaalbedrag van de uitgestelde verplichtingen (denk daarbij aan
aflossingsonderbreking lopende schulden, rente-uitstel, fiscaal uitstel, uitstel voldoening
facturen)? Kan ik dat allemaal nog betalen in de toekomst?
Moet ik schulden (blijven) maken om de onderneming in stand te houden?
Stel dat ik tot de conclusie kom dat het misschien beter is om mijn onderneming te staken: wat
komt daar allemaal bij kijken en hoe pak ik dat dan aan?

Bij die oriëntatie op de toekomst kunnen wij u helpen. Als u dat wilt nemen wij daarvoor contact met
u op. Wij helpen u dan om te komen tot een plan van aanpak dat is gericht op de toekomst. Het doel
daarvan is dat u zelf weer in uw inkomsten kunt voorzien. Of dat nu als ondernemer is, als
werknemer, met uw huidige werk, misschien met ander werk of een combinatie daarvan.
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BIJLAGE: VERKLARING IN VERBAND MET AANVRAAG LENING VOOR BEDRIJFSKREDIET
Ik verklaar dat ik de lening voor het bedrijfskapitaal niet gebruik voor het herfinancieren van bestaande
leningen.
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 totaal bedrag daarvan.
Wanneer ik later in het 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.

Op grond van de algemene de-minimisverordening kunnen overheden ondernemingen over een
periode van drie 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 twee 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 drie belastingjaren worden verleend.
Een landbouwbedrijf kan tot € 20.000,- aan de-minimissteun in een periode van drie belastingjaren
krijgen.
Een vissersbedrijf kan tot € 30.000,- steun in een periode van drie belastingjaren aan deminimissteun ontvangen van een overheid. De lidstaten mogen geen de-minimissteun verlenen
voor de aanschaf of bouw van nieuwe vissersschepen.
Zijn deze plafonds bereikt, welk plafond op uw onderneming van toepassing is, is dus afhankelijk
van het feit wat voor onderneming u heeft, dan mag aan de 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 twee (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 middenen kleinbedrijf gebruik maakt van de algemene de-minimisverordening, evenals de beleidsregel
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tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19). Er kunnen ook nog andere Corona
crisismaatregelen voor ondernemingen zijn of worden gemaakt die gebruik maken van de Europese
de-minimisregels.
Als u aankruist dat u dit niet kunt verklaren, dan komt u niet in aanmerking voor een lening
voor bedrijfskrediet.

(graag uw keuze aanvinken)
□ Ik verklaar dat ik over de jaren 2018, 2019, 2020 en 2021 tot nu toe geen andere staatssteun heb
ontvangen.
□ Ik verklaar dat ik over de jaren 2018, 2019, 2020 en 2021 tot nu toe in totaal het volgende bedrag
aan steun ontvangen: € _________,___ (let op: hieronder valt ook het eventueel op grond van de
Tozo eerder al aan u toegekende bedrijfskapitaal!)
□ Nee, dat verklaar ik niet.
Plaats: _________________

Datum: _________________

______________________
Handtekening aanvrager

_______________________
Echtgeno(o)t(e) / partner

Let op: heeft u aangekruist wat van toepassing is?
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