Aanvraagformulier tijdelijke
voorziening noodmaatregel
Lening Bedrijfskapitaal
ingevolge het op 17 maart 2020 bekendgemaakte noodpakket ‘banen en
economie’ in het kader van het Coronavirus Covid-19

Aanvraag lening voor bedrijfskapitaal
Door de maatregelen van het Rijk om de verspreiding van het corona-virus 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
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

:

Voorvoegsel en achternaam

:

Geboortedatum/geboorteplaats

:

Geslacht

:

Soort identiteitsbewijs (liefst paspoort of id kaart):
Nr identiteitsbewijs

:

Straatnaam, huisnummer, toevoeging

:

Postcode en woonplaats

:

Telefoonnummer (vast en mobiel)

:

E-mailadres

:

Rekeningnummer (IBAN)

:

Bent u alleenstaand? Ga dan verder naar 3.
Heeft u een partner of bent u alleenstaande ouder? Vul dan de gegevens onder vraag 2 in.
2.

Leefvorm/Partner gegevens (indien van toepassing)

Indien u een aanvraag voor levensonderhoud heeft ingediend, dan kunt u deze vraag overslaan.
Burgerservicenummer partner

:

Voornamen

:

Voorvoegsel en achternaam

:

Geboortedatum/geboorteplaats

:

:
Geslacht
Soort identiteitsbewijs (paspoort of id-kaart) :
Nr identiteitsbewijs

:

Welke kinderen staan bij u ingeschreven in de BRP:

-

1

3. Gegevens bedrijfsvorm
Naam bedrijf (indien van toepassing)

:

Kamer van Koophandel nummer

:

BTW nummer

:

4. Toelichting op de aanvraag
(Kunt u kort toelichten wat de effecten van de coronamaatregelen voor u zijn en waarom u gebruik wilt
maken van deze noodmaatregel. Welke verplichtingen kunt u op dit moment niet meer nakomen en hoe
hoog is uw kredietbehoefte?)

5. Verklaring en ondertekening
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.
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.
Plaats

:

Datum

:

Handtekening

:

Handtekening Partner:

2

Aanvullende verklaring
Tijdelijke overbruggingsregeling
zelfstandig ondernemers (Tozo)
Lening Bedrijfskapitaal

Inleiding

U hebt als zelfstandig ondernemer een aanvraag ingediend voor tijdelijke (aanvullende) financiële
ondersteuning. U kunt de regeling alléén aanvragen als u door de coronacrisis in de financiële
problemen bent gekomen en het totaal van uw inkomsten onder het sociaal minimum komt. Deze
aanvullende vragen hebben wij nodig om uw aanvraag verder af te kunnen handelen en definitief uw
recht op uitkering vast te stellen.

1. Hoe hoog is de lening die u wilt aanvragen?
NB: dit bedrag kan maximaal € 10.157 zijn.
€ __________________________

2. Welke lopende bedrijfslasten kunt u door de coronacrisis niet betalen?
Beschrijf hieronder waarom u dit krediet nodig heeft. Wat is de hoogte van uw maandelijkse
bedrijfslasten? Heeft u een zakelijk of privévermogen dat u kunt gebruiken om (een deel) van deze
bedrijfslasten te financieren? Let op: de gemeente kan hier aanvullende bewijsstukken voor vragen.
Het gaat alleen om vermogen van uzelf en gedeeld vermogen 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.

3. Ik gebruik de lening voor het bedrijfskapitaal niet voor het herfinancieren van bestaande
leningen.
☐ Ja
☐ Nee

4. Bent u op de hoogte dat wanneer u een aanvraag voor een lening bedrijfskapitaal doet en dit
wordt toegekend, uw 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 2.000
euro bedragen (wanneer het maximale bedrag wordt geleend en er geen voortijdige aflossing is).
Wanneer u in 2018, 2019 en/of 2020 ‘de-minimissteun’ of andere vormen van staatssteun van de
Nederlandse overheid heeft gekregen, vermeldt u hieronder het totaalbedrag daarvan. Wanneer u
later dit (kalender)jaar nog andere vormen van staatssteun of ‘de-minimissteun’ krijgt (bijvoorbeeld
vanuit andere noodmaatregelen i.v.m. het coronavirus) voor uw onderneming, laat u dit onmiddellijk
aan GR de Bevelanden weten. Zie de toelichting.
☐ Ja. Over de jaren 2018, 2019 en 2020 heb ik tot nu toe geen andere staatssteun ontvangen.
☐ Ja. Over de jaren 2018, 2019 en 2020 heb ik tot nu toe in totaal het volgende bedrag aan steun
ontvangen: €_______________

Ondertekening
Verklaring van zelfstandig ondernemer Ik
heb deze verklaring volledig en naar
waarheid ingevuld en geen belangrijke
gegevens verzwegen. Daarbij verklaar ik dat
mijn bedrijf of mijn zelfstandig beroep
geraakt is door de coronacrisis en dat ik
daarom een beroep moet doen op deze
regeling.

Verklaring partner
Ik heb deze verklaring volledig en
naar waarheid ingevuld.

__________________________________
Handtekening aanvrager

___________________________
Handtekening partner

Toelichting aanvullende verklaring
Tijdelijke overbruggingsregeling
zelfstandig ondernemers (Tozo)

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 gegeven;
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 de
minimissteun 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 'deminimissteun' 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 midden- en
kleinbedrijf gebruik maakt van de algemene 'de-minimisverordening,' evenals de beleidsregel
tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (‘de € 4.000,- regeling’). Er kunnen ook
nog andere Corona crisismaatregelen voor ondernemingen zijn of worden gemaakt die gebruik maken
van de EU de minimisregels.

