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Met dit formulier vraagt u een uitkering aan voor de kosten van 
uw levensonderhoud. 

Voor wie is dit formulier? 

Voor ondernemers die getroffen zijn door de economische gevolgen van het coronavirus. De 
regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 maart 2020 en geldt voor 3 maanden. 
Zelfstandigen kunnen een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal 
aanvragen. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en 
hoeft niet terugbetaald te worden. Het bedrijfskapitaal moet u wel terugbetalen.  
 

1. Wat vraagt u aan?  

� Uitkering voor de kosten van het levensonderhoud   

� Bedrijfskapitaal in de vorm van een lening voor kosten die u vanuit uw bedrijf maakt 

 

2. Reden aanvraag uitkering  

� Ik verwacht dat mijn inkomen vanaf 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 minder zal zijn dan 

het sociaal minimum door de maatregelen vanwege het coronavirus.  

 

Het sociaal minimum: 

 alleenstaand of alleenstaande ouder: € 1.052,32 netto per maand inclusief 

vakantietoeslag 

 getrouwd of samenwonend: € 1.503,31 netto per maand inclusief vakantietoeslag 

Voor inwoners jonger dan 21 jaar is het sociaal minimum lager. 

 

3. Persoonlijke gegevens 

Burgerservicenummer (BSN) ___________________________________________________ 

Voornaam    ___________________________________________________ 

Achternaam    ___________________________________________________ 

Adres     ___________________________________________________ 

Postcode en woonplaats  ___________________________________________________ 

Telefoonnummer(s)   ___________________________________________________ 

E-mailadres    ___________________________________________________ 

Soort identiteitsbewijs*  ___________________________________________________ 
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Nummer identiteitsbewijs  ___________________________________________________ 

Geldig tot   ___________________________________________________ 

* Een rijbewijs is geen geldig identiteitsbewijs voor het aanvragen van bijstand 

 

4. Gegevens partner (invullen indien van toepassing) 

Burgerservicenummer (BSN) ___________________________________________________ 

Voornaam    ___________________________________________________ 

Achternaam    ___________________________________________________ 

Soort identiteitsbewijs*  ___________________________________________________ 

Nummer identiteitsbewijs  ___________________________________________________ 

Geldig tot   ___________________________________________________ 

* Een rijbewijs is geen geldig identiteitsbewijs voor het aanvragen van bijstand 

 
5. Gegevens thuiswonende kinderen  

� Ik heb 1 of meerdere kinderen jonger dan 18 jaar voor wie ik volledige zorg heb en voor wie ik 

kinderbijslag ontvang. 

 

6. Bedrijfsgegevens 

Naam bedrijf  ______________________________________________________________ 

Rechtsvorm  ______________________________________________________________ 

KvK-nummer  ______________________________________________________________ 

BTW-nummer ______________________________________________________________ 

Beschrijf de bedrijfsactiviteiten:  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Ik sta ingeschreven in de KvK en stond dat al voor 17 maart 18.45 uur  � Ja � Nee 

Hebt u in 2019 minimaal 1.225 uur per jaar in uw bedrijf gewerkt en  

komt u voor dat jaar in aanmerking voor zelfstandigenaftrek?    � Ja � Nee 

Is uw bedrijf in Nederland gevestigd of voert u de activiteiten  

voornamelijk in Nederland uit?         � Ja � Nee 

Hebt u volledige zeggenschap over het bedrijf?      � Ja � Nee 

Hebt u een bv, bezit u dan alleen of samen met andere directeuren  

meer dan 50 procent van de aandelen?        � Ja � Nee 

Hebt u personeel in dienst?         � Ja � Nee 
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Voldoet u aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van de  

werkzaamheden van uw bedrijf en hebt u alle benodigde vergunningen?  � Ja � Nee 

Is uw bedrijf nog actief?          � Ja � Nee 

 

 

Hebt u nu nog inkomsten uit uw bedrijf?       � Ja � Nee 

 Zo ja, hoeveel? €_______________    per week / maand / jaar  

Hebt u al hulp gevraagd van een bank, het noodfonds of andere instantie? Zo ja, licht toe: 

_______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

7. Overige inkomsten 

Hebt u nog inkomsten naast het bedrijf?       � Ja  � Nee  

 Zo ja,  

Soort inkomen    Bedrag      Vakantiegeld  

 � Ja  � Nee  

 � Ja  � Nee 

______________________________ 

______________________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 
8. Vanaf wanneer vraagt u de aanvulling uitkering levensonderhoud aan? 

Wij controleren eventueel achteraf uw inkomsten over deze maanden 

� Met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 
� Vanaf vandaag 
 

9. Voorschot 

Hebt u nu een voorschot nodig om eten te kunnen kopen?    � Ja � Nee 

Hoogte gevraagde voorschot (maximaal bedrag: sociaal minimum): € ______________________ 

 

Vragen 10, 11 en 12 alleen invullen als u bedrijfskapitaal aanvraagt 

 

10. Bedrijfskapitaal voor kosten die u vanuit uw bedrijf maakt 

� Hierbij verklaar ik het bedrijfskapitaal niet te gebruiken voor herfinanciering van andere 

leningen. 

 

Ik vraag bedrijfskapitaal van € ______________ (maximaal € 10.157) in de vorm van een lening 

omdat ik liquiditeitsproblemen heb als gevolg van de maatregelen vanwege het coronavirus.  
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11. Welke lopende kosten kunt u door de maatregelen vanwege het coronavirus niet 

betalen?  

Beschrijf hieronder waarom u dit krediet nodig hebt. Wat is de hoogte van uw maandelijkse 

bedrijfskosten? Hebt u een zakelijk of privé-vermogen dat u kunt gebruiken om (een deel) van 

deze bedrijfskosten 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.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

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

bedrijfskapitaal doe en deze wordt toegekend, mijn onderneming staatsteun 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 is maximaal € 2.000 wanneer u het maximale bedrag leent en u niet voortijdig 

aflost.  

 

Als ik in 2018, 2019 en/of 2020 andere minimissteun of andere vormen staatsteun van 

een Nederlandse overheid heb gekregen, vermeld ik hieronder het volledige bedrag. Als 

ik later in 2020 nog andere vormen van staatssteun of de minimissteun krijg voor mijn 

bedrijf (bijvoorbeeld vanuit andere noodmaatregelen vanwege het coronavirus) laat ik 

dit meteen aan de gemeente weten. 

 

Ik heb de toelichting goed gelezen.  

 

� Ja, dat verklaar ik, over de jaren 2018, 2019 en 2020 heb ik tot nu toe geen andere 

staatssteun ontvangen.  

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

bedrag aan steun ontvangen: € _____________________________________________________ 

� Nee, dat verklaar ik niet.  

 

13. Betalingsgegevens 

Op welk privé-rekeningnummer wilt u betalingen van ons ontvangen?  

 

IBAN       Ten name van 

__________________________________ _________________________________________ 
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14. Ondertekening 

Met het ondertekenen van dit aanvraagformulier verklaar ik / verklaren wij 

 dat dit aanvraagformulier volledig en naar waarheid is ingevuld 

 akkoord te gaan met verwerking van mijn/onze gegevens voor deze aanvraag 

 te weten dat het geven van onjuiste onvolledige informatie strafbaar is en dat de 

uitkering en/of het bedrijfskapitaal dan wordt teruggevorderd en ik een boete kan 

krijgen.  

Datum:  Plaats:  

Handtekening aanvrager: Handtekening partner:  (indien van 

toepassing) 

 

Let op:  

Wij kunnen pas een beslissing op uw aanvraag nemen als de Tozo in werking is getreden.  

 

Stuur de volgende stukken mee:  

 Kopie geldig legitimatiebewijs van u en uw partner (paspoort, ID-kaart, of 

verblijfsvergunning). Een rijbewijs is geen geldig legitimatiebewijs bij een uitkeringsaanvraag 

 Kopie inschrijving KvK 

 Kopie van uw bankpas en laatste dagafschrift van uw privé-rekening. Hierop moeten uw 

rekeningnummer, naam en actuele saldo staan 

 Informatie over uw andere inkomsten zoals betalingsspecificaties van uw parttime werk 

 Laatste btw-aangifte 

 
 
 

 

 




