Raadhuisstraat 1
Postbus 500, 5800 AM Venray
Telefoon (0478) 52 33 33
Telefax (0478) 52 32 22
E-mail gemeente@venray.nl
Internet www.venray.nl
KvK-nummer 14132389
IBAN

NL20 BNGH 028 5028 383 (belastingen)

IBAN

NL11 BNGH 028 5008 757 (algemeen)

Aanvraagformulier Tozo 4; eerste aanvraag
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers
De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) geldt voor gevestigde ondernemers in de gemeente
Venray die in de financiële problemen komen door de coronacrisis. Zelfstandige ondernemers kunnen een aanvullende
inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal bij liquiditeitsproblemen.
Het sociaal minimum bedraagt € 1.075,44 per maand voor een alleenstaande en € 1.536,34 voor gehuwden/
samenwonenden. Het kabinet doet een appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden.
Heeft u in de afgelopen 3 maanden ook een aanvullende uitkering voor levensonderhoud op grond van de Tozo
ontvangen en vraagt u nu alleen verlenging van de aanvullende uitkering voor levensonderhoud aan? Dan kunt u
gebruikmaken van het aanvraagformulier Tozo 4 – verkorte aanvraag.

1. Persoonsgegevens aanvrager
Achternaam aanvrager

Voorl.

M

V

Straat + huisnummer
Postcode / woonplaats
Geboren op

(datum)

te

(plaats)

Burgerservicenummer
Nationaliteit*
* Heeft u de Britse nationaliteit? Dan kunt u als u Tozo aanvraagt, te maken krijgen met de gevolgen van de Brexit.

Paspoort
Identiteitskaart
Vreemdelingendocument

Nummer legitimatiebewijs

Voeg een kopie van uw identificatiebewijs toe. (Geen kopie van uw rijbewijs.)
Telefoon
E-mailadres
Ik heb een partner

ja, ga verder met onderdeel 2

nee, ga verder met onderdeel 3

U wordt gezien als partners als u:

Getrouwd bent of geregistreerde partners bent.
U bent ook partners als u op hetzelfde adres woont en:

Samen een huishouden heeft.

Ex-echtgenoten of ex-partners bent.

Samen een kind heeft.

U het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend.

Ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de
Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.
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2. Persoonsgegevens partner
Achternaam partner

Voorl.

Geboren op

(datum)

M

te

V
(plaats)

Burgerservicenummer
Paspoort
Identiteitskaart
Vreemdelingendocument

Nummer legitimatiebewijs

Voeg een kopie van uw identificatiebewijs toe. (Geen kopie van uw rijbewijs.)

3. Woon- en gezinssituatie
Woonsituatie

eigen woning

huur (woning/kamer/appartement)

Gezinssituatie

alleenstaand

alleenstaand ouder

gehuwd

inwonend

instelling

samenwonend

Is één of meer van de volgende situaties 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
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: is een van deze opties op u van toepassing? Dan komt u niet in aanmerking voor de Tozo.

4. Welke aanvraag doet u?
Aanvullende uitkering levensonderhoud die uw gezinsinkomen tot uiterlijk 31 maart 2021 aanvult tot het
sociaal minimum.
Vanaf welke datum* vraagt u de uitkering aan?

Vanaf 1 april 2021
Vanaf 1 mei 2021
Vanaf 1 juni 2021

* U kunt de uitkering aanvragen vanaf de 1e van de maand. Dit kan de maand zijn waarin u de uitkering aanvraagt, de
maand erna of - in mei en juni 2021 - ook de maand ervoor. U vraagt bijvoorbeeld op 18 mei aan vanaf 1 april, 1 mei
of 1 juni. Aanvragen is vanaf mei dus mogelijk tot 1 kalendermaand terug.
Voor hoeveel maanden* vraagt u de uitkering aan?

1 maand
2 maanden
3 maanden

* Let op! De uitkering kan tot en met 30 juni 2021 worden aangevraagd. Vraagt u aan vanaf 1 april, dan kunt u voor
maximaal 3 maanden aanvragen, vanaf 1 mei voor maximaal 2 maanden en vanaf 1 juni voor maximaal 1 maand.
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En/of:
Bedrijfslening voor bedrijfslasten, zo ja hoeveel:
€
* (max. € 10.157,-)
Ik verklaar dat de lening voor het bedrijfskapitaal niet gebruikt zal worden voor het herfinancieren van
bestaande leningen. Indien u een lening aanvraagt, bent u verplicht onderstaande vraag te beantwoorden.
* Welke lopende bedrijfslasten kunt u door de coronacrisis niet betalen?
Graag zien we, in een bijlage, een onderbouwing van de noodzaak van het aangevraagde krediet. We vragen u om het
tekort aan liquide middelen aan te tonen. Dit kunt u doen door inzicht te geven in de hoogte van de maandelijkse
bedrijfslasten. Ook dient u aan te geven of u zakelijk- of privévermogen heeft dat u kunt gebruiken om (een deel) van
deze bedrijfslasten te financieren. De gemeente kan hier aanvullende bewijsstukken voor vragen. Het gaat om
vermogen van uzelf. Heeft u een partner met vermogen? U hoeft het vermogen van uw partner niet te gebruiken voor
noodzakelijke betalingen voor uw bedrijf.
Als u al eerder een lening bedrijfskapitaal Tozo toegekend heeft gekregen of heeft aangevraagd en u wilt dit bedrag
ophogen, dan kunt u gebruik maken van dit aanvraagformulier. U kunt enkel een aanvullende lening aanvragen tot het
maximum bedrag van € 10.157,-. Indien u al het maximale bedrag van € 10.157 heeft geleend, is extra lenen op basis
van de Tozo niet mogelijk. U kunt mogelijk wel een lening bedrijfskapitaal op basis van de Kleine Kredieten Corona
(KKC) of op basis van het reguliere Bbz aanvragen.
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 voor mijn onderneming
krijg (bijvoorbeeld vanuit andere noodmaatregelen i.v.m. het coronavirus), zal ik dit onmiddellijk aan de gemeente
laten weten.
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.
Let op: kunt u dit niet verklaren? Dan komt u niet in aanmerking voor de Tozo.

5. Bedrijfsgegevens
Van aanvrager

Van partner

Bedrijfsnaam
Sector
Rechtsvorm*
Inschrijfnummer KvK
Zijn u en uw partner beiden zelfstandige: dan kan slechts één van u beiden een aanvraag voor de uitkering
levensonderhoud indienen. Heeft u beiden een eigen bedrijf? Dan kunt u wel allebei een aanvraag doen voor een lening
voor bedrijfskapitaal.
Kopie van inschrijving KvK bijvoegen.
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* Indien rechtsvorm een BV: bezit u, alleen of samen
met eventueel andere in de BV werkzame
directeuren, meer dan 50% van de aandelen?

Ja, ga verder met het volgende onderdeel.
Nee, u komt niet in aanmerking voor de Tozo
omdat wij u niet aanmerken als zelfstandige.

Wordt er zelfstandigen- /startersaftrek ontvangen?

Ja

Nee

Kopie van uw aangifte inkomstenbelasting van 2018 en 2019 bijvoegen.
Bent u voor 17 maart 2020 gestart met uw
onderneming?

Ja
Nee, u komt niet in aanmerking voor de Tozo
omdat u na deze periode bent gestart.

Werkt u normaal gesproken gemiddeld minimaal
23,5 uur per week als zelfstandige?

Ja
Nee, u komt niet in aanmerking voor deze regeling
omdat wij u niet aanmerken als zelfstandige ivm het
niet voldoen aan het urencriterium.

Heeft u alle vergunningen die voor uw bedrijf of
beroep nodig zijn?
Let op: indien voor uw bedrijf of beroep geen
vergunningen nodig zijn, kunt u hier ‘ja’ invullen

Ja
Nee, u komt niet in aanmerking voor de Tozo.

6. Betaalgegevens

IBAN Privé (bij ondersteuning levensonderhoud)

IBAN Zakelijk (bij aanvraag bedrijfslening)
Voeg kopieën van de laatste bankafschriften van deze rekeningen toe.

7. Inkomsten
U geeft een schatting van uw gezinsinkomen in de maanden waarvoor u de aanvraag doet. Het inkomen van andere
volwassenen –niet zijnde uw partner- in uw huishouden (waaronder uw kinderen) hoeft u niet op te geven.
Hoeveel winst* verwacht u de komende maanden?

€

*Onder winst verstaan wij: het netto-inkomen uit uw onderneming, na aftrek van uw zakelijke lasten en een
vermindering van 18% aan belastingen.
Heeft u en/of uw partner inkomsten naast uw bedrijf, zoals loon uit (parttime) dienstverband of een uitkering? Bij
twijfel graag 'ja' invullen.
Ja, graag onderstaande vraag invullen.
Nee, u kunt door naar onderdeel 8.
Uw inkomsten per maand netto
Inkomsten uit:

€

Loondienst
Arbeidsongeschiktheidsuitkering
Studiefinanciering (WSF)
Inkomen uit vermogen
Ander inkomen uit:

Werkloosheidsuitkering
Alimentatie
Pensioen en/of lijfrente

€
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Voeg de meest recente inkomens- of uitkeringsspecificatie toe, zodat de hoogte van de uitkering bepaald
kan worden.
Inkomsten van uw partner per maand netto
Inkomsten uit:

€

Loondienst
Arbeidsongeschiktheidsuitkering
Studiefinanciering (WSF)
Inkomen uit vermogen

Werkloosheidsuitkering
Alimentatie
Pensioen en/of lijfrente

Ander inkomen uit:
€
Voeg de meest recente inkomens- of uitkeringsspecificatie toe, zodat de hoogte van de uitkering bepaald
kan worden. Voor de complete berekening zoals de gemeente deze ook hanteert bij de controle, verwijzen we u naar:
Krijgiktozo.nl inkomen berekenen.
U verklaart dat uw inkomen gezamenlijk met het inkomen van uw eventuele partner minder bedraagt dan het sociaal
minimum. Het sociaal minimum wordt op de laatste pagina van dit formulier toegelicht.
Ja, dat verklaar ik.
Nee, ik heb een hoger gezamenlijk inkomen dan het sociaal minimum.

8. Surseance van betaling of faillissement aangevraagd?
Is er 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

9. Formulier opsturen
Stuur het volledige ingevulde en ondertekende formulier inclusief bijlages via de link op de website in.
Stuur het formulier dus niet per e-mail op.
Let op! Stuur het formulier alléén op als u het volledig heeft ingevuld en indien u alle bijlagen compleet heeft. Eerder
inzenden heeft geen zin. Hiermee vertraagt u alleen uw eigen aanvraag.
De volgende bijlagen heb ik (als kopie) bijgevoegd:
Identiteitsbewijs (geen rijbewijs) van mijzelf.
Identiteitsbewijs (geen rijbewijs) van mijn partner (indien van toepassing).
Bewijs van inschrijving Kamer van Koophandel.
Aangifte inkomstenbelasting van 2019 en indien gereed die van 2020.
Laatste afschrift van mijn bankrekening waarop de aanvullende inkomensondersteuning gestort moet worden.
Laatste afschrift van mijn bankrekening waarop de lening bedrijfskapitaal gestort moet worden (indien van
toepassing).
Onderbouwing van de noodzaak van het aangevraagde krediet (indien van toepassing).
Meest recente bewijs van loon of ander inkomen (indien van toepassing).
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10. Akkoord ontvangst beschikking per email
Ik ga akkoord met het opsturen van de beschikking
per e-mail naar het door mij opgegeven e-mailadres.

Ja
Nee (U ontvangt deze dan per post. Dit kan enige
dagen langer duren)

11. Ondertekening









Ik heb de inleidende tekst op de website van de gemeente Venray over de voorwaarde voor de TOZO gelezen
en begrepen en ik verklaar deze aanvraag volledig en naar waarheid ingevuld te hebben en geen belangrijke
gegevens te hebben verzwegen.
Ik weet dat ik verplicht ben om uit mezelf inlichtingen te verstrekken die van invloed kunnen zijn op het
recht op of de hoogte van de uitkering. Als mijn inkomen of andere omstandigheden anders zijn dan ik hier
heb aangegeven, meld ik dat.
Ik weet dat mijn gegevens worden gecontroleerd. Ik geef toestemming om onderzoek te doen naar de
juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens bij instanties binnen en buiten Nederland.
Ik ben ermee bekend dat de gemeente verplicht is onterecht verstrekte uitkering terug te vorderen. Wanneer
dat komt door onjuiste verstrekking van inlichtingen, wordt een boete opgelegd.
Ik ben ermee bekend dat de verstrekte gegevens worden opgenomen in een persoonsregistratie.
Ik verklaar dat mijn bedrijf of mijn zelfstandig beroep geraakt is door de coronacrisis en dat ik daarom een
beroep moet doen op deze regeling.

Datum

Datum

Plaats

Plaats

Handtekening
aanvrager

Handtekening
partner (indien
van toepassing)

Pagina 6 van 7

Gezinssituatie

Norm*

Alleenstaanden en alleenstaande ouders van 21 tot AOW-leeftijd
Alleenstaanden en alleenstaande ouders van 18 tot 21 jaar
Gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandige een beroep
doet op de Tozo, aanvrager en partner ouder dan 21, jonger dan
AOW-leeftijd
Gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandige een beroep
doet op de Tozo, 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner 18 tot
21 jaar, geen kinderen
Gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandige een beroep
doet op de Tozo, 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner 18 tot
21 jaar, wel kinderen
Gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandige een beroep
doet op de Tozo, 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner AOWleeftijd
Gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandige een
beroep doet op de Tozo, beiden 18 tot 21 jaar, geen kinderen
Gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandige een beroep
doet op de Tozo, beiden 18 tot 21 jaar, wel kinderen

€ 1.075,44
€ 265,49
€ 1.536,34

€ 1.033,66

€ 1.340,93

€ 1.620,74

€

530,98

€

838,25
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