
Aanvraagformulier lening voor bedrijfskapitaal (Tozo regeling)
Met dit formulier kunt u als zelfstandig ondernemer mogelijk in aanmerking komen voor een lening voor bedrijfskapitaal 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. Alle overige voorwaarden kunt u terugvinden in de bijlage onderaan in het formulier.

1. Gegevens aanvrager

Burgerservicenummer

Voornamen

Achternaam

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geslacht

Soort identiteitsbewijs

Nummer paspoort of ID-kaart

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer(s)

E-mailadres

Bankrekeningnummer (IBAN)

Bent u alleenstaand? Sla dan vraag 2 over en ga door naar vraag 3.

2. Gegevens partner en kinderen (indien van toepassing)

Burgerservicenummer partner

Voornamen

Achternaam

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geslacht

Soort identiteitsbewijs

Nummer paspoort of ID-kaart
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Man Vrouw

Paspoort Nederlandse identiteitskaart

Man Vrouw

Paspoort Nederlandse identiteitskaart



Welke kinderen staan op uw adres ingeschreven in de Basis Registratie Personen?:

Naam 1e kind

Naam 2e kind

Naam 3e kind

Naam 4e kind

3. Gegevens bedrijfsvorm

Naam bedrijf (indien van toepassing)

KvK-nummer

Inschrijfdatum KvK

BTW-nummer

*Andere rechtsvormen dan deze hebben geen recht op een lening.

4. Verklaring andere staatssteun

Als u in 2018, 2019, 2020 en/of 2021 andere staatssteun van een Nederlandse overheid hebt 
gekregen, vermeld dan hieronder de totaalbedragen per jaar. Wat u eventueel later dit jaar nog aan 
staatssteun krijgt moet u ook aan de gemeente doorgeven.

Let op! Hieronder valt ook een eventuele eerdere lening bedrijfskrediet op grond van de Tozo. 

Staatssteun 2018 in euro’s

Staatssteun 2019 in euro’s

Staatssteun 2020 in euro’s

Staatssteun 2021 in euro’s

5. Toelichting op de aanvraag

Hieronder graag toelichten wat de effecten van de coronamaatregelen voor u zijn en waarom u 
gebruik wilt maken van deze noodmaatregel. Welke aantoonbare verplichtingen kunt u op dit moment 
niet meer nakomen en voor welk bedrag wilt u een (aanvullende) lening bedrijfskrediet aanvragen?
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Branche

Rechtsvorm*



6. Verklaring en ondertekening

Ik verklaar: 

• dat deze aanvraag volledig en naar waarheid te hebben ingevuld en geen belangrijke 
gegevens te hebben verzwegen;

• dat ik de bijlage bij deze aanvraag goed heb doorgelezen en dat ik (en mijn eventuele partner)
voldoe aan de voorwaarden zoals in deze bijlage genoemd (waaronder het niet aanwezig zijn 
van uitsluitingsgronden);

• ermee bekend te zijn dat de gemeente Het Hogeland de door mij verstrekte gegevens 
opneemt in een persoonsregistratie;

• ermee bekend te zijn dat de gemeente Het Hogeland mijn gegevens kan controleren om de 
vervelende gevolgen die horen bij een onterechte aanvraag (zoals het terugbetalen van 
onterecht ontvangen uitkering en eventueel een boete) te voorkomen.

Plaats Datum

Handtekening _______________ Handtekening partner_______________

7. Aanvraag indienen

1. De eerste 3 pagina’s digitaal invullen, uitprinten en ondertekenen.

2. Het formulier inscannen/fotograferen en uploaden via de website met uw DigiD.

3. Upload ook de volgende bijlagen als u dat nog niet bij een eerdere aanvraag heeft gedaan: 

▪ een kopie paspoort of identiteitskaart van u en uw eventuele partner

▪ een kopie bankpasje (voor- en achterkant) of kopie laatste bankafschrift van de 
rekening waarop u de uitkering wilt ontvangen. 

Of stuur het formulier en de bijlagen per post naar: 

Gemeente Het Hogeland
Postbus 26
9980 AA Uithuizen
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https://hethogeland.nl/tozo-aanvragen


8. Bijlage: voorwaarden lening voor bedrijfskapitaal

U kunt een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal € 10.157. Dit maximumbedrag geldt per bedrijf 
en per ondernemer. Heeft u onder Tozo 1, 2, 3 en 4 al de maximale lening voor bedrijfskapitaal van € 10.157 al 
ontvangen? Dan kan niet nogmaals een lening voor bedrijfskapitaal worden verstrekt. Heeft u een lager bedrag 
aan bedrijfskapitaal aangevraagd of ontvangen? Dan kan een aanvullende lening bedrijfskapitaal Tozo 5 
aangevraagd worden waarmee de lening wordt aangevuld tot maximaal € 10.157.

Een lening voor bedrijfskapitaal is niet meer mogelijk als er inmiddels surseance van betaling of faillissement is
aangevraagd of toegekend voor uw eigen bedrijf, voor u als ondernemer of voor één van de vennoten of leden 
waarmee u het bedrijf of zelfstandig beroep in een samenwerkingsverband uitoefent.

Als u samen met uw partner een lening voor bedrijfskapitaal aanvraagt, dan moet uw partner ook tekenen voor 
de aanvraag. Er zijn nu een aantal mogelijkheden: 

 U bent zelfstandige, maar uw partner niet. U kunt een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen en uw part-
ner tekent ook voor de aanvraag;

 U en uw partner zijn allebei zelfstandige en u werkt in hetzelfde bedrijf. U vraagt gezamenlijk een lening 
voor bedrijfskapitaal aan en u tekent beiden voor de aanvraag. Er kan slechts één keer het maximale 
bedrag van € 10.157 worden toegekend;

 U en uw partner zijn allebei zelfstandige en u heeft ieder een eigen bedrijf (het gaat hier dus om 2 ver-
schillende bedrijven). U kunt beide afzonderlijk een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal 
€ 10.157. Als partners van elkaar tekent u wel beide aanvraagformulieren; eenmaal als ondernemer voor
uw eigen bedrijf en eenmaal als partner voor het bedrijf van uw partner;

 U werkt binnen één bedrijf samen met meerdere vennoten (vof) of maten (maatschap). Voor één bedrijf 
kan slechts één keer bedrijfskapitaal worden aangevraagd. Alle vennoten/maten tekenen mee bij het 
aanvragen van de lening bedrijfskapitaal.

Voorwaarden

 Als gevolg van de coronacrisis heeft u een liquiditeitsprobleem waarvoor u bedrijfskrediet nodig heeft;

 U bent ouder dan 18 jaar;

 U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld;

 U woont in de gemeente het Hogeland;

 Uw bedrijf is in Nederland gevestigd;

 U verricht uw werkzaamheden voornamelijk in Nederland;

 Uw bedrijf is economisch actief, tenzij dit als gevolg van de coronacrisis niet mogelijk is;

 U voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van uw eigen bedrijf en u bent in het bezit van alle 
noodzakelijke vergunningen;

 U bent voor 17 maart 2020 18:45 uur uw onderneming gestart en ingeschreven bij KVK;

 U voldoet over 2019 aan het urencriterium (minimaal 1225 uur werkzaam in het eigen bedrijf of zelfs-
tandig beroep). Bent u na 1 januari 2019 gestart met uw onderneming? Dan moet u in ieder geval in de 
periode tussen inschrijving bij KVK en indiening van de aanvraag in 2020 gemiddeld minimaal 23,5 uur 
per week aan/in uw bedrijf gewerkt hebben. Uren die u hebt besteed aan administratie en acquisitie 
tellen ook mee. 

 Bent u directeur-grootaandeelhouder (DGA) binnen een BV? Dan geldt naast het urencriterium nog dat u
alleen of samen met de andere in de BV werkzame directeuren ten minste 50% van de aandelen bezit;

 De uitsluitingsgronden zoals genoemd in artikel 13 van de Participatiewet zijn niet op u van toepass-
ing. U heeft geen recht op een uitkering als u:

o jonger dan 18 jaar bent; 
o gedetineerd bent; 
o militaire of vervangende dienstplicht vervult; 
o jonger dan 21 jaar bent en in een inrichting verblijft; 
o onbetaald verlof heeft; 
o langer dan vier weken in het buitenland verblijft; 
o jonger dan 27 jaar bent en studeert met recht op studiefinanciering.
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