Aanvraagformulier Tijdelijke voorziening
bedrijfskrediet voor zzp en MKB
Persoonsgegevens
Geboortedatum aanvrager: ......................................................................................
Voornamen: ...........................................................................................................
Voorvoegsel: ..........................................................................................................
Achternaam: ..........................................................................................................
E-mailadres: ..........................................................................................................
Telefoonnummer: ...................................................................................................
Inschrijving KvK: ....................................................................................................
Bankrek.nr: ...........................................................................................................
Op welke naam staat het IBAN*:
.............................................................................................................................
* Voeg een kopie bij van het laatste afschrift

Hoe hoog is de lening die u wilt aanvragen? NB: dit bedrag kan maximaal € 10.157 zijn.
Dit bedrag geldt per bedrijf of zelfstandig beroep. € ....................................................
U bent:
Een gevestigde zelfstandige, van 18 jaar of ouder.

□ Ja
□ Nee (bij Nee, is er geen recht op deze regeling)
Rechtmatig in Nederland.

□ Ja
□ Nee (bij Nee, is er geen recht op deze regeling)
Nederlander of daarmee gelijkgesteld.

□ Ja
□ Nee (bij Nee, is er geen recht op deze regeling)
Ingeschreven in de gemeente Meppel.

□ Ja
□ Nee (bij Nee, is er geen recht op deze regeling)
Vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming

□ Ja
□ Nee (bij Nee, is er geen recht op deze regeling)

De gegevens worden gebruikt voor de beoordeling van de aanvraag en gekoppeld aan de gegevens voor een
eventuele aanvraag tijdelijke regeling Bbz levensonderhoud. Uw informatie kan gebruikt worden voor
economische maatregelen. Websiteversie 1-10-2020

Is








een van deze situaties op u of uw levenspartner van toepassing?
U bent gedetineerd
U vervult uw militaire of vervangende dienstplicht
U verblijft momenteel of de komende drie maanden langer dan 4 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
U bent een ondernemer met een reguliere Bbz-uitkering

□ Ja, een van deze situatie is op mij van toepassing
□ Ja, een van deze situatie is op mijn levenspartner van toepassing
□ Nee, geen van deze situaties is van toepassing
U voldoet aan:
Het urencriterium van 1.225 uur voor 2019, bent werkzaam als zelfstandige én heeft op
grond daarvan recht op zelfstandigenaftrek bij de Belastingdienst.

□ Ja
□ Nee (bij Nee, is er geen recht op deze regeling)

Het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen
bedrijf of zelfstandig beroep.

□ Niet op mij van toepassing, mijn onderneming bestaat nog geen jaar.

Beantwoordt u dan nog deze vraag: Heeft u voor de periode vanaf de start als
zelfstandige (= datum van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel) tot de datum waarop u deze aanvraag indient voldaan aan het criterium van
gemiddeld 23,5 per week werkzaam als zelfstandige?

□ Ja
□ Nee (bij Nee, is er geen recht op deze regeling)

De wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf.

□ Ja
□ Nee (bij Nee, is er geen recht op deze regeling)

De regel dat het bedrijf of zelfstandig beroep in Nederland wordt uitgeoefend.

□ Ja
□ Nee (bij Nee, is er geen recht op deze regeling)

De gegevens worden gebruikt voor de beoordeling van de aanvraag en gekoppeld aan de gegevens voor een
eventuele aanvraag tijdelijke regeling Bbz levensonderhoud. Uw informatie kan gebruikt worden voor
economische maatregelen.

Wat is de rechtsvorm van het bedrijf?

□ Eenmanszaak
□ Vennootschap onder firma (vof)
□ Commanditaire vennootschap (cv)
□ Naamloze vennootschap (nv)
□ Maatschap
□ Besloten vennootschap (bv)
□ Coöperatie
□ Stichting
□ Vereniging

Is het een bedrijf met de rechtsvorm nv, stichting of vereniging? Heeft u een maatschap
met inbreng arbeid maar geen kapitaal? Bent u een stille vennoot van de cv of bent u lid
van een coöp UA en BA? Dan is er geen recht op deze regeling.
Let op! Een ondernemer kan voor de Belastingdienst ‘ondernemer voor de BTW’ zijn.
Als de ondernemer alléén ondernemer voor de BTW is en geen ondernemer voor de
inkomstenbelasting, dan heeft deze ondernemer geen recht op deze regeling.
Bezit u, als aanvrager, alleen of samen met eventueel anderen in de BV werkzame
directeuren, meer dan 50% van de aandelen?

□ Ja
□ Nee (bij Nee, is er geen recht op deze regeling)

Heeft u een zakelijk of privévermogen dat u kunt gebruiken om (een deel) van deze
bedrijfslasten te financieren?

□ Ja
□ Nee

Het gaat alleen om vermogen van uzelf en gedeeld vermogen met uw partner.
Heeft u een partner met eigen vermogen? Dan hoeft u het vermogen van uw partner niet
te gebruiken voor noodzakelijke betalingen voor uw bedrijf.
Wat is de hoogte van uw maandelijkse bedrijfslasten?
Welke lopende bedrijfslasten kunt u door de coronacrisis niet betalen?
U kunt hiervoor ook zelf een bijlage toevoegen. Schrijf daar wel uw naam of BSN op!
Stuur bewijsstukken mee van uw maandelijkse kosten/inkomsten.

De gegevens worden gebruikt voor de beoordeling van de aanvraag en gekoppeld aan de gegevens voor een
eventuele aanvraag tijdelijke regeling Bbz levensonderhoud. Uw informatie kan gebruikt worden voor
economische maatregelen.
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Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te
melden waarbij u zelf geen andere financiële mogelijkheden meer heeft. Zo voorkomen
we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering.
Ik verklaar dat naast mij, niemand anders via deze regeling, een aanvraag doet voor het
bedrijf met de naam: ..............................................................................................
Ik verklaar dat:
 ik de lening voor het bedrijfskapitaal niet gebruik voor het herfinancieren van
bestaande leningen én
 er bij mijn onderneming geen sprake is van surseance van betaling én
 mijn onderneming niet is staat van faillissement is.
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.
Als u dit hier verklaart hoeft u het document op de website van de rvo niet in te vullen.
 Deze staatssteun heet ‘de minimissteun’.
De lening bedrijfskapitaal vanuit de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig
ondernemers (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).
 Ik heb in 2018, en/of de jaren daarna andere ‘de minimissteun’ of andere vormen van
staatssteun van een Nederlandse overheid gekregen.

□ Nee
□ Ja, ik heb in totaal €

........................................ ontvangen. (Per branche is er
een maximum aan de minimissteun. Als u met deze aanvraag boven het maximum
uitkomt heeft u geen recht op de regeling).

Wanneer ik later dit (kalender)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.
Zorgt u dat u de volgende bewijsstukken meestuurt met de aanvraag
bedrijfskrediet? Zonder deze stukken kunnen wij geen beoordeling maken.
 Kopie identiteitsbewijs van aanvrager (ID-kaart of paspoort, geen rijbewijs)
 laatste afschrift van uw bankrekening waarop de lening bedrijfskrediet gestort
moet worden
 eventueel uw eigen gemaakte bijlage met bedrijfslasten
 bewijsstukken bij de beschrijving van de noodzaak van het aangevraagde krediet
 de meest recente jaarrekening en/of aangifte inkomstenbelasting
 andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u de tijdelijke ondersteuning zelfstandig
ondernemers in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal nodig heeft
Wij verzoeken u vriendelijk om deze brief, ingevuld en met de bewijsstukken te mailen
aan postbus@meppel.nl met onderwerp: Aanvraag BBZ Corona Krediet. Als mailen niet
lukt, dan kun u gebruik maken van de post, Gemeente Meppel, Aanvraag BBZ Corona
Krediet, Postbus 501, 7940 AM Meppel.
Datum:

......................................

Handtekening aanvrager

Handtekening partner

..................................................

..................................................
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