Aanvraagformulier Tijdelijke
overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
(TORZO, ook bekend als TOZO)
Waarvoor is dit formulier?
Het kabinet heeft een noodpakket opgesteld voor ondernemers die getroffen zijn door de
economische gevolgen van het coronavirus (COVID-19). De regeling gaat met
terugwerkende kracht in vanaf 1 maart 2020. Zelfstandig ondernemers kunnen
ondersteuning aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering voor
levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. Het is een tijdelijke regeling voor 3
maanden. LET OP: De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het
sociaal minimum. Dit inkomen kan ook loon uit dienstverband of een uitkering zijn.
Op een lening voor bedrijfskapitaal kan een beroep worden gedaan om
liquiditeitsproblemen op te lossen.
1. Persoonsgegevens
Naam:

Aanvrager

(Levens)partner

BSN:
Adres:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Burgerlijke staat:
Telefoonnummer:
Mobiel telefoonnummer:
E-mailadres:
Nationaliteit:
Soort identiteitsbewijs:
Nummer identiteitsbewijs:
Geldig tot:
Nr. vreemdelingendocument:
Geldig tot:
Verblijfsstatus:
Geldig tot:
2. Gegevens Bedrijf
Naam:
Sector:
Rechtsvorm:
Netto resultaat boekjaar 2019*:

KvK Nummer:
BTW nummer:

* Dit wordt gevraagd voor het bepalen van de afloscapaciteit, als u een bedrijfskrediet aanvraagt
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3. Wat vraagt u aan ?
Uitkering levensonderhoud

 Ja

 Nee

Bedrijfskapitaal *

 Ja

 Nee

Hoeveel wilt u aanvragen

(max. €10.157)

€

* U dient aannemelijk te maken dat er doorlopende verplichtingen bestaan die niet uit
liquide middelen of uit het noodfonds van € 4.000,- betaald kunnen worden. Het
bedrijfskapitaal moet wel worden terugbetaald (met rente).
4. Woonsituatie
Wie wonen er op uw adres?
Naam:

Geboortedatum:

Woonlasten per
maand:
€
€
€
€
€

(Familie) relatie:

5. Inkomen Algemeen
 Ja  Nee
Bent u vóór januari 2020 gestart met uw onderneming?
 Ja  Nee
Voldoet u aan het uren criterium?*
* U bent minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig
beroep.
6. Inkomsten uit zelfstandig bedrijf of beroep
Ontvangt u op dit moment (vanaf 1 maart 2020) nog inkomsten uit uw
zelfstandig bedrijf of beroep?
Bedrag van de huidige
inkomsten (netto):

Periode waarop de
inkomsten betrekking
hebben:

 Ja

 Nee

Ruimte voor opmerkingen:

€
€
€

Wellicht heeft u momenteel geen inkomsten maar verwacht u die in de komende weken nog
wel? Geeft u die verwachte inkomsten hieronder dan op:
Bedrag van verwachte
inkomsten (netto):

Periode waarop de
inkomsten betrekking
hebben:

Ruimte voor opmerkingen:

€
€
€
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7. Andere inkomsten
Heeft of verwacht u andere inkomsten naast uw inkomen als
zelfstandige? (het inkomen van een partner hoeft u niet te vermelden)
Van wie ontvangt u deze
inkomsten?*

Bedrag van de inkomsten
(netto)
€

Vakantiegeld

€

 Ja  Nee

€

 Ja  Nee

 Ja

 Nee

Periode**

 Ja  Nee

* Werkgever, alimentatie, andere uitkering, (vervroegd) pensioen, lijfrente-uitkering,
verhuur of onderverhuur enz.
** Aangeven of de inkomsten per week/4 weken/maand/kwartaal/jaar of eenmalig zijn
en in welke maand u de inkomsten verwacht.
8. Reden van de aanvraag:
Omschrijf hieronder kort waarom u dit verzoek doet:

9. Betaalwijze uitkering of bedrijfskrediet:
Op welk privé-rekeningnummer wilt u de uitkering of bedrijfskrediet ontvangen?
IBAN nummer:

Ten name van:

10. Verklaring en ondertekening
Ik verklaar dit aanvraagformulier naar waarheid te hebben ingevuld. Ik machtig de gemeente
Veldhoven om onderzoek in te stellen naar de juistheid en volledigheid van de verstrekte
gegevens. Ik verklaar er mee bekend te zijn dat de gemeente Veldhoven de verstrekte
gegevens opneemt in een persoonsregistratie.
Aanvrager

Partner

Datum:
Plaats:
Handtekening:
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Zorgt u ervoor dat bij het opsturen van het aanvraagformulier de volgende
stukken aanwezig zijn:
Kopie geldig legitimatiebewijs van zowel u als uw levenspartner bijvoorbeeld
paspoort, Nederlandse identiteitskaart of verblijfvergunning (een rijbewijs is
geen geldig legitimatiebewijs bij een aanvraag); gebruik hiervoor de app ‘KopieID’ van de rijksoverheid.
Bewijs inschrijving KvK;
Een kopie bankafschrift of bankpas van het rekeningnummer waarop u de
betaling wenst te ontvangen met het rekeningnummer en de tenaamstelling
duidelijk zichtbaar;
Indien u heeft opgegeven dat u nog andere inkomsten ontvangt, een bewijsstuk
van deze inkomsten, bijvoorbeeld via bankafschrift of specificatie.
-

Indien u ook een aanvraag doet voor het bedrijfskrediet;
Bewijsstukken waaruit blijkt dat u dit krediet nodig heeft om aan doorlopende
betalingsverplichtingen te voldoen en u dit niet vanuit de compensatieregeling
van RVO ‘tegemoetkoming schade COVID-19’ of uw eigen liquide middelen kunt
betalen.
U kunt dan denken aan:
gegevens van de te betalen (vaste) lasten en kosten (facturen/contracten)
en/of bankafschriften waaruit de betalingsverplichtingen blijken;
gegevens over uw liquide middelen; zijnde banktegoed en kasgeld;
de (concept) jaarcijfers 2019.

 Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u sturen naar emailadres (Let u er op dat u zoveel mogelijk via beveiligde mail verstuurd):
Torzo@veldhoven.nl

 Per post kunt u deze sturen naar:
Gemeente Veldhoven
Tav Team Tozo
Postbus 10101
5500 GA Veldhoven
 Of deponeren in de brievenbus van het gemeentehuis (zijde Meiveld)
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