
 
Verklaring 
bij aanvraag lening bedrijfskrediet TOZO 

 
 
 
In het kader van de regeling TOZO kun je een beroep doen op een maximaal lening voor bedrijfskrediet van € 10.157. 
Het betreft hier een rentedragende lening van 2% welke in 3 jaar terugbetaald moeten worden; voor het eerst op 1 januari 
2021. Hiertoe dien je een verklaring af te leggen en deze te ondertekenen. 
 
 
Hoe hoog is de lening die je wilt aanvragen?     (maximaal € 10.157) 
 
 
Welke lopende bedrijfslasten kun je door de coronacrisis niet betalen? 
Beschrijf hieronder waarom je dit krediet nodig hebt. Wat is de hoogte van je maandelijkse bedrijfslasten? Heb je een 
zakelijk of privévermogen dat je kunt gebruiken om (een deel) van deze bedrijfslasten te financieren? 
Let op: KempenPlus kan hier aanvullende bewijsstukken voor vragen. 
 
Het gaat alleen om vermogen van jezelf en gedeeld vermogen met je partner. Heb je een partner met eigen vermogen? 
Dan hoef je het eigen vermogen van je partner niet te gebruiken voor noodzakelijke betalingen voor je bedrijf. 
 
Geef een toelichting: 
 
 
 
 
 
 

 
Stuur bewijsstukken mee 
 

 
 
Op welke bankrekening wil je het bedrijfskrediet ontvangen? 
 
Op welke naam staat deze bankrekening? 
 
 

 
Verklaring staatssteun 
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 2.000 euro bedragen (wanneer het maximale bedrag wordt geleend en 
er geen voortijdige aflossing is). Wanneer ik in 2018, 2019 en/of 2020 andere de minimissteun of andere vormen van 
staatssteun van een Nederlandse overheid heb gekregen, vermeld ik hieronder het totaalbedrag daarvan. 
 
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. 
 
 
  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. 
 
Indien je hebt aangekruist dat je dit niet kunt verklaren, dan kom je niet in aanmerking voor deze TOZO-regeling. 

 
 
 
 
   



 
 
 
Verklaring herfinanciering 
Ik verklaar dat ik de lening voor het bedrijfskapitaal niet gebruik voor het herfinancieren van bestaande leningen. 
 
 Ja, dat verklaar ik. 
 

Nee, dat verklaar ik niet. 
 
Indien je hebt aangekruist dat je dit niet kunt verklaren, dan kom je niet in aanmerking voor deze TOZO-regeling. 

 
 
 
Surseance van betaling of faillissement 
Ik verklaar dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of toegekend voor mijn bedrijf, mij 
persoonlijk, of één van de vennoten of leden waarmee ik het bedrijf of zelfstandig beroep in samenwerkingsverband 
uitoefen. 
 
 Ja, dat verklaar ik. 
 

Nee, dat verklaar ik niet. 
 
Indien je hebt aangekruist dat je dit niet kunt verklaren, dan kom je niet in aanmerking voor deze TOZO-regeling. 

 
 
 
 

 
Zorg dat je de volgende bewijsstukken meestuurt met de verklaring: 

 
1. Identiteitsbewijs van aanvrager en partner (ID-kaart of paspoort, geen rijbewijs). Als je deze al eerder bij een 

aanvraag levensonderhoud TOZO hebt aangeleverd, hoeft dat bij deze verklaring niet. 
2. Laatste afschrift van je bankrekening waarop de lening bedrijfskrediet gestort moet worden. 
3. Bewijsstukken bij de beschrijving van de noodzaak van het aangevraagde krediet. 
4. Indien mogelijk de meest recente jaarrekening. 
5. Andere bewijsstukken waaruit blijkt dat je de tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers in de vorm van een 

lening voor bedrijfskapitaal nodig hebt. 
 
 
 

 Ondertekening en machtiging  

 • Ik heb deze verklaring naar waarheid te hebben ingevuld.  

• 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 lening bedrijfskrediet. 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 er mee bekend dat de verstrekte gegevens worden opgenomen in een persoonsregistratie.  
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   partner 
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