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Aanvraagformulier bijstand zelfstandigen (bbz) 

Noodmaatregelen coronavirus 

  

 Opsturen of afgeven bij de klantenbalie 

 Gemeente Beesel t.a.v. team WIZ      

 Raadhuisplein 1 5953 AL Reuver 

 corona.info@beesel.nl  

 

Door de maatregelen van het Rijk om de verspreiding van het corona-virus onder controle te houden, verliezen veel 

zelfstandigen inkomsten. Om deze groep tijdelijk te ondersteunen, zodat zij na de crisis hun bedrijf kunnen 

voortzetten, heeft het kabinet een tijdelijke voorziening opgesteld voor de duur van drie maanden. 

Zelfstandige ondernemers met financiële problemen kunnen een beroep doen op deze voorziening, die uitgevoerd 

wordt door gemeenten. Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor 

levensonderhoud, tevens kan er een beroep worden gedaan op een bedrijfskrediet. De uitkering voor 

levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en wordt ‘om niet’ verstrekt. Dit betekent dat u de 

verstrekte uitkering niet aan de gemeente hoeft terug te betalen.  Op grond van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) worden uw persoonsgegevens uitsluitend gebruikt voor het doel waartoe deze zijn 

verkregen. 

 

1. Persoonsgegevens 

Voor- en achternaam: _________________________________________________________________ 

BSN:   _________________________________________________________________ 

Telefoonnummer:  _________________________________________________________________ 

Email:   _________________________________________________________________ 

Rekeningnummer (IBAN): _________________________________________________________________ 

Inwonende partner:   ja  nee 

Let op! Voeg een kopie van uw identiteitsbewijs toe aan dit aanvraagformulier! 

 

2. Gegevens onderneming 

Naam onderneming (zoals ingeschreven KvK): ______________________________________________ 

KvK-nummer:     ______________________________________________ 

Datum inschrijving KvK:    ______________________________________________ 

Juridische constructie (VOF, BV, NV, etc.):  ______________________________________________ 

Gemiddeld netto inkomen (per maand):  ______________________________________________ 

Bent u minimaal 1225 uur per jaar werkzaam       

in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep?       ja  nee 

Heeft u naast uw onderneming ander inkomen (bv uit loondienst)?  ja  nee 

Heeft u personeel in dienst?       ja  nee 

         (aankruisen wat van toepassing is) 
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3. Details aanvraag 

De aanvulling van inkomen tot aan het sociaal minimum is beschikbaar gesteld van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 

2020. Mogelijk heeft u over de maand maart 2020 een inkomen gehad boven het sociaal miminum. In dat geval is de 

gewenste ingangsdatum bijvoorbeeld 1 april 2020. 

Gewenste ingangsdatum uitkering:   ________________________________ 

 

 Wilt u een voorschot ontvangen?       ja  nee 

Het Rijk stelt via gemeenten een krediet (lening) beschikbaar van maximaal € 10.157 euro. Bij de verstrekking van een 

lening wordt mogelijk uitstel van aflossingsverplichting opgenomen. Bij de verstrekking van een lening voor 

bedrijfskapitaal geldt een lager rentepercentage dan bij de normale Bbz, dit percentage is echter nog niet bekend. 

Wilt u mogelijk een beroep doen op kredietverstrekking?*    ja  nee  

   

Zo ja, welk bedrag?     _________________________________ 

  

   Heeft u de intentie om uw onderneming voort te zetten?*    ja  nee  

 

 *) Het antwoord op deze vragen is niet bindend. Met het antwoord op deze vragen kan de gemeente 

Beesel een beter beeld vormen van de(achtergrond van) aanvragen. 

4.  Toelichting 

Ruimte voor toelichting op uw aanvraag 
 

 __________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

   

5. Verklaring 

Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld. Door het doen van deze aanvraag machtig ik het college om 
onderzoek in te stellen naar de juistheid en volledigheid van gegevens die nodig zijn voor de verlening van 
de uitkering. Ik verklaar ermee bekend te zijn dat gemeente Beesel de verstrekte gegevens opneemt in 
een persoonsregistratie. 
 

Plaats en datum:   ____________________________ 

Naam:          ____________________________   

Handtekening:       

  

_____________________________________________________________  

 


