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Contactpersoon : Petra Gerritsen Uw brief van :  
   Uw kenmerk :  
Bijlage(n) :  Verzenddatum : 9 februari 2021 
      
   

Onderwerp : Beantwoording schriftelijke vragen inzake Tozo. 
 
 
 
 
Geachte heer Castricum, 
 
Op 14 januari jl. ontvingen wij uw brief met schriftelijke vragen over de regeling Tijdelijke 
overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).  
Hieronder treft u de door u gestelde vragen en onze beantwoording op deze vragen. 
 
 TOZO 1  
1) Is de manier van aanvragen binnen iedere gemeente gelijk zoals Castricum deze    

aanvragen ook behandeld en beoordeeld? 
a. Zo ja, waarom zijn er dan duidelijke signalen dat aanvragers diverse informatie  
    moeten overleggen of bv een urenstaat moeten invullen terwijl anderen dat niet  
    hoeven?  
b. Zo nee, waarom heeft Castricum een andere methodiek om de aanvragen te  
    beoordelen dan anderen gemeentes en wat zijn de verschillen?  

 
Halte Werk heeft de Tozo 1 aanvragen namens de gemeenten Alkmaar, Beemster, Bergen NH, 
Castricum, Den Helder, Heerhugowaard, Heiloo, Landsmeer, Langedijk, Purmerend, Texel en 
Waterland behandeld. Het aanvraagproces is bij alle gemeenten gelijk.  
De wetgever heeft ondanks de snelheid, waarmee de Tozo tot stand heeft moeten komen, als 
uitgangspunt genomen dat ook deze regelgeving zo min mogelijk gevoelig is voor misbruik en 
oneigenlijk gebruik. Er is sprake van een heldere afbakening van de doelgroep en duidelijke 
voorwaarden. Ook zijn richtlijnen gegeven voor het verifiëren van gegevens. 
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Uitgangspunten voor de aanvraag/rechtmatige verstrekking zijn: 

 Gemeente handelt aanvraag Tozo af op basis van verklaring zelfstandige dat hij/zij voldoet aan 
voorwaarden Tozo en op de gegevens die zelfstandige aanlevert. 

 Bij twijfel over juistheid gegevens kunnen nadere bewijsstukken opgevraagd worden. 

 Artikel 17 Participatiewet aangaande inlichtingenplicht is onverkort van toepassing op Tozo en 
oneigenlijk gebruik of misbruik mag nooit lonen. 

 
Halte Werk heeft gekozen voor een efficiënte, innovatieve en gedigitaliseerde aanvraagprocedure 
teneinde de grote hoeveelheid aanvragen tijdig te kunnen afhandelen. Onderdelen 
aanvraagprocedure zijn hiertoe laagdrempelig ingezet vanuit dienstverleningsoogpunt om de 
zelfstandigen in geldnood zo spoedig mogelijk te kunnen ondersteunen. Waar onduidelijkheden 
waren bij de aanvraag, werd de aanvraag via een aparte procedure afgehandeld bestaande uit 
contact met aanvrager en evt. opvragen van aanvullende bewijsstukken al dan niet bij aanvrager 
zelf. De door U genoemde signalen m.b.t. het aanleveren van verschillende gegevens herkennen 
wij dan ook niet. 
 
2) Welk aantal aanvragen heeft de Gemeente Castricum ontvangen inzake deze regeling?  
 
In totaal zijn er 790 aanvragen ingediend bij de gemeente Castricum. Er zijn aanvragers met 
meerdere aanvragen. Deze zijn samengevoegd tot 1 aanvraag waardoor feitelijke 703 
personen/gezinnen een aanvraag hebben ingediend. 
Er zijn 9 aanvragen voor een bedrijfskrediet ingediend. 
 
3) Welk aantal aanvragen zijn hiervan toegewezen? 

 
Er zijn 661 aanvragen levensonderhoud toegekend. 
Er zijn 7 kredietaanvragen toegekend. 
 

 Afwijzing  Intrekking  Toekenning  

Totaal 
Aantal 

Totaal 
Perc 

 Aantal Perc Aantal Perc Aantal Perc   

Castricum 32 4,6% 10 1,4% 661 94,0% 703 100,0% 

Eindtotaal 32 4,6% 10 1,4% 661 94,0% 703 100,0% 

 
 

 Toekenning  Buiten behandeling  Totaal  Totaal Perc 

Kredieten  Perc  Perc   

Tozo1 7 77,8% 2 22,2% 9 100,0% 

Castricum 7 77,8% 2 22,2% 9 100,0% 
 

 
4) Welk aantal aanvragen is afgewezen? 

 
Er zijn 32 aanvragen levensonderhoud afgewezen. 
Er zijn 2 aanvragen bedrijfskrediet buiten behandeling gesteld. 
 
5) Van het aantal afgewezen aanvragen:  

a. Hoeveel aanvragers zijn hiervan in bezwaar gegaan bij de Gemeente? 
 



 

 

PAGINA 3 VAN 10  
 

Er zijn 6 inwoners die bezwaar hebben aangetekend. Drie bezwaren zijn ongegrond verklaard, 2 
bezwaren zijn ingetrokken en 1 bezwaar is nog in behandeling.  

                    
      b. Hoeveel aanvrager zijn na afwijzing van het bezwaar in beroep gegaan bij de  
          rechtbank?  
Geen. 
 
TOZO 2  
6) Is de manier van aanvragen binnen iedere gemeente gelijk zoals Castricum deze 

aanvragen ook behandeld en beoordeeld?  
a. Zo ja, waarom zijn er dan duidelijke signalen dat aanvragers diverse informatie      
    moeten overleggen of bv een urenstaat moeten invullen terwijl anderen dat niet  
    hoeven?  
b. Zo nee, waarom heeft Castricum een andere methodiek om de aanvragen te  
    beoordelen dan anderen gemeentes en wat zijn de verschillen? 

 
Zie antwoord op vraag 1. 
  
7) Wat is het verschil in de behandeling van de aanvragen ten opzichte van TOZO 1 ? 
 
Er is geen verschil tussen de behandeling van de aanvragen ten opzichte van Tozo 1.  
Bij Tozo 2 geldt echter ook een partnertoets (inkomsten).   
 
 
8) Welk aantal aanvragen heeft de Gemeente Castricum ontvangen inzake deze regeling? 
 
In totaal zijn er 28 nieuwe aanvragen Tozo 2 ingediend en 146 verlengde aanvragen vanuit  
Tozo 1. 
Er zijn 2 aanvragen voor bedrijfskrediet ingediend. 
 
9) Welk aantal aanvragen zijn hiervan toegewezen? 
 
Er zijn 129 aanvragen toegekend vanuit verlenging Tozo1 en 25 nieuwe aanvragen toegekend. 
Er is 1 aanvraag bedrijfskrediet toegekend. 
  

  Afwijzing  

Buiten 
behan-
deling  Intrekking  

Toe-
kenning  

Totaal 
Aantal 

Totaal 
Perc 

 Omschrijving groep Aantal Perc Aantal Perc Aantal Perc Aantal Perc   

 Verlenging TOZO 2 15 10,3%  0,0% 2 1,4% 129 88,4% 146 100,0% 

 Castricum 15 10,3%  0,0% 2 1,4% 129 88,4% 146 100,0% 

 Nieuw TOZO 2 1 3,6% 2 7,1%  0,0% 25 89,3% 28 100,0% 

 Castricum 1 3,6% 2 7,1%  0,0% 25 89,3% 28 100,0% 

Eindtotaal 16 9,2% 2 1,1% 2 1,1% 154 88,5% 174 100,0% 

 
  

 Toekenning  Buiten behandeling  Totaal  Totaal Perc 

Kredieten  Perc  Perc   

Tozo2 1 50,0% 1 50,0% 2 100,0% 

Castricum 1 50,0% 1 50,0% 2 100,0% 
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10) Welk aantal aanvragen is afgewezen? 
 
Er zijn 15 aanvragen afgewezen vanuit verlenging Tozo 2  en 1 aanvraag afgewezen vanuit Tozo 2 
(nieuwe aanvragen). 
Er is 1 aanvraag bedrijfskrediet buiten behandeling gesteld. 
 
11) Van het aantal afgewezen aanvragen:  

a. Hoeveel aanvragers zijn hiervan in bezwaar gegaan bij de Gemeente? 
 
Twee inwoners hebben gecombineerd bezwaar aangetekend tegen Tozo 2 en 3. De bezwaren zijn 
nog in behandeling. 
 
      b. Hoeveel aanvrager zijn na afwijzing van het bezwaar in beroep gegaan bij de   
          rechtbank?  
N.v.t. 
 
TOZO 3  
12) Is de manier van aanvragen binnen iedere gemeente gelijk zoals Castricum deze 
      aanvragen ook behandeld en beoordeeld?  
      a. Zo ja, waarom zijn er dan duidelijke signalen dat aanvragers diverse informatie  
          moeten overleggen of bv een urenstaat moeten invullen terwijl anderen dat niet  
          hoeven?  
      b. Zo nee, waarom heeft Castricum een andere methodiek om de aanvragen te  
          beoordelen dan anderen gemeentes en wat zijn de verschillen? 
 
 Zie antwoord op vraag 1. 
 
13) Wat is het verschil in de behandeling van de aanvragen ten opzichte van TOZO 1 en 2 ? 
 
Er is geen verschil tussen de behandeling van de aanvragen ten opzichte van Tozo 1 en 2.  
Bij Tozo 3 is het aanvraagproces verder verfijnd waardoor ook een koppeling is gelegd met de 
beschikbare informatie vanuit Suwinet.  
 
14) Welk aantal aanvragen heeft de Gemeente Castricum ontvangen inzake deze regeling? 
 
 In totaal zijn er 86 nieuwe aanvragen Tozo 3 ingediend en 108 verlengde aanvragen vanuit Tozo 
2. 
Er zijn 6 aanvragen bedrijfskrediet ingediend. 
 
15) Welk aantal aanvragen zijn hiervan toegewezen?  
 
Er zijn tot op heden 81 aanvragen toegekend vanuit verlenging Tozo 3 en 40 nieuwe aanvragen 
toegekend. 
Er zijn 5 aanvragen bedrijfskrediet toegewezen. 
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Af-
wijzing  

Buiten  
behan- 
deling 

In- 
trekking 

Toe 
kenning 

In behan-
deling  

Totaal  
Aant 

Totaal 
Perc 

 Aant Perc Aant Perc Aant    Perc Aant Perc Aant Perc   
Nieuw TOZO 3 13 15,1%  0,0%  0,0% 40 46,5% 33 38,4% 86 100,0% 

Castricum 13 15,1%  0,0%  0,0% 40 46,5% 33 38,4% 86 100,0% 
Verlenging TOZO 3 5 4,6% 2 1,9% 5 4,6% 81 75,0% 15 13,9% 108 100,0% 

Castricum 5 4,6% 2 1,9% 5 4,6% 81 75,0% 15 13,9% 108 100,0% 

Eindtotaal 18 9,3% 2 1,0% 5 2,6% 121 62,4% 48 24,7% 194 100,0% 

 

 Toekenning  Nog geen besluit  Totaal  Totaal Perc 

Kredieten  Perc  Perc   

Tozo3 5 83,3% 1 16,7% 6 100,0% 

Castricum 5 83,3% 1 16,7% 6 100,0% 

 
16) Welk aantal aanvragen is afgewezen? 
 
Er zijn tot op heden 5 aanvragen afgewezen vanuit verlenging Tozo 3 en 13 aanvragen afgewezen 
vanuit Tozo 3 (nieuwe aanvragen). 
 
17) Van het aantal afgewezen aanvragen: 

a. Hoeveel aanvragers zijn hiervan in bezwaar gegaan bij de Gemeente?  
 
Twee inwoners hebben gecombineerd bezwaar aangetekend tegen Tozo 2 en 3. De bezwaren zijn 
nog in behandeling. 
 
      b. Hoeveel aanvrager zijn na afwijzing van het bezwaar in beroep gegaan bij de  
          rechtbank?  
N.v.t. 
 
TOZO 2021  
De TOZO 4 welke als steunpakket is aangekondigd in verband met de verlengde lockdown 
wordt op dit moment van schrijven nog uitgewerkt. Gezien de termijn van beantwoording op 
de raadsvragen kan worden aangenomen dat de onderstaande vragen ook beantwoord 
kunnen worden omdat de regeling tegen de beantwoordingstermijn reeds bekend is 
gemaakt door de regering.  
 
18) Is de manier van aanvragen binnen iedere gemeente gelijk zoals Castricum deze 

aanvragen ook behandeld en beoordeeld?  
a. Zo ja, waarom zijn er dan duidelijke signalen dat aanvragers diverse informatie    
    moeten overleggen of bv een urenstaat moeten invullen terwijl anderen dat niet  
    hoeven? 
b. Zo nee, waarom heeft Castricum een andere methodiek om de aanvragen te  
    beoordelen dan anderen gemeentes en wat zijn de verschillen? 

 
Zie antwoord op vraag 1. 
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19) Wat is het verschil in de behandeling van de aanvragen ten opzichte van  

TOZO 1,2 en 3 ? 

Voor Tozo 4 geldt dat ondernemers deze uitkering vanaf 1 februari 2021 kunnen aanvragen met 
terugwerkende kracht vanaf de voorafgaande maand: op 1 februari 2021 kan een ondernemer dus 
Tozo aanvragen vanaf 1 januari 2021. Op 1 maart 2021 kan de Tozo vanaf 1 februari worden 
aangevraagd. 

Per 1 april gaat de verlengde Tozo in. In deze zogenoemde vierde verlenging zou sprake zijn van 
een vermogenstoets. Het kabinet ziet echter af van de invoering daarvan. Wel zal ook bij Tozo 4 
een aanvraag met terugwerkende kracht gelden. Op 1 mei 2021 kan een ondernemer dus Tozo 
aanvragen vanaf 1 april. Het is niet mogelijk om vanuit Tozo 4 nog aanvragen te doen voor Tozo 3 
(in de maanden januari tot en met maart 2021). 

Het kabinet regelt dat alle zelfstandig ondernemers die in de Tozo een lening voor bedrijfskapitaal 
zijn aangegaan of nog aangaan betalingsuitstel krijgen tot 1 juli 2021. Zij hoeven pas per 1 juli 
2021 te starten met terugbetalen, dat is een uitstel van 6 maanden. Daarnaast wordt in die periode 
de renteopbouw op deze leningen stopgezet. Het aflossingstermijn wordt ook met 6 maanden 
verlengd, van 3 naar 3,5 jaar. 

 
20) Welk aantal aanvragen heeft de Gemeente Castricum ontvangen inzake deze regeling? 
 
Geen.  
 
21) Welk aantal aanvragen zijn hiervan toegewezen? 
 
N.v.t. 
 
22) Welk aantal aanvragen is afgewezen? 
 
N.v.t. 
 
23) Van het aantal afgewezen aanvragen:  

a. Hoeveel aanvragers zijn hiervan in bezwaar gegaan bij de Gemeente?  
b. Hoeveel aanvrager zijn na afwijzing van het bezwaar in beroep gegaan bij de  
    rechtbank? 

 
N.v.t. 
 
ALGEMEEN  
24) Van alle aanvragen die gedaan zijn, welk aantal of percentage van de ZZP’ers heeft 

financiële nood of de nood om prive/ zakelijk te kunnen voortbestaan?  
 
Exacte aantallen of percentages zijn niet bekend.  
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a. Wat doet de gemeente om deze te helpen of te ondersteunen?  

 
Bij een Tozo afwijzing worden inwoners persoonlijk gebeld en verwezen naar de 
woongemeente/sociaal team of geattendeerd op schuldhulpverlening (sociaal.nl). Inwoners worden 
ook op het spoor gezet van alle landelijke regelingen (zie antwoord vraag 25) voor 
ondernemers/ZZP’ers. Vanuit het Herstelfonds Castricum is met diverse ondernemers contact 
geweest, ook omdat verschillende aanvragen zijn afgewezen.  
 
 
        b. Wat doet de gemeente om ondernemers te helpen en te ondersteunen als hun TOZO  
            is afgewezen, ook na een bezwaar of beroepsprocedure aangezien dit toch de  
            economie van Castricum aantast en de ondernemer inwoner is van Castricum en de  
            gemeente ook een zorgplicht heeft?  
 
Als ondernemers niet in aanmerking komen dan is de gemeente wettelijk verplicht schuldhulp te 
verlenen. Ook andere voorzieningen zoals het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 
kunnen worden ingezet. Het kabinet heeft op 21 januari jl. aangekondigd het steunpakket voor 
banen en economie fors uit te breiden en bestaande regelingen te verlengen (zie antwoord vraag 
25).  
Naast de gemeentelijke regelingen zijn er nog inmiddels tientallen andere regelingen die bepaalde 
sectoren en groepen ondernemers kunnen ondersteunen. Landelijk is de Nederlandse 
Schuldenroute opgericht om de ondernemers ook via die wijze te kunnen bijstaan. Via Geldfit 
Zakelijk kunnen alle ondernemers zich melden met vragen. Daar is kennis aanwezig om de 
ondernemer naar het juiste loket te helpen.  
Het is overigens niet zo dat elke ondernemer ook inwoner is van Castricum. De gemeentelijke 
regelingen zijn voor inwoners. Een ondernemer met een bedrijf in de gemeente Castricum maar 
die in een andere gemeente woonachtig is moet in zijn woongemeente hulp vragen bij de 
gemeente. 
 
          c. Heeft de gemeente inzicht in de mogelijke escalaties die er zijn binnen  
              ondernemersland in Castricum en welk aantal het niet financieel gaat redden/  
              overleven?  
 
Exacte aantallen zijn niet bekend.  
Het aantal faillissementen is landelijk lager dan normaal, als gevolg van de hulpmaatregelen. Een 
deel van de ondernemers gaat het naar verwachting niet redden na openstelling van de economie. 
Met name in de detailhandel, horeca, taxivervoer, en persoonlijke dienstverlening zullen bedrijven 
omvallen. In de ICT worden meer startups verwacht. 
 
          d. Kan het college aangeven welke escalaties op financieel vlak binnen de  
              ondernemers van Castricum speelt en in welke branches? 
 
Met name de culturele instellingen binnen de gemeente Castricum hebben het zwaar: Vredeburg, 
Heeren van Limmen, Perspectief, Toonbeeld, Geesterhage, de Oude Keuken, door het wegvallen 
van optredens, lessen etc.  Gebiedsregisseurs zijn veelvuldig met hen in contact.  
Daarnaast betreft het ondernemers met een cateringbedrijf, ondernemers die kookworkshops 
verzorgen, ondernemers in de evenementenbranche, organisatoren, maar bijvoorbeeld ook 
geluidstechnici, musici en winkeliers.  
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25) De fractie van Forza! is zich bewust van het feit dat de gemeente Castricum de TOZO 

aanvragen doet van ondernemers. Daarnaast zijn wij ons ook bewust van de NOW 
regeling en andere regelingen die niet door Castricum worden afgehandeld of worden 
beoordeeld. Graag zouden wij zien – in het belang van de openheid van bestuur – dat als 
het College aanvullende informatie kan verstrekken over de overige regelingen en de 
status ervan, dit kenbaar wordt gemaakt. Wetende dat wij als Fractie geen directe 
vragen stellen, geven wij het College graag de mogelijkheid om hier op te reageren als 
soort van open vraag, juist gezien het belang van ondernemend Castricum.  

 
Het kabinet heeft op 21 januari jl. aangekondigd het steunpakket voor banen en economie fors uit 
te breiden. De verruimingen gelden voor het eerste en tweede kwartaal van 2021. 
 

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) 

Het kabinet breidt de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) uit, en meer ondernemingen kunnen 

aanspraak maken op TVL-steun. De TVL wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland (RVO). De nieuwe subsidiepercentages komen voor het eerste en tweede kwartaal van 

2021 uit op 85% subsidie van de vaste lasten gerelateerd aan het omzetverlies, vanaf 30% 

omzetverlies.  

 

Voorraadvergoeding detailhandel 

Het kabinet verlengt en verhoogt de voorraadvergoeding voor de detailhandel. Vanwege de 

verlenging van de lockdown zitten veel winkels bijvoorbeeld met moeilijk verkoopbare 

wintercollecties. De subsidie zal in het eerste kwartaal van 2021 neerkomen op een opslag van 

21% op het vaste lasten percentage in de TVL (voorheen 5,6%), tot maximaal 200.000 euro.  

 

Starters 

Het kabinet voert een regeling in voor starters die tussen 1 januari en 30 juni 2020 een bedrijf zijn 

begonnen. De precieze invulling wordt nog vastgesteld. De regeling, die zoveel mogelijk wordt 

gebaseerd op de TVL, geldt zowel voor het eerste als tweede kwartaal van 2021. Het kabinet 

hoopt het loket in mei te kunnen openen.  

 

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) 

De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een 

substantieel omzetverlies (ten minste 20% en per april 2021 ten minste 30%). Zij kunnen bij het 

UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor een 

voorschot ontvangen. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract 

doorbetalen. 

De NOW-subsidie waarmee werkgevers hun personeel kunnen doorbetalen, wordt verhoogd. De 

vergoeding gaat van 80 naar 85 procent van de loonsom. De loonsomvrijstelling blijft 10%. Vanaf 

15 februari 2021 kan de NOW worden aangevraagd voor de maanden januari, februari en maart. 
 
Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) publiceert UWV een 
register NOW. Hierin staan gegevens van bedrijven die een voorschot op de tegemoetkoming in 
het kader van de NOW hebben ontvangen. Hierbij de link naar de publicaties van NOW 1, 2 en 
3.1. 
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https://www.uwv.nl/overuwv/pers/documenten/2020/gegevens-ontvangers-now-1-0-

regeling.aspx 

 

https://www.uwv.nl/overuwv/pers/documenten/2020/register-tweede-aanvraagperiode-

now.aspx 

 

https://www.uwv.nl/overuwv/pers/persberichten/2021/derde-periode-now-helft-toekenningen-

naar-horeca-en-detailhandel.aspx 

 

Belastingmaatregelen 

Het kabinet verlengt de periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging van het 

uitstel kunnen aanvragen tot 1 juli 2021. Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging 

hebben aangevraagd, kunnen dit nu alsnog doen. Voor ondernemers die eerder dit jaar al 

verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 juli 2021. De datum waarop 

ondernemers weer gaan terugbetalen schuift ook op, van 1 juli 2021 naar 1 oktober 2021.  

 

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) 

Gemeenten gaan extra hulp bieden aan mensen die hun noodzakelijke kosten niet meer kunnen 

betalen. Bijvoorbeeld omdat ze zelfstandige zijn en minder opdrachten hebben. En niet geholpen 

zijn door de huidige maatregelen. Het kabinet reserveert hiervoor € 130 miljoen voor de eerste 

helft van 2021. Het kabinet verwacht 1 februari klaar te zijn met de uitwerking van deze regeling. 

 

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) 

Met BMKB kunnen ondernemers makkelijker geld lenen. Het ministerie van Economische Zaken 

en Klimaat staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers. De regeling is 

toegankelijk voor bedrijven die vallen onder de MKB-definitie. Het grootbedrijf valt hier buiten, 

evenals natuurlijke personen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals 

banken. De openstelling van de BMKB loopt tot eind 2021.  

 

Qredits 

Kredietverstrekker Qredits heeft voor de kleine ondernemer een tijdelijke crisismaatregel. Zij 

krijgen krediet tegen een lagere rente en eventuele aflossingen kunnen uitgesteld worden. Het 

kabinet ondersteunt Qredits hierbij. Deze crisismaatregel loopt tot 1 juli 2021. Aanvragen kan via 

Qredits. 

 
  

https://www.uwv.nl/overuwv/pers/documenten/2020/gegevens-ontvangers-now-1-0-regeling.aspx
https://www.uwv.nl/overuwv/pers/documenten/2020/gegevens-ontvangers-now-1-0-regeling.aspx
https://www.uwv.nl/overuwv/pers/documenten/2020/register-tweede-aanvraagperiode-now.aspx
https://www.uwv.nl/overuwv/pers/documenten/2020/register-tweede-aanvraagperiode-now.aspx
https://www.uwv.nl/overuwv/pers/persberichten/2021/derde-periode-now-helft-toekenningen-naar-horeca-en-detailhandel.aspx
https://www.uwv.nl/overuwv/pers/persberichten/2021/derde-periode-now-helft-toekenningen-naar-horeca-en-detailhandel.aspx
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Klein Krediet Corona (KKC) 

Het krediet is gericht op kleine ondernemers die moeilijk toegang hebben tot financiële steun. De 

overheid staat voor 95% garant voor overbruggingskredieten aan kleine ondernemingen met een 

relatief kleine financieringsbehoefte (van € 10.000 tot 50.000). De banken Rabobank, ABN AMRO, 

ING, de Volksbank en Triodos hebben toegezegd deze leningen aan te bieden. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Castricum, 
  

De heer G.A. Suanet QC De  heer drs. A. Mans 
secretaris burgemeester 
 


