Aanvraag noodregeling SZW
Voor zelfstandig ondernemers
U kunt als zelfstandig ondernemer een aanvraag doen voor tijdelijke ondersteuning als u vanwege het coronavirus
minder inkomen heeft en voldoet aan de volgende voorwaarden:






U besteedt normaal gesproken tenminste 24 uur per week aan uw onderneming.
U heeft alleen of samen met anderen de volledige zeggenschap in de onderneming en draagt het financiële
risico ervan.
Zowel uw onderneming als u zelf zijn in Caribisch Nederland gevestigd.
Uw onderneming is vóór 13 maart 2020 ingeschreven bij een Kamer van Koophandel in Caribisch Nederland.
Uw inkomen is teruggevallen tot minder dan $761 per maand op Bonaire, $919 per maand op Sint Eustatius
of $907 per maand op Saba. (Dit is 80% van het wettelijk minimumloon).

Deze ondersteuning wordt maandelijks uitbetaald. De wettelijke termijn voor een (eerste) uitbetaling is vijf weken.
De RCN-unit SZW streeft ernaar om sneller tot uitbetaling over te gaan. Indien uw situatie wijzigt, bent u verplicht
om dit direct door te geven aan de RCN-unit SZW door middel van een wijzigingsformulier.
U moet een kopie van uw geldige legitimatie meesturen als bijlage. De RCN-unit SZW kan indien nodig aanvullende
gegevens bij u opvragen, of navraag doen bij de Kamer van Koophandel, de Belastingdienst of andere instanties.

1. Gegevens onderneming
Bedrijfsnaam (Bij EZ handelsnaam, bij BV of NV
statutaire naam)
Rechtsvorm

Crib nummer
KvK nummer
Adres
Telefoonnummer

o
o
o
o

Eenmanszaak (EZ)
Besloten Vennootschap (BV)
Naamloze Vennootschap (NV)
Anders, namelijk:

E-mailadres
Licht kort uw bedrijfsactiviteiten toe

o
o

Hoeveel uren per week besteed u aan uw
onderneming?

Minder dan 24 uur per week
24 uur of meer

Sinds welke datum is uw inkomen verminderd door
de maatregelen in verband met het coronavirus?

(dd-mm-jjjj)

Naam bank
Bankrekeningnummer

2. Persoonlijke gegevens
Voornaam
Achternaam
(dd-mm-jjjj)

Geboortedatum
Sédula nummer
Is uw inkomen* uit uw onderneming als gevolg
van het coronavirus teruggevallen tot minder
dan 80% van het wettelijk minimumloon?

o
o

Ja, mijn maandinkomen is momenteel: $
Nee

Heeft u nog andere inkomsten naast uw
onderneming? Bijvoorbeeld inkomsten uit
huur, pensioen of arbeid?

o
o

Ja, in totaal per maand: $
Nee

* Onder inkomen rekenen wij bij EZ de winst uit uw onderneming en bij BV en NV uw salaris.

3. Ondertekening
Met het ondertekenen van dit formulier verklaar ik dat ik bovenstaande informatie begrijp en dat ik alle vragen naar
waarheid heb beantwoord. Ik verklaar ook te voldoen aan de voorwaarden voor de tegemoetkoming.
Ik begrijp dat het geven van onjuiste informatie of oneigenlijk gebruik strafrechtelijke gevolgen heeft of tot
terugvordering kan leiden.
Datum
Naam
Handtekening

