KVK CORONA
REGELINGENCHECK
Welkom bij de regelingencheck van KVK.
In dit overzicht zie je welke regelingen mogelijk
op jouw bedrijf van toepassing zijn. Bekijk in vijf
stappen de belangrijkste regelingen voor jou.
Niet alle regelingen zijn opgenomen en er blijven
uitzonderingen.
Check KVK.nl/corona
voor de meest actuele informatie.

1. 
Ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting, DGA of bestuurder?

2.
In welke sector valt jouw bedrijf?

Ja.

Ga dan verder met vraag 2.

Nee.

Je komt niet in aanmerking voor de speciale coronamaatregelen.
Je kunt terecht bij de sociale dienst van de gemeente waar je woont.

Ja, maar ik heb geen KVK-nummer.

In één van de sectoren die het meest zijn getroffen
door de overheidsmaatregelen, zoals de horeca.

TOGS: eenmalige gift van 4.000 euro.

Overige sectoren.

Zoals het er nu uitziet, kom je niet in aanmerking voor TOGS.
Met is mogelijk dat de overheid sectoren toevoegt aan de bestaande lijst.
Check daarvoor de site van RVO. Je kunt RVO op de hoogte stellen als
je onder de verkeerde SBI-code staat ingeschreven.

Tozo: inkomensondersteuning en leningen.

AFKORTINGEN
TOGS:	Tegemoetkoming Ondernemers
Getroffen Sectoren COVID-19

3.
Welke mensen werken in jouw bedrijf,
inclusief jijzelf? (Meerdere antwoorden mogelijk)

Ikzelf als ondernemer, maat of vennoot.
Eén of meerdere DGA’s.
Vaste krachten, flexibele krachten en oproepkrachten.

NOW: tegemoetkoming in loonkosten

Zzp’ers en uitzendkrachten.

• Zzp’ers kunnen zelfstandig een aanvraag doen voor Tozo.
• Uitzendkrachten kunnen door hun werkgever voor NOW worden aangemeld.

NOW:	Tijdelijke Noodmaatregel
Overbrugging Werkgelegenheid
Tozo:	Tijdelijke overbruggingsregeling
zelfstandig ondernemers
BMKB: Borgstelling MKB-kredieten

4.

BL:	Borgstelling MKB-Landbouwkredieten
GO:
DGA:

Garantie Ondernemersfinanciering

Doe je internationaal zaken?

Nee.
Ja.
Mijn woonplaats en onderneming liggen
in verschillende landen.
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• GEEN premie-afdracht werknemersverzekeringen: Tozo.
• WEL premie-afdracht werknemersverzekeringen: NOW.

Ga verder met vraag 5.
• Douane: coulanter met boetes, mogelijkheid tot betalingsuitstel.
• Aandachtspunten handel met België en Duitsland.
Corona: ondernemen in de grensstreek.

Je betalingsverplichtingen onder controle.

5.

Wat kan je zelf doen?
Lenen en kredieten.

Disclaimer

Liquiditeitsprobleem?

Uitstel van belastingen en bankschulden.

•
•
•
•

BMKB: meer en sneller lenen bij banken.
GO: staatsgarantie op (middelgrote) leningen.
BL: financiering voor land- en tuinbouw.
Qredits: microkredieten.

• Belastingen: betalingsuitstel en lagere rente.
• Banken: uitstel op aflossen leningen.

