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Voor welke regelingen kom jij in aanmerking? Start      
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Welkom bij de regelingencheck van het KVK Coronaloket

Op basis van een paar vragen, krijg je inzicht in de regelingen die mogelijk op jouw bedrijf van toepassing 
zijn. En we verwijzen direct naar de nadere informatie, zonder dat je de check verlaat.

Het is een snelle check die leidt naar de belangrijkste regelingen. Niet alle regels zijn opgenomen en er
blijven uitzonderingen. Check daarvoor KVK.nl/corona.

Verder

 

https://www.kvk.nl/disclaimer/
https://www.kvk.nl/corona
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Disclaimer

Vraag 1
Ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting?

A. Ja

B. Ja, maar ik heb geen KVK-nummer

C. Nee

 

https://www.kvk.nl/disclaimer/
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Disclaimer

Vraag 2
Heb je, of verwacht je, de komende 2 maanden  
meer dan 20% omzetverlies?

A. Ja

B. Nee

 

https://www.kvk.nl/disclaimer/


5 | KVK Corona Regelingencheck

Disclaimer

Vraag 3
In welke sector valt jouw bedrijf?

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

B. Landbouw

C. Overige sectoren

 

https://www.kvk.nl/disclaimer/
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Disclaimer

Vraag 4
Heb je personeel in dienst?

A. Ja

B. Nee

 

https://www.kvk.nl/disclaimer/
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Disclaimer

Vraag 5
Wat voor soort personeel heb je in dienst?

A. Vaste krachten, flexibele krachten en oproepkrachten

B. Zzp’ers en uitzendkrachten

C. Beide

 

https://www.kvk.nl/disclaimer/
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Disclaimer

Ondernemer zonder KVK-nummer

Heb je geen KVK-nummer, dan voldoe je niet aan de voorwaarden voor speciale 
coronamaatregelen. 

Ben je zelfstandig werkzaam zonder KVK-nummer en valt je inkomen weg, dan kan 
je aankloppen voor bijstand bij de sociale dienst van de gemeente waar je woont. 



https://www.kvk.nl/disclaimer/
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Disclaimer

Geen ondernemer

Helaas, de beschikbaar gestelde regelingen van de overheid gelden voor 
ondernemingen en ondernemers. 

Als particulier kun je aankloppen voor bijstand bij de sociale dienst van de 
gemeente waar je woont.



https://www.kvk.nl/disclaimer/
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Disclaimer

Geen substantieel omzetverlies

Verwacht je de komende 3 maanden geen substantieel omzetverlies, dan heb je wellicht 
vragen over wat je mag en moet in het kader van de uitoefening van je beroep. 
Wij verwijzen je graag naar deze informatie. Je verlaat hiermee deze Regelingencheck.  

Naar de informatie



https://www.kvk.nl/disclaimer/
https://www.kvk.nl/corona/hoe-run-je-je-bedrijf-in-crisistijd/
https://www.kvk.nl/corona/zzper-en-corona-dit-zijn-je-opties/
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Disclaimer

TOGS voor getroffen sectoren

Je komt waarschijnlijk in aanmerking voor de Euro 4000 Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen 
Sectoren COVID-19 (TOGS). Je komt in aanmerking als je voldoet aan de voorwaarden én de 
hoofdactiviteit van je onderneming overeenkomt met een van de in de regeling benoemde SBI-
codes. We merken dat deze lijst met codes op dit moment regelmatig wordt aangevuld door de 
uitvoeringsorganisatie RVO. Bekijk daarom de site van RVO voor de actuele lijst. Check eventueel 
onderaan de pagina jouw SBI-code met de Zoektool SBI-codes.

Let op! Om aanspraak te kunnen maken op de vergoeding, moest je op 15 maart 2020 met een van 
deze codes als hoofdactiviteit vermeld staan in het KVK-Handelsregister. Ondernemers die recht 
hebben op de TOGS-regeling, maar zien dat zij geregistreerd staan onder een andere zogenoemde SBI-
code in het Handelsregister, kunnen dit melden bij uitvoeringsorganisatie RVO.nl. Per geval zal naar de 
registratie gekeken worden. Het heeft geen zin om nu je SBI-code te gaan aanpassen.

Verder met de check
Er zijn mogelijk meer regelingen 
op jou van toepassing

Naar de regeling



https://www.kvk.nl/disclaimer/
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19
https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/#tegemoetkoming
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Disclaimer

Borgstelling MKB-landbouwkredieten

Voor land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor 
werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). 
Het kabinet staat daarmee borg voor de kredieten van agrarische ondernemers.

Verder met de check
Er zijn mogelijk meer regelingen 
op jou van toepassing

Naar de regeling



https://www.kvk.nl/disclaimer/
https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/#land-tuinbouw
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Disclaimer

Niet-getroffen sectoren

Zoals het er nu naar uitziet komt jouw sector niet in aanmerking voor de 4000 euro 
Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS).  
Het is mogelijk dat de overheid sectoren toegevoegd aan de bestaande lijst.  
Check daarvoor de site van RVO.

RVO krijgt veel signalen binnen van ondernemers die vinden dat hun SBI-codes (branche/
sector) ontbreken in de vastgestelde lijst. Deze codes brengt RVO onder de aandacht van het 
ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vul het formulier Signaal ontbrekende SBI-
codes in als je meent dat jouw code onterecht ontbreekt in de lijst.

Naar de regeling

Verder met de check
Er zijn mogelijk meer regelingen 
op jou van toepassing



https://www.kvk.nl/disclaimer/
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/signaal-ontbrekende-sbi-codes-wssl
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/signaal-ontbrekende-sbi-codes-wssl
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19


14 | KVK Corona Regelingencheck

Disclaimer

TOZO voor zelfstandigen

Voor zelfstandigen, met en zonder personeel, die in de knel komen door de coronacrisis, staat de regeling 
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) open.

Er zijn 2 vormen van ondersteuning mogelijk:
•  Maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum.
•  Daarnaast kan je een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen.

De belangrijkste voorwaarden zijn: 
•  gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd
•  woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland
•  Nederlander of daarmee gelijkgesteld
•  het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend
•    voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister 

van KVK
•  is vóór 17 maart 2020, 18:45 uur gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal:  
 •  1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep
 •  woonachtig in de gemeente waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd 

Naar de regeling

Verder met de check
Er zijn mogelijk meer regelingen 
op jou van toepassing



https://www.kvk.nl/disclaimer/
https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/#overbruggingsregeling
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Disclaimer

NOW voor personeel

Als je vast en flexibel personeel in dienst hebt én je hebt een terugval in de omzet van minimaal 20%, dan 
kom je wellicht in aanmerking voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

De NOW vervangt de werktijdverkorting (WTV), die wordt ingetrokken. De regeling moet zoveel mogelijk 
werknemers aan het werk houden, ook werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht 
heeft. Een (dga-)ondernemer valt niet onder NOW. De (dga-)ondernemer kan gebruikmaken van TOZO. 

Naar de regeling

Verder met de check
Er zijn mogelijk meer regelingen 
op jou van toepassing



https://www.kvk.nl/disclaimer/
https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/#noodmaatregel
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Disclaimer

Geen eigen personeel

Als je uitzendkrachten in dienst hebt, is het uitzendbureau verantwoordelijk voor de doorbetaling van het personeel.
Je kan voor deze werknemers NIET zelf de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) aanvragen. 

Als je zzp’ers in dienst hebt, kan deze zzp’er zelf een aanvraag doen voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig 
Ondernemers (TOZO). Je kan voor deze werknemer NIET zelf de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging 
Werkgelegenheid (NOW) aanvragen. 

Een (dga-)ondernemer valt niet onder NOW. De (dga-)ondernemer kan gebruikmaken van TOZO.

Naar de regeling

Verder met de check
Er zijn mogelijk meer regelingen 
op jou van toepassing



https://www.kvk.nl/disclaimer/
https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/#overbruggingsregeling
https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/#noodmaatregel 
https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/#noodmaatregel 
https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/#noodmaatregel 
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Disclaimer

Eigen en geen eigen personeel

•   Voor je vast en flexibel personeel kom je wellicht in aanmerking voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging 
Werkgelegenheid (NOW). Dit geldt alleen als je een terugval in de omzet hebt van minimaal 20%. 

•   Uitzendkrachten en zzp’ers vallen niet onder de NOW. De uitzendkracht kan in aanmerking komen voor NOW via 
zijn werkgever (het uitzendbureau). Een zzp’er kan zelf een aanvraag doen voor de Tegemoetkoming  
Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOZO). 

•  Een (dga-)ondernemer valt niet onder NOW. De (dga-)ondernemer kan gebruikmaken van TOZO.

Naar de regeling

Verder met de check
Er zijn mogelijk meer regelingen 
op jou van toepassing



https://www.kvk.nl/disclaimer/
https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/#overbruggingsregeling
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Disclaimer

Liquiditeit

Behalve de regelingen waar je zojuist langs bent geleid, zijn er verschillende manieren om door middel van 
leningen en kredieten aan geld te komen. Ook hier heeft de overheid de criteria versoepeld. 

Je kan geld lenen, maar je kan ook uitstel van betalingen vragen. 

Ik wil geld lenen

Uitstel belastingen

Beide

Geen van beide



https://www.kvk.nl/disclaimer/
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Disclaimer

Geld lenen

Er zijn verschillende mogelijkheden om krediet aan te vragen of te verruimen. Vaak ook met garantstelling door 
de overheid of verruiming van de criteria. 

Financiering met BMKB

Uitstel betaling aflossing 

Financiering, wat kun je zelf? 

Verder



https://www.kvk.nl/disclaimer/
https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/#BMKB 
https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/#banken 
https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/#zelf


20 | KVK Corona Regelingencheck

Disclaimer

Uitstel belastingen

Als je door de coronacrisis in de problemen bent gekomen, kun je de Belastingdienst verzoeken om uitstel 
van belastingbetaling. Dat kan gaan om je inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en 
loonbelasting.  
Nadat je de aanslag hebt ontvangen, kan je schriftelijk uitstel aanvragen. Je krijgt 3 maanden uitstel. 
Is er meer uitstel nodig? Dan vraagt de Belastingdienst meer informatie. 

Ook gemeenten, waterschappen en Douane bieden uitstel van betaling of vermindering van de lokale lasten 
aan. Kijk op de website van jouw gemeente of waterschap. Of op de website van de Douane.

Naar de regeling

Verder



https://www.kvk.nl/disclaimer/
https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/#betalingsachterstand 
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Disclaimer

Geld lenen
Er zijn verschillende mogelijkheden om krediet aan te vragen of te verruimen. Vaak ook met garantstelling door 
de overheid of verruiming van de criteria. 

Uitstel belastingen
Als je door de coronacrisis in de problemen bent gekomen, kun je de Belastingdienst verzoeken om uitstel 
van belastingbetaling. Dat kan gaan om je inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en 
loonbelasting. Nadat je de aanslag hebt ontvangen, kan je schriftelijk uitstel aanvragen. Je krijgt 3 maanden 
uitstel. Is er meer uitstel nodig? Dan vraagt de Belastingdienst meer informatie. 

Ook gemeenten, waterschappen en Douane bieden uitstel van betaling of vermindering van de lokale lasten 
aan. Kijk op de website van jouw gemeente of waterschap. Of op de website van de Douane.

Naar de regeling

Verder



Financiering met BMKB

Uitstel betaling aflossing 

Financiering, wat kun je zelf? 



https://www.kvk.nl/disclaimer/
https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/#betalingsachterstand 
https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/#BMKB 
https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/#banken 
https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/#zelf
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Disclaimer

Einde van de check
Dit is het einde van de check. Deze check heeft je langs de 5 belangrijkste regelingen geleid die de overheid 
momenteel voor ondernemers beschikbaar stelt: 
•  Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS).  – voor direct getroffen sectoren
•  NOW – voor de overbrugging van personeelskosten
•  TOZO – een basisinkomen voor zelfstandig ondernemers
•  Diverse kredietfaciliteiten
•  Uitstel van betaling van de belastingen

Wij hopen van harte dat je hiermee voldoende ondersteuning kan vinden om de coronacrisis te boven te 
komen. En wij wensen je een goede gezondheid. 

Naar de regeling TOGS

Naar de regeling NOW

Naar de regeling TOZO

Naar de regeling BMKB

Naar de regeling belastinguitstel



Naar de regeling Borgstelling Landbouwkredieten (BL)

https://www.kvk.nl/disclaimer/
https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/#tegemoetkoming
https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/#tegemoetkoming 
https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/#noodmaatregel 
https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/#BMKB 
https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/#betalingsachterstand 
https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/#land-tuinbouw
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v

Meer informatie: KVK.nl/corona

v




