
Checklist noodpakketChecklist noodpakket
Op welke corona-maatregelen heb jij recht?
Op welke corona-maatregelen heb jij recht?

Valt je bedrijf of eenmanszaak onder 
1 van de volgende sectoren? 

horeca, haar- en schoonheidsverzorging, 
reisbemiddeling, rijschoolhouders, sauna’s, 

solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs
en sportevenementen, culturele instellingen 

en evenementenorganisatoren

Gift van 4.000 euro (TOGS)

Ben je noodgedwongen gesloten of
zonder werk door de coronacrisis?

Gift van 4.000 euro (TOGS)

Ben je zelfstandig ondernemer of zzp’er?

Tozo (uitkering of bijstand)

Heeft je bedrijf personeel in dienst?

NOW

Heb je tussen 1 januari en 1 juli 2020 een
vast contract aan werknemers gegeven?

Vastlegging vaste contracten

Is het contract voor onbepaalde tijd 
schriftelijk ondertekend door beide partijen?

Vastlegging vaste contracten

Zit je inkomen onder het sociaal
minimum van 1.500 euro?

Tozo (uitkering of bijstand)

Sta je ingeschreven in het
handelsregister van de Kvk?

Tozo (uitkering of bijstand)

Heb je een omzetverlies van minimaal
 20% over 3 aaneengesloten maanden

 tussen 1 maart en 31 juli 2020?

NOW

Is het een oproepcontract?

Vastlegging vaste contracten

Voldoe je aan het urencriterium?

Tozo (uitkering of bijstand)

Betaal je het reguliere loon van je
medewerkers in deze periode gewoon door?

NOW

Heb je al belastingaangifte voor 2019 
gedaan en een aanslag ontvangen?

Uitstel van Belasting

Vraag je gift van 4.000 euro aan
en ga verder naar uitstel van belasting

Gift van 4.000 euro (TOGS)

Vul het formulier voor uitstel van
belastingbetaling en ga verder naar Tozo

Uitstel van belasting

Vraag je Tozo-uitkering aan 
en ga verder bij NOW

Tozo

Dan heb je geen recht op uitstel

Vastlegging vaste contracten

Heb je geldproblemen door 
de coronacrisis? Lekker bezig!

Kijk dan op de website van de KVK en het UWV.

vraag TOGS aan

vraag belastinguitstel aan

vraag Tozo-uitkering aan

Vraag vanaf 6 april de NOW aan en ga
verder bij vastlegging vaste contracten

NOW

vraag de NOW aan

Dan mag je uitstel voor ‘schriftelijke
vastlegging van vaste contracten’ aanvragen.

Dat betekent lagere premies.

Vastlegging vaste contracten

vraag lagere WW-premies aan
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STARTSTART

https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/
https://www.uwv.nl/werkgevers/veelgestelde-vragen/coronavirus/detail/voorwaarden-now
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/hoe-vraag-ik-voor-3-maanden-bijzonder-uitstel-van-betaling-aan-vanwege-de-coronacrisis
https://krijgiktozo.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/now
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao/wab-vanaf-2020-ww-premie-naar-type-contract

