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1. TOZO = Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers 
Wat is deze regeling 
Deze regeling bestaat uit twee vormen: 

 Een uitkering voor het levensonderhoud. Deze uitkering vult het inkomen aan tot het sociaal 
minimum voor een periode van maximaal drie maanden. Met terugwerkende kracht beschikbaar 
van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020. 

 Daarnaast is er ook de mogelijkheid voor een lening voor een bedrijfskapitaal tot een maximaal 
bedrag van € € 10.157,- tegen een rente van 2%. Maximale looptijd is 3 jaar en tot januari 2021 
hoeft niet te worden afgelost. 

 
Uitgevoerd door 
Nederlandse gemeente waar de persoon woonachtig is. 

 
Voor wie 
Zelfstandig ondernemers, waaronder ook zzp’ers, alsook DGA, die door de coronacrisis zichzelf niet meer 
kunnen voorzien in het levensonderhoud. Zie de specifieke eisen waar aan moet worden voldaan.  
 
Inwoners uit gemeente Utrecht, gemeente Stichtse Vecht en gemeente De Ronde Venen, kunnen via de 
website van gemeente Utrecht de TOZO aanvragen. 
 
Aanvragen via de volgende webpagina 

 Gemeente Utrecht 
 
Direct contact 

 bbz@utrecht.nl 

 030 286 52 11 
 
Extra informatie beschikbaar over de TOZO 

 Gemeente Utrecht  

 Kamer van Koophandel 
 
 

2. TOGS = Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren 
Wat is deze regeling 

Een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- voor gedupeerde ondernemers om hun vaste lasten te 
betalen. 
 
Uitgevoerd door 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 
 
Voor wie 
Deze regeling is voor ondernemers die directe schade ondervinden door kabinetsmaatregelen om het 
COVID-19 virus in te dammen. Denk hierbij aan gedwongen sluiting van horeca, non-food winkels, 
evenementensector of contactberoepen. Via de site van RVO is een lijst in te zien welke branches voor 
deze regeling in aanmerking komen. 
 
Aanvragen via de volgende webpagina 

 RVO - TOGS 
 
Tot wanneer aan te vragen: 

 Regeling is beschikbaar van vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020. 
 
Direct contact 

 088 042 25 00 
 
Extra informatie beschikbaar over de TOGS 

 Rijksoverheid COVID-19 - TOGS 
 
  

https://www.kvk.nl/corona/tozo-inkomensondersteuning-en-leningen/
https://pki.utrecht.nl/Loket/product/de1d48353dcaa066fc3a0676800a3507
mailto:bbz@utrecht.nl
https://pki.utrecht.nl/Loket/product/de1d48353dcaa066fc3a0676800a3507
•%09https:/www.kvk.nl/corona/tozo-inkomensondersteuning-en-leningen/
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/tegemoetkoming-ondernemers-getroffen-sectoren-togs
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3. TNOW = Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 
Wat is deze regeling 
De regeling is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen in hun 
loonsom (loonkosten). De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de loonsom en omzetverlies.  
De tegemoetkoming kan oplopen tot 90% van de loonsom en is bedoeld voor de maanden maart, april en 
mei 2020.  
 
De NOW komt in plaats van Werktijdverkorting, regeling werktijdverkorting is gestopt. 
 
Uitgevoerd door 
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, oftewel het UWV 
 
Voor wie 
Voor werkgevers met omzetverlies, zodat zijn hun werknemers (zowel vast als flexibel contract) kunnen 
doorbetalen. 
 
Aanvragen via de volgende webpagina 

 Aanvraag tegemoetkoming (UWV)  
 
Tot wanneer aan te vragen 

 Regeling is beschikbaar van maandag 6 april 2020 tot en met zondag 31 mei 2020. 
 
Direct contact  

 088 898 20 04 
 
Extra informatie over de TNOW: 

 UWV- TNOW  
 
 

4. Uitstel van betalen belastingen  
Wat is deze regeling 
Diverse maatregelen vanuit Rijksoverheid (Belastingdienst) om liquiditeitspositie van ondernemers te 
versterken. Dit gebeurt onder andere door het uitstellen van afdragen/betalen van diverse belastingen, 
verlagen voorlopige aanslagen en rentes.  
 
Uitgevoerd door 

 Belastingdienst 
 
Aanvragen via de volgende webpagina 

 Maatregelen Belastingdienst 
 
Voor wie 
Voor ondernemers (alsook zzp’ers) die zijn getroffen door de coronacrisis. 
 
Direct contact 

 Contactpagina Belastingdienst 
 
 
  

https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/formulier-aanvraag-tegemoetkoming.aspx
https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/detail/hoe-hoog-is-de-tegemoetkoming
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/contact/content/belastingtelefoon-mogelijk-minder-goed-bereikbaar-door-coronavirus


4 
 

5. Kredieten (Geld lenen kost geld) 
 
Borgstelling MKB-kredieten => BMKB 
Dit is een bestaande regeling, maar in verband met de coronacrisis is de regeling versoepeld en is het 
garantieplafond verhoogd door de Staat.  
 
Met het borgstellingskrediet staat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een deel garant 
voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar de financier niet genoeg zekerheid kunnen bieden 
onderpand, zoals gebouwen of machines.  
 
Meer informatie en voorwaarden via de website van het RVO BMKB 
 
 
 
Garantie Ondernemersfinanciering =>  GO-regeling   
Dit is een bestaande regeling, maar in verband met de coronacrisis is de regeling versoepeld en is het 
garantieplafond verhoogd door de Staat.  
 
De GO biedt bedrijven de mogelijkheid om financiering voor elkaar te krijgen die anders niet mogelijk was 
geweest. De regeling is voor (middel)grote ondernemingen met substantiële activiteiten in Nederland. De 
bank kan bij het uitlenen van geld onder deze regeling, zo een 50% Staatsgarantie krijgen op middelgrote 
en grote leningen en verkleint daarmee haar risico. De Garantie Ondernemingsfinanciering houdt 
kredietstromen op gang opdat ondernemers kunnen blijven ondernemen.  
 
Meer informatie en voorwaarden via de website van het RVO GO 
 
 
 
Alternatieven voor financiering 

 Eigen Bank 

 Qredits, Microfinanciering 

 Crowdfunding, meer informatie via de vereniging: https://nederlandcrowdfunding.nl  
 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/garantie-ondernemingsfinanciering-go
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/garantie-ondernemingsfinanciering-go/aanvraaginformatie
http://www.qredits.nl/
https://nederlandcrowdfunding.nl/

