Uitkeringencheck
U hebt door de coronacrisis geen of onvoldoende
inkomen. U kunt waarschijnlijk een uitkering
aanvragen. Er zijn verschillende soorten uitkeringen.
Bijvoorbeeld voor zelfstandig ondernemers of als u
tot voor kort in loondienst hebt gewerkt.
Vul de vragenlijst in om te kijken welke uitkering
u kunt aanvragen.

A. Leeftijd
Bent u 18 jaar of ouder?

Nee

U heeft als jongere geen recht op financiële steun van de overheid.
In een zeer dringende situatie en/of bij bijzondere kosten in uw
huishouden kunt u bij uw gemeente Bijzondere Bijstand aanvragen.

Ja
Bent u jonger dan
27 jaar en studeert u met
Wsf-studiefinanciering?

Nee

Heeft u de AOW-leeftijd bereikt?
(66 jaar en 4 maanden)

Ja

Ontvangt u AOW? Of ontvangt
u een andere uitkering van de
Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Ja

U heeft als gepensioneerde geen
recht op extra financiële steun
van de overheid
In een zeer dringende situatie
en/of bij bijzondere kosten in
uw huishouden kunt u bij uw
gemeente Bijzondere Bijstand
aanvragen.

Nee

Ja
Nee
U kunt als student van jonger dan
27 jaar geen algemene bijstand
van de gemeente krijgen.
In een zeer dringende situatie en/of
bij bijzondere kosten in uw huis
houden kunt u bij uw gemeente
Bijzondere Bijstand aanvragen.
Mogelijk kunt u bij DUO uw studie
lening verhogen of een (hogere)
aanvullende beurs aanvragen.

weesp.nl/geldproblemen

Ga naar B

U wordt aangeraden een aanvraag om AOW en eventueel AIO in te dienen bij
de SVB e svb.nl -> AOW
In een zeer dringende situatie en/of bij bijzondere kosten in uw huishouden kunt u
bij uw gemeente Bijzondere Bijstand aanvragen.

Aanvragen Bijzondere bijstand: e M
 ail soza@weesp.nl of bel 020 252 6030

B. Financiële situatie in uw huishouden / gezin

U wordt aangeraden bij het
UWV een aanvraag voor een
WW-uitkering in te dienen
e uwv.nl -> Werkloos

Ja
Heeft u voldoende geld voor
uw boodschappen en andere
uitgaven in uw huishouden?
(bijv. huur, hypotheek, energie)*

Nee

Ja

Ja

Nee

Leefde u begin maart 2020 als
zelfstandig ondernemer en staat
u ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel?
(Of bent u eigenaar/directeur
van uw bedrijf?)

Krijgt u alsnog uw loon uitbetaald
(volledig of grotendeels)?

U wordt aangeraden bij uw gemeente
een aanvraag in te dienen voor de
Tijdelijke overbruggingsregeling
zelfstandig ondernemers (Tozo)
ea
 msterdam.nl/sterkerondernemen
U kunt een aanvraag doen voor:
• Inkomensondersteuning op
bijstandsniveau voor een periode van
maximaal drie maanden en/of
• een lening voor doorlopende
bedrijfslasten van maximaal
€ 10.157 tegen een rente van 2%.

* Hebt u ontslag gekregen of is uw loon veel lager
geworden? Dan hebt u mogelijk recht op een
WW-uitkering. -> uwv.nl -> werkloos

Ja

Leefde u tot maart 2020 al 6
maanden of langer van het loon
dat u als werknemer verdiende?
(dus vanaf september 2019 of
langer)

Nee
U wordt aangeraden bij uw
woongemeente een aanvraag
voor bijstand in te dienen
ew
 eesp.nl -> inwoners ->
Werk & inkomen

U wordt aangeraden bij uw
werkgever te vragen om uw
gewone loon door te betalen.

Ja

Heeft u in uw huishouden hoge
uitgaven, bv. voor huur, die u nu
niet kunt betalen?

Heeft u ontslag gekregen?
Of is uw loon veel lager
geworden?

Nee

Nee

Ga naar C

U wordt aangeraden bij uw
woongemeente een aanvraag
voor bijstand in te dienen
ew
 eesp.nl -> inwoners -> Werk
& inkomen

Leefde u begin maart 2020 vooral
van het loon dat u als werknemer
verdiende?

Ja

Ga naar C

Nee

U wordt aangeraden bij het UWV
een aanvraag voor WW in te
dienen e uwv.nl -> Werkloos

Ja

U wordt aangeraden bij uw
gemeente ook een aanvraag voor
Bijzondere Bijstand in te dienen
(‘woonkostentoeslag’)

Ga naar C

C. Financiële situatie onderneming
Heeft u een onderneming
in een sector die specifiek
wordt geraakt door de
crisismaatregelen?

Ja

Uw onderneming komt mogelijk in aanmerking voor de Compensatieregeling
Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) (€ 4.000 voor
direct getroffen ondernemers).

Tegemoetkoming Ondernemers
Getroffen Sectoren (TOGS)
e r vo.nl -> Tegemoetkoming schade
covid-19

Nee
Heeft uw onderneming
werknemers in loondienst
(vast en/of flex)?

Ja

Uw onderneming komt mogelijk in aanmerking voor Tijdelijke Noodmaatregel
Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Tijdelijke Noodmaatregel
Overbrugging Werkgelegenheid
e kvk.nl -> zoek op NOW

U wordt aangeraden bij uw gemeente een aanvraag in te dienen voor
de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).
U kunt een aanvraag doen voor:
• Inkomensondersteuning op bijstandsniveau voor een periode van maximaal
drie maanden en/of
• een lening voor doorlopende bedrijfslasten van maximaal € 10.157 tegen
een rente van 2%.

Tijdelijke overbruggingsregeling
zelfstandig ondernemers (Tozo)
e amsterdam.nl/sterkerondernemen

Nee
Leefde u begin maart 2020
als zelfstandige en bent u ook
ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel? (of bent u 51% of
meer eigenaar/directeur?)

Ja

Andere voorzieningen voor het bedrijfsleven:
Op www.rijksoverheid.nl staat een overzicht van alle maatregelen voor zelfstandig ondernemers
die financieel zijn getroffen door het coronavirus. Voorbeelden van maatregelen zijn:
•S
 topzetten / intrekken lokale aanslagen. e weesp.nl > Maatregelen gemeentelijke belastingen ondernemers
•V
 erruiming Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). Onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij
de bank; voor bedrijven tot 250 werknemers. e rvo.nl
•U
 itstel Belastingdienst. Belastinguitstel voor inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting
en loonbelasting. e belastingdienst.nl -> Ondernemers
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