
Woont u over de grens, maar heeft u uw bedrijf in Nederland? Of woont u in Nederland, maar heeft u uw bedrijf over de grens? Dan is het soms lastig om te weten  
voor welke coronaregelingen u in aanmerking komt. In dit schema staan de belangrijkste regelingen die van toepassing zijn in Nederland, België en Duitsland.  
Niet alle regelingen zijn tot dezelfde datum en voor dezelfde periode aan te vragen, bekijk hiervoor de website van de uitvoerende organisatie.

Voor grensondernemers: de belangrijkste regelingen op een rij

↓

Regelingen Nederland Kunt u in aanmerking komen?
U woont in België en 
uw bedrijf is gevestigd 
in Nederland

U woont in Nederland 
en uw bedrijf is 
gevestigd in België

U woont in Duitsland 
en uw bedrijf is 
gevestigd in Nederland  

U woont in Nederland 
en uw bedrijf is 
gevestigd in Duitsland

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 3)

Inkomensondersteuning levensonderhoud Nee Ja Nee Ja
• Tussen € 261,44 en € 1.606,88 per maand 
 (afhankelijk van leeftijd en gezinssituatie)
• Inschrijving handelsregister nodig
• Geen vermogenstoets, wel partnertoets
• Alle voorwaarden en aanvragen bij woongemeente

Lening voor bedrijfskapitaal Ja Nee Ja Nee
• Maximaal € 10.157,- (voor Tozo 1, 2 en 3 gezamenlijk)
• Liquiditeitsproblemen aantonen
• Geen surseance of faillissement aangevraagd of verkregen 
• Rente van 2%
•	 Aflossen	per	1-1-2021	(binnen	3	jaar)
• Alle voorwaarden en aanvragen bij Gemeente Maastricht

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Ja Nee Ja Nee
• Maximaal € 90.000,- (netto) per 3 maanden
• Minimaal € 3.000,- aan vaste lasten en 30% omzetverlies  
 (dit percentage wordt in stappen verhoogd)
• KvK nr. en SBI-code nodig
• Alle voorwaarden en aanvragen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
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↓

Regelingen België Kunt u in aanmerking komen?
U woont in België en 
uw bedrijf is gevestigd 
in Nederland

U woont in Nederland 
en uw bedrijf is 
gevestigd in België

U woont in Duitsland 
en uw bedrijf is 
gevestigd in Nederland  

U woont in Nederland 
en uw bedrijf is 
gevestigd in Duitsland

Overbruggingsrecht Nee Ja – –

Verplichte gedeeltelijke of volledige onderbreking van activiteit

• Tussen € 645,85 en € 1.614,10 per maand
• Sociale bijdragen verschuldigd in België
• Alle voorwaarden en aanvragen bij RSVZ / sociale verzekeringsfondsen

Heropstart Nee Ja – –
• Tussen € 1.291,69 en € 1.614,10 per maand
• Sociale bijdragen verschuldigd in België
• Minstens 10% omzetverlies
• Op 3 mei 2020 was activiteit nog verboden, nu opnieuw opgestart zonder  
 andere beperkingen dan social distancing
• Alle voorwaarden en aanvragen bij RSVZ / sociale verzekeringsfondsen 

Sluitingspremie Nee Ja – –
• € 160,- per sluitingsdag
• Loopt tot het moment waarop de fysieke locatie van de onderneming kan 
 heropenen (op basis van een beslissing van de Veiligheidsraad)
• Sociale bijdragen verschuldigd in België
• Alle voorwaarden en aanvragen bij VLAIO

Leefloon Ja Nee – –
• Tussen € 626,74 en € 1270,51 per maand
• Vermogens- en partnertoets 
• Let op de mogelijke vijf-jareneis voor verblijf
• Alle voorwaarden en aanvragen bij OCMW



Vragen? Advies nodig? 
Team Ondernemen Maastricht staat voor u klaar. Wij helpen u graag op weg.
Mail naar ondernemen@maastricht.nl of bel +31 (0)43 350 40 50.

Vragen over de Tozo? 
Mail naar: bedrijfskapitaalgrensondernemers@maastricht.nl of bel + 31 (0) 43 350 60 30.

Volg ons via

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief 
‘Ontmoet de ondernemer’ 

Wĳ helpen u verder. Wĳ helpen u verder.

Aanvullende informatie
Een compleet overzicht van de Nederlandse regelingen vindt u hier.
Een compleet overzicht van de Belgische en Duitse regelingen vindt u hier.

Dit schema is niet uitputtend. U kunt er dan ook geen rechten aan ontlenen. 
Het is vooral bedoeld als wegwijzer.  Ga voor alle (actuele) informatie en voor- 
waarden naar de website van de organisatie waar u de regeling aan kunt vragen.

Regelingen Duitsland Kunt u in aanmerking komen?
U woont in België en 
uw bedrijf is gevestigd 
in Nederland

U woont in Nederland 
en uw bedrijf is 
gevestigd in België

U woont in Duitsland 
en uw bedrijf is 
gevestigd in Nederland  

U woont in Nederland 
en uw bedrijf is 
gevestigd in Duitsland

Grundsicherung (Arbeitslosengeld II / Sozialgeld) – – Ja Nee
• € 432,- per maand (aangevuld met toeslagen voor eventueel inwonende 
 partner, kinderen, woonlasten)
• Partner- en vermogenstoets
• Let op de mogelijke vijf-jareneis voor verblijf
• Alle voorwaarden en aanvragen bij Bundesagentur für Arbeit

Corona-Überbrückungshilfe (Phase 2) – – Nee Ja
• Maximaal € 50.000,- per maand (voor kleine zelfstandigen  
 tussen € 3.000,- en € 5.000,- per maand)
• Bij omzetverlies van minstens 60% 
• Alle voorwaarden en aanvragen: www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de

mailto:ondernemen%40maastricht.nl?subject=
mailto:bedrijfskapitaalgrensondernemers%40maastricht.nl?subject=
https://gemeentemaastricht.us10.list-manage.com/subscribe?u=784d4b8b6bba5e13c3b23c2d9&id=4da7556a3d
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen
https://www.kvk.nl/corona/corona-ondernemen-in-de-grensstreek/#steunmaatregelen%20Belgi%C3%AB
http://www.facebook.com/teamondernemenmaastricht
http://www.linkedin.com/company/37778447
http://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de
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