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Tegemoetkoming inkomsten en salarissen
Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) Werkgevers met tenminste 20% omzetverlies Drie maanden tegemoetkoming in de loonkosten

Mensen uit de doelgroep Banenafspraak
www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) MKB ondernemers die direct getroffen worden door 
overheidsmaatregelen

Eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 (gift) voor de 
komende drie maanden

www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/togs

Coulance rond schriftelijk vastleggen vast contract Werkgevers Toepassing lage WW-premie, werkgevers 
hebben de tijd tot 1 juli 2020

www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/personeel-en-loon/content/hoe-legt-u-een-
arbeidscontract-schriftelijk-vast

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) Ondernemers van wie de inkomsten onder het sociaal 
minimum komen

Maximaal 3 maanden inkomensondersteuning (om niet) 
tot aan het sociaal minimum inkomen. En mogelijkheid tot 
aanvraag lening (terugbetalingsplicht) voor bedrijfskapitaal.

Gemeente Altena

Gemeente Breda

Gemeente Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht

Gemeente Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert

Gemeente Geertruidenberg

Gemeente Oosterhout

Geen herziening ww-premie op grond van overwerk Werkgevers www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-
belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen

Uitstel belastingen
Uitstel van belastingbetaling  Getroffen ondernemers De Belastingdienst stopt direct de invorderingsmaatregelen 

voor 3 maanden
www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-
belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen

Verlaging gebruikelijk loon Aanmerkelijkbelanghouders www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-
belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen

Versoepeling urencriterium Ondernemers voor de inkomstenbelasting www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-
belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen

Verhoging vrije ruimte werkkostenregeling Alle werkgevers Gaat automatisch www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-
belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen

Fiscale coronareserve Ondernemers in de vennootschapsbelasting Verlies 2020 verrekenen met winst 2019 www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-
belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen

Deblokkeren g-rekening Ondernemers die personeel uitlenen www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-
belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen

Verlaging invorderingsrente en belastingrentes Getroffen ondernemers Tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01 %. Gaat automatisch. www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-
regelingen/belastingmaatregelen

Wijziging voorlopige aanslag Getroffen ondernemers die een lagere winst verwachten Verlaging voorlopige aanslag (inkomsten) waardoor direct 
minder belasting wordt betaald

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-
regelingen/belastingmaatregelen

Toeristenbelasting Ondernemingen in horeca of vrijetijdbranche Gemeenten overwegen om het innen van toeristenbelasting 
uit te stellen of stop te zetten waardoor ondernemers een 
financiële verlichting krijgen. Gaat automatisch.

Zie gemeentepagina

Uitstel van gemeentelijke- en waterschapsbelastingen Getroffen ondernemers Alle aanslagen die aan bedrijven zijn opgelegd krijgen uitstel 
van betaling tot 30 juni 2020

https://www.bwbrabant.nl/actueel/coronacrisis-bedrijven-krijgen-uitstel-van-betaling

De overheid heeft vanwege de coronacrisis een flink aantal steunmaatregelen voor ondernemers geïntroduceerd. 

Met deze regelingen kun je bijvoorbeeld inkomensondersteuning krijgen of tegemoetkoming in je loonkosten. Hieronder volgt 

een overzicht van de landelijke, regionale en lokale regelingen. Klik op de betreffende regeling voor meer informatie.

Steunmaatregelen op een rij Vragen?
Neem contact op voor meer informatie.

     0800 06 16  |       www.wspwestbrabant.nl
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Versoepeling kredieten
Verruimde BMKB-regeling  Getroffen ondernemers U kunt eerder en meer geld lenen doordat de overheid borg 

staat voor kredieten aan ondernemers
www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb/verruiming-
bmkb-verband-met-coronacrisis

Aanvragen bij kredietverstrekker 

Borgstellingskrediet landbouw (BL) Agrarisch ondernemers Tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-
regelingen/overzicht-specifieke-regelingen-landbouw--tuinbouw--en-visserijsector/bl-c

Aanvragen bij kredietverstrekker 

Garantie Ondernemersfinanciering (GO) Ondernemers die problemen ondervinden bij het verkrijgen 
van bankleningen en bankgaranties

Overheid geeft 50 procent garantie op bankleningen en
bankgaranties

www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/garantie-ondernemingsfinanciering-go

Aanvragen bij kredietverstrekker 

Qredits  Getroffen ondernemers Uitstel van aflossing voor de duur van zes maanden, ook
wordt de rente gedurende deze periode automatisch
verlaagd naar 2 procent

www.qredits.nl

Gemeentelijke maatregelen
Gemeente Altena Getroffen ondernemers Diverse steunmaatregelen www.gemeentealtena.nl/werk-en-inkomen/uitkering-voor-zelfstandigen-aanvragen

Gemeente Breda Getroffen ondernemers Diverse steunmaatregelen corona.breda.nl/maatregelen-economie

Gemeente Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht Getroffen ondernemers Diverse steunmaatregelen www.bergenopzoom.nl/coronavirus-informatie-voor-ondernemers

Gemeente Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, 
Zundert

Getroffen ondernemers Diverse steunmaatregelen www.werkpleinhartvanwest-brabant.nl/coronavirus-extra-steun-voor-ondernemers

Gemeente Geertruidenberg Getroffen ondernemers Diverse steunmaatregelen www.geertruidenberg.nl/coronavirus-ondernemersregelingen

Gemeente Oosterhout Getroffen ondernemers Diverse steunmaatregelen www.oosterhout.nl/ondernemers/overzicht-regelingen-ivm-corona
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