
REGELING VOOR WIE? TOELICHTING MEER INFORMATIE / AANVRAGEN

Tegemoetkoming inkomsten en salarissen
Vaststelling Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) Werkgevers met tenminste 20% omzetverlies

Mensen uit de doelgroep Banenafspraak
Als je eerder een tegemoetkoming in de loonkosten hebt ontvangen 
als voorschot, moet je altijd nog een definitieve aanvraag ter vaststelling 
van de NOW indienen.

Rijksoverheid

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
Aanvragen niet meer mogelijk

Ondernemers van wie de inkomsten onder 
het sociaal minimum komen

Inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum inkomen. 
En mogelijkheid tot aanvraag lening (terugbetalingsplicht) voor 
bedrijfskapitaal. 

Herziening ww-premie op grond van overwerk Werkgevers Belastingdienst

Tijdelijk versoepelde Besluit bijstandsverlening zelfstandigen regeling Ondernemers die onvoldoende inkomen 
uit hun onderneming hebben.

De voorwaarden voor de Bbz-regeling zijn tijdelijk versoepeld 
van 1 oktober tot en met 31 december 2021.

Gemeente Altena

Gemeente Breda

Gemeente Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht

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

Gemeente Geertruidenberg

Gemeente Oosterhout

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) Getroffen sectoren uit de TOGS-regeling 
(o.a. horeca, recreatie, evenementen, kermissen en theaters)

Tegemoetkoming voor vaste lasten. Je kan tot en met 26 oktober 2021
17:00 uur een aanvraag doen voor TVL Q3, de laatste subsidieperiode.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Belastingmaatregelen
Belastingmaatregelen Getroffen ondernemers Het overzicht van alle coronamaatregelen  van 

de belastingdienst vind je op deze pagina.
Belastingdienst

Bijzonder uitstel van belastingbetaling aanvragen of verlengen
Aanvragen niet meer mogelijk

Getroffen ondernemers Het aanvragen of verlengen van bijzonder uitstel van 
betaling van diverse belastingen kan tot 1 oktober 2021.

Belastingdienst

Verlaging gebruikelijk loon Aanmerkelijkbelanghouders Belastingdienst

Versoepeling urencriterium Ondernemers voor de inkomstenbelasting Belastingdienst

Verruiming vrije ruimte werkkostenregeling Alle werkgevers Gaat automatisch. Belastingdienst

Fiscale coronareserve Ondernemers in de vennootschapsbelasting Verlies 2020 verrekenen met winst 2019. Belastingdienst

Bijzondere omstandigheid voor herinvesteringsreserve 2021 Alle werkgevers Belastingdienst

Deblokkeren g-rekening Ondernemers die personeel uitlenen Belastingdienst

Verlaging invorderingsrente en belastingrentes Getroffen ondernemers Verlengd tot en met 31 december 2021.
Gaat automatisch. 

Rijksoverheid

Controleer voorlopige aanslag Als je gebruik hebt gemaakt van een van de coronamaatregelen, kan dat 
gevolgen hebben voor je aangifte inkomstenbelasting over 2020. 

Belastingdienst

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

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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Dit is een dynamisch overzicht, dat zoveel mogelijk actueel gehouden wordt. De op dit document verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kunnen geen rechten aan ontleend worden. Je bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/now
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/coronavirus/content/aanpassing-herziening-lage-ww-premie-voor-vaste-werknemers-die-meer-dan-30-procent-hebben-overgewerkt
https://www.gemeentealtena.nl/werk-en-inkomen/aanvullende-uitkering-voor-zelfstandigen
https://corona.breda.nl/maatregelen-economie
https://www.bergenopzoom.nl/coronavirus-informatie-voor-ondernemers
https://werkpleinhartvanwest-brabant.nl/steun-voor-zelfstandig-ondernemers-bbz
https://www.geertruidenberg.nl/coronavirus-ondernemersregelingen
https://www.oosterhout.nl/ondernemers/overzicht-regelingen-ivm-corona
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/coronavirus/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/coronavirus/content/bijzonder-uitstel-van-betaling-vanwege-coronacrisis
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/coronavirus/content/verlaging-gebruikelijk-loon
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/veranderingen-actueel-jaar/coronacrisis-versoepeling-urencriterium-2021
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/coronavirus/content/verruiming-vrije-ruimte
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/vennootschapsbelasting/veranderingen-vennootschapsbelasting-2020/coronacrisis-fiscale-coronareserve
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/veranderingen-actueel-jaar/coronacrisis-bijzondere-omstandigheid-voor-herinvesteringsreserve-2021
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/verzoek_deblokkering_g_rekening
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/belastingmaatregelen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/coronavirus/content/aangifte-inkomstenbelasting-2020-en-coronamaatregelen
http://www.wspwestbrabant.nl
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Versoepeling kredieten
Verruimde Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)-regeling  Getroffen ondernemers Ondernemers kunnen eerder en meer geld lenen, doordat de 

overheid borg staat. De openstelling loopt tot eind 2021.
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Aanvragen bij geselecteerde kredietverstrekker 

Borgstelling MKB-Landbouwkrediet voor 
coronaoverbruggingsfinanciering (BL-C)

Ondernemers actief in land- en tuinbouwsecotor 
en visserij- en aquacultuursector

Tijdelijke gunstiger borgstelling voor werkkapitaal. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Aanvragen bij kredietverstrekker 

Garantie Ondernemingsfinanciering uitbraak coronavirus (GO-C) Ondernemers die problemen ondervinden bij het verkrijgen 
van bankleningen en bankgaranties

Overheid geeft 50 procent garantie op bankleningen en bankgaranties. 
Garantieaanvraag indienen kan tot 15 december 2021, 17.00 uur.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

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.

Qredits

Corona Overbruggingslening (COL)
Aanvragen niet meer mogelijk

Groeibedrijven: startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers Overbruggingskrediet Regionale Ontwikkelings Maatschappijen

KKC-regeling: Klein Krediet Corona
Aanvragen niet meer mogelijk

Ondernemers met een omzet vanaf 50.000,- euro die voor de 
crisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven in 
de KvK voor 1 januari 2019.

Overbruggingskrediet. Leningen die sinds 7 mei 2020 zijn versterkt 
en voldoen aan de voorwaarden van de regeling kunnen worden 
geherfinancierd tegen de voorwaarden van de KKC.

Rijksoverheid

Subsidieregelingen
Subsidieregeling Research en Development
Aanvragen niet meer mogelijk

Automotive, luchtvaart of maritieme ondernemers. Je kan voor R&D-investeringen in onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten 
mogelijk aanspraak doen op deze regeling. 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Gemeentelijke maatregelen
Gemeente Altena Getroffen ondernemers Diverse steunmaatregelen Gemeente Altena

Gemeente Breda Getroffen ondernemers Diverse steunmaatregelen Gemeente Breda

Gemeente Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht Getroffen ondernemers Diverse steunmaatregelen Gemeente Bergen op Zoom

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

Getroffen ondernemers Diverse steunmaatregelen Werkplein Hart van West-Brabant

Gemeente Geertruidenberg Getroffen ondernemers Diverse steunmaatregelen Gemeente Geertruidenberg

Gemeente Oosterhout Getroffen ondernemers Diverse steunmaatregelen Gemeente Oosterhout

Hulpmiddelen voor meer overzicht
Kamer van Koophandel Getroffen ondernemers Je wilt graag inzicht krijgen in welke regelingen 

nu op jou van toepassing zijn. 
Kamer van Koophandel

VNO-NCW/MKB Nederland Getroffen ondernemers Je wilt graag inzicht krijgen in welke regelingen 
nu op jou van toepassing zijn. 

VNO-NCW/MKB Nederland
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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

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb/verruiming-bmkb-verband-met-coronacrisis
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstellingskrediet-voor-de-landbouw-bl/verruimd-verband-met-corona
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/garantie-ondernemingsfinanciering-go/go-corona-go-c
https://qredits.nl/
https://www.rom-nederland.nl/corona-overbruggingslening/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/kkc-klein-krediet-corona-garantieregeling
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/subsidieregeling-rd-mobiliteitssectoren-rdm 
https://www.gemeentealtena.nl/actueel/corona
https://corona.breda.nl/economie
https://www.bergenopzoom.nl/coronavirus-informatie-voor-ondernemers
https://werkpleinhartvanwest-brabant.nl/
https://www.geertruidenberg.nl/ondernemersregelingen
https://www.oosterhout.nl/ondernemers/overzicht-regelingen-ivm-corona
https://www.kvk.nl/corona/regelingencheck/?step=isondernemer
https://www.coronacalculator.nl/
http://www.wspwestbrabant.nl

