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EXTRA ONDERSTEUNING
 

Zelfstandigen kunnen tot 1 juni 
versneld aanvullende inkomensonder-

steuning krijgen. Deze vult het 
inkomen aan tot het sociaal minimum

en hoeft niet worden terugbetaald. 
Er is geen vermogens- of partnertoets. 

Ondersteuning is ook mogelijk in de 
vorm van een lening voor

bedrijfskapitaal, 
tegen een verlaagd rentepercentage.

 

NOODLOKET
 

Direct getroffen bedrijven
kunnen op korte termijn een

directe, vaste
tegemoetkoming krijgen van

4.000 euro en mogen zelf
beslissen waar dit aan wordt
besteed. Het bedrag is een

eenmalige gift. Voorwaarde is een
winkel/werkruimte buiten de

privéwoning.

VERRUIMING GO
REGELING

 
Bedrijven die moeite hebben om

bankleningen en garanties te krijgen
kunnen gebruikmaken van deze

regeling. Het garantieplafond
is verhoogd naar € 1,5 miljard. 

De overheid geeft 50% garantie op
bankleningen en bankgaranties. 

Het maximum per onderneming ligt
tijdelijk op € 150 miljoen.

 

MKB UITSTEL OP
RENTE EN AFLOSSING

 
Diverse banken hebben aangekondigd
om kleinere ondernemers te ontzien.

Kleinere ondernemingen die in
de kern gezond zijn, krijgen

maximaal zes maanden uitstel
van aflossing op hun lopende
leningen tot 2,5 miljoen euro.
Het gaat om klanten van ABN

AMRO, ING, Rabobank, de
Volksbank en Triodos Bank
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UITSTEL
WATERSCHAPS

BELASTING
 

Ondernemers en zzp-ers
kunnen vanwege de uitbraak

van het coronavirus ook uitstel 
krijgen voor het betalen van hun

waterschapsbelasting. De
betaling kan met drie tot zes
maanden uitgesteld worden.

 

UITSTEL BELASTING EN
VERLAGING BOETES

 
Heb je betalingsproblemen door 

het coronavirus? Dan kun je, nadat je
aangifte hebt gedaan en een aanslag
hebt ontvangen, de Belastingdienst

vragen om bijzonder uitstel van
betaling. De fiscus stopt de invorde-
ringen dan direct. Dit geldt voor de
inkomsten-, vennootschaps-, loon- 

en omzetbelastingen.
Verzuimboetes worden niet opgelegd.

 

RENTEKORTING
OP MICROKREDIETEN

QREDITS
 

Qredits komt bestaande klanten
die geraakt worden door de corona-

crisis tegemoet in het dragen van hun
financieringslasten en verleent
maximaal 6 maanden uitstel van

aflossing. De rente gaat in die
periode omlaag naar 2%.
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