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Overzicht regelingen corona
Er is een tijdelijke overbruggingsregeling voor
zelfstandig ondernemers (Tozo) met een
levensvatbaar bedrijf die tijdelijk in de knel zitten.
Deze regeling geldt voor zzp’ers en mkb'ers en
bedraagt maximaal 1.500 euro netto per maand.
Ondernemers die hun omzet deels of helemaal
hebben zien verdwijnen door de

Let op!
Tegemoetkoming
Ondernemers Getroffen
Sectoren COVID-19
(TOGS-regeling) voor
bedrijven die onder de in
de TOGS-regeling
genoemde SBI-codes
ingeschreven stonden in
het Handelsregister op 15

gezondheidsmaatregelen van het kabinet, kunnen
vanaf nu gebruikmaken van de Tegemoetkoming

maart 2020.

Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS).
Meer informatie over de voorwaarden en het

Het heeft geen zin om nu

aanvragen van deze tegemoetkoming van 4.000 euro
vind je in het artikel: 4.000 euro tegemoetkoming
schade COVID-19.
Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging
Werkgelegenheid (NOW) kunnen werkgevers een
aanvraag indienen voor een ‘substantiële
tegemoetkoming in de loonkosten’ en hiervoor van
het UWV een voorschot ontvangen. Deze
noodmaatregel vervangt tijdelijk de
werktijdverkortingsregeling. Naar verwachting gaat de
NOW op 6 april open, pas dan kun je een aanvraag
indienen. De aanvraagperiode loopt tot en met 31
mei. Om het aanvraagproces te versoepelen is het
advies om de aangifte loonheffing zo snel mogelijk
naar de Belastingdienst te versturen als je dat nog
niet gedaan had.
Ondernemers kunnen onder bepaalde voorwaarden
uitstel van inkomstenbelasting,
vennootschapsbelasting, omzetbelasting en
loonbelasting aanvragen.
De regels voor de Borgstelling MKB-kredieten zijn
versoepeld. Met de maatregel kunnen bedrijven
onder gunstigere voorwaarden geld lenen bij de
bank. De BMKB is bestemd voor ondernemingen met
maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot
50 miljoen euro of een balanstotaal tot 43 miljoen
euro.
(Middel)grote bedrijven die moeite hebben om

je SBI-code te gaan
aanpassen. Ondernemers
die denken recht te
hebben op de TOGSregeling, maar zien dat zij
geregistreerd staan onder
een andere zogenoemde
SBI-code in het
Handelsregister kunnen
dit melden bij
uitvoeringsorganisatie
rvo.nl/nietsluitendesbi.
Per melding zal naar de
registratie gekeken
worden.
Op de website van
gemeente Urk is alle
noodzakelijke informatie
voor u terug te vinden.
Het team van Urk
economische zaken staat,
ook in deze lastige
periode, voor u klaar voor
vragen, opmerkingen of
een luisterend oor.

bankleningen en - garanties te krijgen kunnen
gebruikmaken van de Garantie
Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Een
onderneming kan met de GO-regeling minimaal 1,5
miljoen euro en maximaal 50 miljoen euro lenen.
Qredits komt bestaande klanten, die geraakt worden
door de coronacrisis, tegemoet in het dragen van hun
financieringslasten. De verstrekker van microkrediet
verleent 6 maanden uitstel van aflossing. De rente
gaat in die periode omlaag naar 2%. Kleine
ondernemers en zzp’ers die nog geen krediet hebben
bij Qredits, kunnen daar terecht voor het aanvragen
van een lening of overbruggingskrediet als gevolg
van de coronacrisis.
Kijk voor de alle informatie op de site
https://www.kvk.nl/corona
LET OP: Aanvragen TOZO Gemeente Urk gaan via
Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF)
https://www.zelfstandigenloketflevoland.nl/
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Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door de gemeente Urk .
Wilt u wijzigen hoe u deze e-mails ontvangt? Deze nieuwsbrief bevat informatie over de uitbraak van het
Coronavirus en de maatregelen die het Rijk heeft genomen om banen en inkomens te beschermen en de
gevolgen voor zzp'ers, mkb/ondernemers en grootbedrijven op te vangen.
U kunt uw voorkeuren bijwerken of u afmelden voor deze lijst .

