
Ondersteuning ondernemers 
Landelijke & gemeentelijke regelingen

Tijdelijke Noodmaatregel 
Overbrugging voor  
Werkbehoud (NOW) 

Werkgevers die tenminste 20% 
omzetverlies verwachten, kunnen 
bij het UWV voor 3 maanden een 
tegemoetkoming in de loonkosten 
aanvragen van max. 90% van de 
loonsom. 

Coronacrisis 

In deze infographic delen wij graag 
de landelijke en gemeentelijke 
regelingen met u. Weet dat wij als 
gemeente voor u klaar staan om 
u te helpen, te ondersteunen en 
waar mogelijk bij te staan. 
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Besluit borgstelling MKB 
kredieten

De Nederlandse Staat staat garant 
voor midden- en kleinbedrijven 
die onvoldoende zekerheden heb-
ben voor een krediet bij de bank. 
Neem voor meer informatie 
contact op met uw bank. 

Compensatieregeling getroffen 
sectoren / noodloket

Als u noodgedwongen het groot-
ste deel van uw activiteiten moet 
staken, vanwege het coronavirus, 
kunt u eenmalig een tegemoetko-
ming van 4.000 euro ontvangen 
via het RVO. 

Verlaging voorlopige aanslag

U kunt de voorlopige aanslag 
inkomstenbelasting of vennoot-
schapsbelasting bij de Belasting-
dienst wijzigen. U betaalt dan di-
rect minder belasting als u minder 
winst verwacht. 

Verruiming regeling Garantie 
Ondernemersfinanciering

Ondernemingen kunnen gebruik 
maken van de Garantie Onderne-
mersfinanciering-regeling (GO). 
Met 50% garantie op bankleningen 
en bankgaranties van minimaal 1,5 
miljoen - max. tijdelijk 150 miljoen 
euro per onderneming. 

Inkomensondersteuning / 
TOZO

Ondernemers kunnen tijdelijk een 
aanvullende uitkering voor levens-
onderhoud en/of bedrijfskapitaal 
aanvragen via de gemeente. De 
gemeente Barneveld voert voor 
ons de TOZO regeling uit. 

Meer informatie? 

Kijk dan op 

www.woudenberg.nl/ondernemers 

of bel ons op: 14033.
Wij staan voor u klaar! 

Uitstel van betaling 
belastingen

U kunt uitstel van betaling aanvra-
gen voor de loonbelasting,  omzet-
belasting(BTW), kansspelbelasting, 
accijns, verbruiksbelasting alcohol-
vrije dranken, assurantiebelasting, 
verhuurderheffing, energiebelas-
ting en andere milieubelastingen. 

Rentekorting ondernemers op 
microkredieten Qredits

Kleine ondernemers krijgen uitstel 
van aflossing aangeboden voor zes 
maanden. De rente wordt in deze 
periode verlaagd naar 2%. 

Betalingsregelingen gemeente-
lijke belastingen

Tot 1 september 2020 sturen wij 
geen aanslagen meer voor toe-
ristenbelasting. Tot 30 juni 2020 
sturen wij  geen herinneringen of 
aanmaningen. Wij gaan flexibe-
ler om met gespreide betaling of 
uitstel van betaling voor alle ge-
meentelijke belastingen.

Rente & boetes

De Belastingdienst verlaagt tijde-
lijk de invorderingsrente na het 
verstrijken van de betalingstermijn 
naar bijna 0%. Ook het tarief van 
de belastingrente gaat tijdelijk 
naar bijna 0%. Verzuimboetes 
worden geschrapt of terugge-
draaid. 

Borgstelling overbruggings-
krediet voor land- en tuin-
bouwbedrijven

Voor land- en tuinbouwbedrijven 
met liquiditeitsproblemen is de 
regeling Borgstelling Landbouw 
(BL) verruimd met een borgstel-
ling voor een overbruggingskrediet 
(BL-C). 

Ruimere tijden supermarkten

Tot 1 juni gelden ruimere venster-
tijden voor bevoorrading en zo-
lang de horeca gesloten is mogen 
de supermarkten op zondag van 
12.000 tot 17.00 uur open zijn.

Bezorg- en afhaalmaaltijden 

De horeca heeft mogelijkheden 
om over te gaan op het afhalen en 
bezorgen van maaltijden. 


