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Informatie voor
ondernemers
Het Coronavirus heeft momenteel een belangrijke
invloed op ons dagelijkse leven. Ook op dat van u als
ondernemer. Wij kunnen ons voorstellen dat het een
onzekere en lastige tijd is. Als gemeente proberen we
zo goed mogelijk met u mee te denken.
Door de verlenging van de maatregelen is de impact
van de coronacrisis nog groter geworden. Via deze
nieuwsbrief informeren we u over nieuwe
steunmaatregelen. Daarnaast bieden we ook lokaal
ondersteuning.
We willen u vragen deze nieuwsbrief met andere
ondernemers te delen en elkaar zoveel mogelijk te
helpen om de gevolgen van deze crisis te beperken.
Wij houden u graag op de hoogte de van de actuele
ontwikkelingen.

Vragen?
Heeft u na het lezen van deze
informatie nog vragen?
Neem dan contact op met ons.
(0316) 595 111
gemeente@zevenaar.nl
www.zevenaar.nl

Vorige nieuwsbrieven
De drie gemeentelijke nieuwsbrieven
kunt u nalezen door te klikken op
onderstaande links:
Nieuwsbrief 1
Nieuwsbrief 2
Nieuwsbrief 3
Nieuwsbrief 4

LOKAAL
Belastingmaatregelen
Voor noodlijdende bedrijven, verenigingen en
instellingen die kunnen uitleggen dat zij door corona in
betalingsproblemen zijn gekomen, heeft de gemeente
een aantal belastingmaatregelen.
Een daarvan is de algemene uitstelmaatregel. Via de
ondernemerspagina op onze website kunt u uitstel
of een betalingsregeling voor de belastingaanslag
aanvragen. Wilt u hiervan gebruikmaken? Doe dit
dan vóór de laatste betaaltermijn om onnodige
kosten te besparen.
U hoeft geen precariobelasting te betalen voor een
terras voor belastingjaar 2021.
De invorderingsrente is met ingang van 23 maart
2020 tijdelijk verlaagd naar 0%.
Ook voor de reclamebelasting kunt u uitstel van
betaling aanvragen. Deze aanslag wordt niet
verminderd. De opbrengst van de reclamebelasting
wordt gestort in het ondernemersfonds.
Leges voor evenementen die zijn afgelast door
Coronamaatregelen hoeft u niet te betalen. Afdeling
vergunningen neemt daarover contact met u op.
U ontvangt geen voorlopige aanslag
toeristenbelasting. U ontvangt in 2022, na aangifte,
direct de definitieve aanslag 2021.
U ontvangt geen voorlopige aanslag
toeristenbelasting 2020. U ontvangt in 2021 direct
de definitieve aanslag 2020.
Kwijtschelding kunt u aanvragen via zevenaar.nl.

Liemers
ondernemersportaal
Het Liemers Ondernemersportaal biedt
ondernemers de mogelijkheid hun vragen te
stellen en de weg te wijzen naar de juiste
persoon, in plaats van te verdwalen in een wirwar
van loketten. Ook staat het portaal open voor
interessante ideeën en initiatieven.
Ga naar Liemers-ondernemersportaal.nl. Hier
vindt u uitleg over hoe het werkt en kunt u online
uw vraag stellen.
Ook uw innovatieve ideeën kunt u delen. Zo
kunnen we ondernemers aan elkaar verbinden.
Bent u gewoon op zoek naar een luisterend oor?
Ook dan kunt u een beroep op ons doen.
Stel uw ondernemersvraag via de button op de
pagina. Het Liemers Ondernemersportaal belt u
binnen 24 uur of op de eerstvolgende werkdag
terug.

WSP Midden Gelderland Werkt Door
Bij sommige werkgevers is te weinig werk en dreigen medewerkers hun baan te verliezen. Bij andere
werkgevers is juist een tekort aan medewerkers om de vraag aan te kunnen. Met WSP MiddenGelderland Werkt Door brengen we werkgevers bij elkaar. Zo kunnen we ondernemers verbinden om
vraag en aanbod van werk beter af te stemmen en te kijken naar de mogelijkheden. Zo dragen we eraan
bij dat mensen hun baan en salaris behouden en de economie zo goed mogelijk door draait.
De adviseurs van het adviesteam WSP Midden-Gelderland Werkt Door staan voor u klaar om u te
adviseren en te ondersteunen. Heeft u een vraag of? Neem contact op met een van onze adviseurs. Mail
uw vraag naar info@wspmgwerktdoor.nl. Wij nemen binnen 24 uur contact met u op (ma-vrij).
Of bel 06 - 15 35 37 30 (ma-vrij) en uw vraag wordt door het adviesteam opgepakt.

Schuldhulpverlening
Heeft u financiële vragen, (beginnende) schulden of lukt het niet om de
inkomsten en uitgaven in balans te krijgen? Twijfelt u of u door moet
gaan met uw bedrijf? Heeft u hulp nodig met de bedrijfsadministratie of
moet u een doorstart maken?
Voor al deze vragen kunt u terecht bij Over Rood. Bij Over Rood helpen
ondernemers elkaar om de problemen op te lossen en te werken aan een
gezonde toekomst. Kijk voor meer informatie op de site van Over Rood:
www.overrood.nl. U kunt u nu aanmelden bij Over Rood voor een
kennismakingsgesprek. Stuur een e-mail naar arnhem@overrood.nl,
neem telefonisch contact op via 085 - 0408413 of kijk op de website.
Het eerste gesprek is altijd gratis en vrijblijvend.

Tip!
Heeft u al contact gehad met uw verhuurder, energieleverancier of
onderhouds- en schoonmaakbedrijf? Met hen zijn kunt u vaak afspraken
maken over het verlagen van de vaste kosten wanneer uw onderneming
gesloten is voor klanten.

HET RIJK
Tegemoetkomingen/regelingen
Voor zelfstandige ondernemers, inclusief zzp'ers, is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig
ondernemers (Tozo) in het leven geroepen. Deze is bedoeld om inkomensondersteuning te beiden om te
zorgen dat ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien. De uitkering voor levensonderhoud (max 1.500 euro
netto per maand) vult het inkomen voor maximaal 3 maanden aan tot het sociaal minimum. Ook als je
tevens salaris ontvangt uit loondienst en je totale inkomen daalt tot onder het bijstandsniveau, kom je in
aanmerking voor deze rekening. De voorwaarden en meer informatie zijn hier te vinden.
Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) wil de overheid voorkomen dat
werknemers hun baan en inkomen kwijtraken door de coronacrisis. Werkgevers die structureel omzetverlies
hebben en voldoen aan de voorwaarden kunnen met de NOW een tegemoetkoming in de loonkosten
krijgen. Doel is zoveel mogelijk werknemers aan het werk houden. Ook oproepkrachten, uitzendwerkers en
payrollmedewerkers vallen onder de NOW. De regeling is voor ondernemers met personeel die verwachten
dat ze minimaal 20% minder omzet draaien over een periode van 3 maanden. De voorwaarden zijn te hier te
vinden.
Heeft u krediet nodig maar krijgt u vanwege de coronacrisis op dit moment niet eenvoudig een banklening
of bankgarantie? De overheid maakt dit makkelijker met de specifieke faciliteit die beschikbaar is als gevolg
van de coronacrisis: de Garantie Ondernemingsfinanciering Corona (GO-C). Uw bank kan 80% of 90%
Staatsgarantie krijgen op middelgrote en grote leningen en verkleint daarmee haar risico. De GO-C regeling
is voor (middel)grote ondernemingen die een liquiditeitsprobleem hebben als gevolg van de coronacrisis
beschikbaar. Financiers kunnen hun garantieaanvraag tot 15 december 2020 17:00 indienen bij RVO. De
voorwaarden die gelden om in aanmerking te komen zijn hier te vinden.
Heeft u als ondernemer te weinig onderpand om geld te lenen? Informeer bij uw financier naar de
mogelijkheden van de Borgstelling MKB-kredieten. De BMKB vergroot het onderpand en daarmee ook de
financierbaarheid van de onderneming, ook in de toekomst. Met het borgstellingskrediet staat het
ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen
afsluiten, maar de financier niet genoeg zekerheid kunnen bieden (‘onderpand’, zoals gebouwen of
machines). Meer informatie en de voorwaarden zijn hier te vinden.
Er zijn nog een hoop andere tegemoetkomingen en regelingen. Wij sommen ze hier voor u op. Specifieke
uitleg hierover vindt u op het digitale KVK Coronaloket van de Kamer van Koophandel.

Financiële tegemoetkoming
TVL: tegemoetkoming vaste lasten
TONK: ondersteuning noodzakelijke kosten
(wordt momenteel uitgewerkt
Werkgelegenheid- en scholingsregelingen
Sociaal pakket: €1,4 miljard
Financierings- en/of kredietregelingen
KKC: Kleine Kredieten Corona Garantieregeling
MBKB-C: Meer en sneller lenen bij banken
Herverzekering van kortlopende
kredietverzekeringen
Qredits: uitstel aflossing bestaande leningen
Groeifaciliteit (GF): jaar later uitgefaseerd
Kabinet en Invest-NL: 500 miljoen euro voor
investeringen in groeibedrijven
Corona-overbruggingslening
SEED Capital-regeling: 67,5 miljoen euro
durfkapitaal voor startups
Corona-overbruggingskrediet

Sector- en branche specifieke regelingen
BL-C: financiering voor land- en tuinbouw
Tegemoetkomingsregeling sociale
rechtsbijstandsverleners
Rijksoverheid: 40 miljoen voor vuurwerkbranche
Rijksoverheid: 482 miljoen euro extra steun voor
cultuursector
Rijksoverheid: 60 miljoen voor sportverenigingen
Kredietfaciliteit vouchers reisbranche
Overig
Kickstartvoucher: 2500 euro voor extern advies
internationale zaken
Pensioenfondsen: soepeler opstelling binnen
wettelijke kaders
EU: economisch noodpakket 540 miljard euro en
herstelfonds 750 miljard euro
KVK Zwaar weer routewijzer

Belastingmaatregelen
Belastingdienst: o.a. betalingsuitstel en lagere
rente
BIK: tijdelijke korting op investeringen·
Douane: coulanter met boetes, mogelijkheid tot
betalingsuitstel
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