
 
Geachte relatie, 
 
De overheid heeft inmiddels tal van ondersteunende regelingen in het leven geroepen om 
ondernemers door de Corona-crisistijd te helpen. Wij hebben voor u deze 
overheidsregelingen overzichtelijk op een rijtje gezet:  
(let wel; per regeling zijn er voorwaarden die nog nader uitgewerkt moeten worden, deze 
hebben wij nog niet benoemd. Uiteraard kunt u uw adviseur hieromtrent raadplegen).  

 

Zelfstandigen zonder personeel: 

Regeling  Beschikbaarheid  

Uitstel van betaling van BTW aanvragen  Ja  

Uitstel van betaling voorlopige aanslag 2020/verlagen 
van de voorlopige aanslag 2020  

Ja  

Bijzondere Bijstand Zelfstandigen  Verwacht per heden  

Eenmalige uitkering van € 4.000,- t.b.v. specifiek 
getroffen sectoren, in ieder geval eet- en 
drinkgelegenheden, sport- en fitnessclubs, de 
reisbranche, kappers, visagisten, schoonheidssalons 
en nagelstudio’s  

Verwacht 27 maart 2020  

Leverancierskrediet (bij grote leveranciers)  Raadpleeg uw adviseur  

Uitstel betaling huur  Raadpleeg uw adviseur  

 

Zelfstandigen met personeel: 

Regeling  Beschikbaarheid  

Uitstel van betaling van BTW en LH aanvragen  Ja  

Uitstel van betaling voorlopige aanslag 2020/verlagen 
van de voorlopige aanslag 2020  

Ja  

Bijzondere Bijstand Zelfstandigen  Verwacht per heden  

Eenmalige uitkering van € 4.000,- tbv specifiek 
getroffen sectoren, in ieder geval eet- en 
drinkgelegenheden, sport- en fitnessclubs, de 
reisbranche, kappers, visagisten, schoonheidssalons 
en nagelstudio’s  

Verwacht 27 maart 2020  

Leverancierskrediet (bij grote leveranciers)  Raadpleeg uw adviseur  

Uitstel betaling huur  Raadpleeg uw adviseur  

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid NOW, 
90% van de loonsom bij een 100% omzetdaling  

Verwacht 27 maart 2020  



 

Ondernemers in een BV: 

Regeling  Beschikbaarheid  

Uitstel van betaling van BTW en LH aanvragen  Ja  

Uitstel van betaling voorlopige aanslag 2020/verlagen 
van de voorlopige aanslag 2020 IB en VPB  

Ja  

Eenmalige uitkering van € 4.000,- t.b.v. specifiek 
getroffen sectoren, in ieder geval eet- en 
drinkgelegenheden, sport- en fitnessclubs, de 
reisbranche, kappers, visagisten, schoonheidssalons 
en nagelstudio’s  

Mogelijk ook van toepassing op 
ondernemers met een BV.  
Verwacht 27 maart 2020  

Leverancierskrediet (bij grote leveranciers)  Raadpleeg uw adviseur  

Uitstel betaling huur  Raadpleeg uw adviseur  

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid NOW, 
90% van de loonsom bij een 100% omzetdaling  

Verwacht 27 maart 2020  

 

DGA’s: 

Regeling  Beschikbaarheid  

Uitstel van betaling van BTW en LH aanvragen  Ja  

Uitstel van betaling voorlopige aanslag 2020/verlagen 
van de voorlopige aanslag 2020 IB en Vpb.  

Ja  

Eenmalige uitkering van € 4.000,- t.b.v. specifiek 
getroffen sectoren, in ieder geval eet- en 
drinkgelegenheden, sport- en fitnessclubs, de 
reisbranche, kappers, visagisten, schoonheidssalons 
en nagelstudio’s  

N.v.t.  

Leverancierskrediet (bij grote leveranciers)  Raadpleeg uw adviseur  

Uitstel betaling huur  Raadpleeg uw adviseur  

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid NOW, 
90% van de loonsom bij een 100% omzetdaling  

Vooralsnog n.v.t.  

 

Zoals u van ons mag verwachten proberen wij u zo goed & uitgebreid mogelijk te informeren, 

ondersteunen en adviseren. Uiteraard staan uw adviseurs klaar indien u ergens vragen en/of 

opmerkingen over heeft.  

 


