
Het kabinet en de gemeente doen er alles aan om de banen en inkomens van zoveel mogelijk mensen 
veilig te stellen en de vitaliteit van onze economie te ondersteunen. Er zijn diverse financiële nood-
regelingen in het leven geroepen voor werkgevers en zelfstandigen. Bekijk hieronder voor welke 
landelijke en lokale financiële regeling u in aanmerking komt en waar u dit aan kunt vragen.

Overzicht landelijke en lokale maatregelen 
voor onze ondernemers en zzp’ers

* mits fysieke inrichting buitenshuis en actief in geselecteerde sectoren 
** m.u.v. enkele sectoren, zie rvo.nl/bmkb

Tegemoetkoming inkomsten en salarissen Voor wie? Waar aanvragen?

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid Werkgevers met tenminste 20% omzetverlies uwv.nl/now

Coulance rond schriftelijk vastleggen vast contract Werkgevers belastingdienst.nl/coronavirus

Overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers Zelfstandige ondernemers, waaronder zzp’ers nunspeet.nl/tozo

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren 
COVID-19

Mkb-ondernemers direct getroffen door 
overheidsmaatregelen* rvo.nl/tegemoetkomingcorona

Versoepeling kredieten Voor wie? Waar aanvragen?

Verruiming Borgstelling MKB Zzp’ers en mkb** Uw kredietverstrekker

Borgstellingskrediet Landbouw (BL) Agrarische ondernemers Uw kredietverstrekker

Garantie Ondernemingsfaciliteit (GO-regeling) Mkb en Grootbedrijf Mijn Belastingdienst (zakelijk)

Qredits Zelfstandigen en mkb qredits.nl

Uitstel belastingen Voor wie? Waar aanvragen?

Uitstel van belastingbetaling Alle ondernemers een zzp’ers belastingdienst.nl/coronavirus

Deblokkeren g-regeling Alle ondernemers die personeel uitlenen belastingdienst.nl/coronavirus

Verlaging invorderingsrente Alle ondernemers en zzp’ers gaat automatisch

Verlaging belastingrentes Alle ondernemers en zzp’ers gaat automatisch

Wijziging voorlopige aanslag Alle ondernemers en zzp’ers Mijn Belastingdienst (zakelijk)

Uitstel waterschapsbelasting Alle ondernemers en zzp’ers gblt.nl

Gemeentelijke belastingen Alle ondernemers en zzp’ers zie toelichting hieronder

Toerismebelasting Bedrijven in horeca- en vrijetijdbranche zie toelichting hieronder

Initiatieven van en voor ondernemers
Er zijn veel creatieve initiatieven ontstaan, zodat ondernemers nog wat inkomsten kunnen genereren óf juist iets heel moois 
voor de samenleving doen. Kijk hiervoor op nunspeetuitdekunst.nl/ondernemendnunspeettijdenscorona

Actuele maatregelen 
Kijk op nunspeet.nl/informatie-over-het-coronavirus. Vragen over de financiële regelingen? Stuur een e-mail naar: 
bbz@nunspeet.nl of bel (0341) 25 99 11.

Uitstel betaling gemeentelijk belastingen 
Ondernemers en zzp’ers die problemen voorzien met hun 
betalingsverplichtingen van gemeentelijke belastingen 
worden opgeroepen zich te melden via e-mail: 
invordering@nunspeet.nl. 
In het bericht kan men om uitstel van betaling vragen en 
uitleggen hoe men door de uitbraak van corona niet tijdig 
aan de betalingsverplichting kan voldoen. De gemeente  
Nunspeet gaat coulant om met uitstel van betaling en  
betalingsregelingen voor deze groepen.

Aanslagen toeristenbelasting
De aanslagen toeristenbelasting 2019 worden voorlopig 
niet opgelegd (deze zouden eind maart worden opgelegd). 
Afhankelijk van de ontwikkelingen wordt dit later in het jaar 
opgelegd. De voorlopige aanslagen toeristenbelasting 2020 
worden later opgelegd (zou normaal juni zijn) en de hoogte 
(normaal 90%) wordt nader bekeken.

Facturen
De gemeente Nunspeet betaalt facturen zo spoedig mogelijk.

rvo.nl/bmkb
uwv.nl/now
belastingdienst.nl/coronavirus
nunspeet.nl/tozo
rvo.nl/tegemoetkomingcorona
qredits.nl
belastingdienst.nl/coronavirus
belastingdienst.nl/coronavirus
gblt.nl
nunspeetuitdekunst.nl/ondernemendnunspeettijdenscorona
nunspeet.nl/informatie-over-het-coronavirus
mailto:bbz@nunspeet.nl
mailto:invordering@nunspeet.nl
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/inloggen-voor-ondernemers
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/inloggen-voor-ondernemers

