
Coronaregelingen
 (alle verwijzingen zijn naar www.coronaregelingen.nl)

Voor de zelfstandige zonder personeel (en geen BV) Voor de zelfstandige met personeel Voor de ondernemer in een BV

Banken geven uitstel voor zakelijke financieringen Banken geven uitstel voor zakelijke financieringen Banken geven uitstel voor zakelijke financieringen

Bijdrage kinderopvang Bijdrage kinderopvang Bijdrage kinderopvang 

Bijstand voor zelfstandigen (TOZO)

Bijzonder uitstel van betaling voor belastingen

Cultuursector

Energiebelas ng

Gemeentelijke belas ngen en toeristenbelas ng

Noodloket—compensa eregeling getroffen sectoren (TOGS)

Coulance betaling pensioenpremies personeel

Rentekor ng kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Tijdelijke borgstelling voor land– en tuinbouwbedrijven BL-C

Verlaging voorlopige aanslagen 2020

Bijstand voor zelfstandigen (TOZO) Bijstand voor zelfstandigen (TOZO) voor DGA 

Bijzonder uitstel van betaling voor belastingen                                                                  Bijzonder uitstel van betaling voor belastingen

Coulance betaling pensioenpremies personeel 

Cultuursector Cultuursector

Energiebelas ng                                     Energiebelas ng

Gemeentelijke belas ngen en toeristenbelas ng Gemeentelijke belas ngen en toeristenbelas ng

Noodloket— Noodloket—

Pensioen zorgmedewerkers Pensioen zorgmedewerkers

Pensioenopbouw en jdelijke arbeidsduurverkor ng/TOGS Pensioenopbouw en jdelijke arbeidsduurverkor ng/TOGS 

Rentekor ng kleine ondernemers op microkredieten Qredits Rentekor ng kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Tegemoetkoming loonkosten personeel (NOW) Tegemoetkoming loonkosten personeel (NOW)

Tijdelijke borgstelling voor land– en tuinbouwbedrijven BL-C

Verlaging voorlopige aanslagen 2020

Tijdelijke borgstelling voor land– en tuinbouwbedrijven BL-C

Verlaging voorlopige aanslagen 2020

Verruiming regeling Garan e Ondernemersfinanciering (GO)

Verruiming van de borgstelling MKB kredieten (BMKB) Verruiming van de borgstelling MKB kredieten (BMKB)

Verruiming regeling Garan e Ondernemersfinanciering (GO)

h ps://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19                                                     https://www/rvo.nl                                h ps://www.uwv.nl/werkgevers/index.aspx               https://www.zzp-nederland.nl/corona

      h ps://www.belas ngdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belas ngmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen                                                                               h ps://www.rivm.nl/actuele-informa e-over-coronavirus 

       h ps://www.kvk.nl/corona/     h ps://www.mkb.nl/corona

              

INTERESSANTE PAGINA’S  met doorklik (op het logo) en de URL er onder:

Gemaakt 2 april 2020

LET OP: DIT IS EEN MOMENTOPNAME. ER KUNNEN ELK MOMENT WEER ITEMS BIJKOMEN. KIJK en blijf kijken op www.coronaregelingen.nl

Stimuleringsregeling eHealth Thuis (SET) Stimuleringsregeling eHealth Thuis (SET) Stimuleringsregeling eHealth Thuis (SET)

compensa eregeling getroffen sectoren (TOGS) compensa eregeling getroffen sectoren (TOGS)

DGA

http://ps://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
http://ps://www.uwv.nl/werkgevers/index.aspx
http://ngdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belasƟngmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen
http://ps://www.rivm.nl/actuele-informaƟe-over-coronavirus
http://ps://www.kvk.nl/corona/
http://ps://www.mkb.nl/corona
http://ps://www.deondernemer.nl/corona/coronavirus/coronamaatregelen-poliƟek-nu-nemen-onl-biesheuvel~2033942
http://ps://www.boersmaadviseurs.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen
https://www.kvk.nl/corona/
https://www.deondernemer.nl/corona
https://www.uwv.nl/werkgevers/index.aspx
https://www.mkb.nl/corona
https://www.rivm.nl/actuele-informatie-over-coronavirus
https://www.boersmaadviseurs.nl/bestanden/nieuwsbriefcoronavirusdetweede.pdf
www.boersmaadviseurs.nl
https://www.coronaregelingen.nl/banken-geven-uitstel-voor-zakelijke-financieringen/
https://www.coronaregelingen.nl/banken-geven-uitstel-voor-zakelijke-financieringen/
https://www.coronaregelingen.nl/banken-geven-uitstel-voor-zakelijke-financieringen/
https://www.coronaregelingen.nl/bijdrage-kinderopvang/
https://www.coronaregelingen.nl/bijdrage-kinderopvang/
https://www.coronaregelingen.nl/bijdrage-kinderopvang/
https://www.coronaregelingen.nl/bijstand-voor-zelfstandigen-bbz/
https://www.coronaregelingen.nl/bijstand-voor-zelfstandigen-bbz/
https://www.coronaregelingen.nl/bijstand-voor-zelfstandigen-bbz/
https://www.coronaregelingen.nl/bijzonder-uitstel-van-betaling-van-belastingen/
https://www.coronaregelingen.nl/bijzonder-uitstel-van-betaling-van-belastingen/
https://www.coronaregelingen.nl/bijzonder-uitstel-van-betaling-van-belastingen/
https://www.coronaregelingen.nl/coulance-betaling-pensioenpremies-personeel/
https://www.coronaregelingen.nl/coulance-betaling-pensioenpremies-personeel/
https://www.coronaregelingen.nl/cultuursector/
https://www.coronaregelingen.nl/cultuursector/
https://www.coronaregelingen.nl/cultuursector/
https://www.coronaregelingen.nl/energiebelasting/
https://www.coronaregelingen.nl/energiebelasting/
https://www.coronaregelingen.nl/energiebelasting/
https://www.coronaregelingen.nl/overleg-over-toeristenbelasting-en-maatregelen-cultuursector/
https://www.coronaregelingen.nl/overleg-over-toeristenbelasting-en-maatregelen-cultuursector/
https://www.coronaregelingen.nl/overleg-over-toeristenbelasting-en-maatregelen-cultuursector/
https://www.coronaregelingen.nl/compensatieregeling-getroffen-sectoren/
https://www.coronaregelingen.nl/compensatieregeling-getroffen-sectoren/
https://www.coronaregelingen.nl/compensatieregeling-getroffen-sectoren/
https://www.coronaregelingen.nl/pensioen-zorgmedewerkers/
https://www.coronaregelingen.nl/pensioen-zorgmedewerkers/
https://www.coronaregelingen.nl/pensioenopbouw-en-tijdelijke-arbeidsduurverkorting/
https://www.coronaregelingen.nl/pensioenopbouw-en-tijdelijke-arbeidsduurverkorting/
https://www.coronaregelingen.nl/rentekorting-kleine-ondernemers-op-microkredieten-qredits/
https://www.coronaregelingen.nl/rentekorting-kleine-ondernemers-op-microkredieten-qredits/
https://www.coronaregelingen.nl/rentekorting-kleine-ondernemers-op-microkredieten-qredits/
https://www.coronaregelingen.nl/tegemoetkoming-loonkosten-dgas/
https://www.coronaregelingen.nl/tegemoetkoming-loonkosten-personeel-now/
https://www.coronaregelingen.nl/tegemoetkoming-loonkosten-personeel-now/
https://www.coronaregelingen.nl/tijdelijke-borgstelling-voor-land-en-tuinbouwbedrijven/
https://www.coronaregelingen.nl/tijdelijke-borgstelling-voor-land-en-tuinbouwbedrijven/
https://www.coronaregelingen.nl/tijdelijke-borgstelling-voor-land-en-tuinbouwbedrijven/
https://www.coronaregelingen.nl/verlaging-voorlopige-aanslagen-2020/
https://www.coronaregelingen.nl/verlaging-voorlopige-aanslagen-2020/
https://www.coronaregelingen.nl/verlaging-voorlopige-aanslagen-2020/
https://www.coronaregelingen.nl/verruiming-regeling-garantie-ondernemersfinanciering-go/
https://www.coronaregelingen.nl/verruiming-regeling-garantie-ondernemersfinanciering-go/
https://www.coronaregelingen.nl/verruiming-van-de-borgstelling-mkb-kredieten-bmkb/
https://www.coronaregelingen.nl/verruiming-van-de-borgstelling-mkb-kredieten-bmkb/
www.zzp-nederland.nl/corona
https://www.zzp-nederland.nl/corona
https://www.rivm.nl/actuele-informatie-over-coronavirus
https://www.coronaregelingen.nl
https://www.coronaregelingen.nl/bijdrage kinderopvang/
https://www.coronaregelingen.nl/stimuleringsregeling-ehealth-thuis-set/
https://www.rvo.nl
https://www.coronaregelingen.nl/banken-geven-uitstel-voor-zakelijke-financieringen/
https://www.coronaregelingen.nl/bijdrage-kinderopvang/
https://www.coronaregelingen.nl/bijstand-voor-zelfstandigen-bbz/
https://www.coronaregelingen.nl/bijzonder-uitstel-van-betaling-van-belastingen/
https://www.coronaregelingen.nl/cultuursector/
https://www.coronaregelingen.nl/energiebelasting/
https://www.coronaregelingen.nl/verruiming-regeling-garantie-ondernemersfinanciering-go/
https://www.coronaregelingen.nl/verruiming-van-de-borgstelling-mkb-kredieten-bmkb/
https://www.coronaregelingen.nl/verlaging-voorlopige-aanslagen-2020/
https://www.coronaregelingen.nl/tijdelijke-borgstelling-voor-land-en-tuinbouwbedrijven/
https://www.coronaregelingen.nl/tegemoetkoming-loonkosten-personeel-now/
https://www.coronaregelingen.nl/stimuleringsregeling-ehealth-thuis-set/
https://www.coronaregelingen.nl/coulance-betaling-pensioenpremies-personeel/
https://www.coronaregelingen.nl/energiebelasting/
https://www.coronaregelingen.nl/tegemoetkoming-loonkosten-dgas/

