Informatie en steunmaatregelen voor ondernemers en ZZP’ers
Als ondernemer in de gemeente Borsele voelt u wellicht de gevolgen van de coronacrisis. De rijksoverheid, provincie en gemeenten proberen er alles aan te
doen om samen met u deze periode zo goed mogelijk door te komen. Dit doen we uiteraard binnen de grenzen van de maatregelen die ervoor moeten zorgen
dat de volksgezondheid gewaarborgd blijft. Samen staan we sterk tegen corona!
Hier vindt u een duidelijk overzicht van de voorzieningen waarop u mogelijk aanspraak kunt maken. Voor extra uitleg over de regelingen kunt u altijd contact
opnemen met de uitvoerende instantie.

ZZP’ers

MKB

Algemeen

Als ZZP’er komt u mogelijk in
aanmerking voor de volgende voorzieningen:
• tijdelijke ondersteuning van
levensonderhoud: u krijgt drie
maanden een aanvulling van uw
inkomen tot bijstandsniveau.
• een lening voor bedrijfskapitaal:
u kunt een aanvraag indienen voor
een lening voor bedrijfskapitaal van
maximaal € 10.517,- netto.
Voor voorwaarden en het aanvragen
van deze voorzieningen kunt u terecht
bij de Gemeenschappelijke Regeling De
Bevelanden.

Als ondernemer in het MKB komt u mogelijk in aanmerking voor
de volgende voorzieningen:
• tegemoetkoming in loonkosten om ontslagen te voorkomen:
het UWV vergoedt tot 90% van de loonkosten van (thuiszittend)
personeel voor drie maanden. Niemand mag in deze periode
ontslagen worden omwille van bedrijfseconomische redenen.
Voorwaarden en aanvragen kan via de website van het UWV.
• borgstelling bedrijfsleningen:
• krediet tot 1,5 miljoen euro: ondernemingen met maximaal 250
werknemers (fte) en een jaaromzet tot 50 miljoen of een balanstotaal
van 43 miljoen kunnen een beroep doen op een borgstelling van 75%
voor een krediet tot 1,5 miljoen euro.
• krediet boven de 1,5 miljoen euro: de Garantie Ondernemersfinancieringregeling (GO) is een regeling waarbij de overheid een
borgstelling biedt van 50% op kredieten vanaf 1,5 miljoen euro tot 		
(tijdelijk) 150 miljoen euro.
Voorwaarden en informatie over borgstellingen vindt u op de website van
het RVO.

Hier vindt u aanvullende voorzieningen waar u
mogelijk aanspraak op kunt maken:
• eenmalig € 4.000,-: behoort uw onderneming bij de
sectoren die het meest zijn geraakt door de maatregelen
rondom het coronavirus? Dan kunt u eenmalig een
tegemoetkoming van € 4.000,-aanvragen. Voorwaarden en
informatie vindt u op de site van het RVO.
• financieel adviseur: tijdelijk kunt u bij Impuls Zeeland
een voucher aanvragen. Deze biedt een tegemoetkoming
in de kosten van een (financieel) adviseur, als u een financieringsbehoefte heeft naar aanleiding van de coronacrisis.
Voorwaarden en informatie vindt u op de site van Impuls
Zeeland.
• uitstel betaling belastingen: Sabewa biedt ondernemers
die problemen ondervinden uitstel van betaling tot 1 juli
2020. Voorwaarden en informatie vindt u op de site van
Sabewa.

Vragen

?

De antwoorden op de meest gestelde vragen vindt u op de website van Zeeland Veilig. Heeft u vragen die niet op deze
lijst vermeld staan dan kunt u deze via onderstaande kanalen stellen:
• nationale maatregelen: met deze vragen kunt u terecht bij het coronaloket van de KVK. Bereikbaar op het nummer:
0800-2117 van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur.
• regionale maatregelen: vragen over regionale maatregelen kunt u mailen naar coronaloket@impulszeeland.nl.
• lokale maatregelen en uitvoering: heeft u vragen over lokale maatregelen, handhaving, of andere specifieke
vragen met betrekking tot lokale dienstverlening dan kunt u deze stellen bij de gemeente Borsele.
U kunt mailen naar ez@borsele.nl of bellen naar 0113 - 23 83 83.

!

Aandacht
Tot slot vragen wij uw uitdrukkelijke
medewerking aan de maatregelen die zijn
afgekondigd of nog gaan komen. Houd de
website van het RIVM, de Rijksoverheid en de
provincie Zeeland goed in de gaten zodat
u op de hoogte bent van de meest recente
updates.

