
Informatie en steunmaatregelen 

voor ondernemers en ZZP’ers  

 

 

 

 

 

  

Graag bieden wij onze ondernemers en ZZP’ers een 

duidelijk overzicht van informatie en steunmaatregelen 

ten gevolge van het coronavirus.  

Voor méér info over landelijke regelingen: www.rijksoverheid.nl/coronavirus 

Voor méér info over lokale regelingen: www.kapelle.nl/ondersteuning 

Op www.impulszeeland.nl 

staat een overzicht van 

Corona-regelingen en 

informatie zowel voor 

Zeeland als landelijk. 

 

 

De Kamer van Koophandel 

heeft voor ondernemers 

het KVK Coronaloket 

geopend. Tips en veel 

gestelde vragen staan op 

www.kvk/corona. Vragen? 

Bel naar 0800-2117. Dit 

kan van maandag t/m 

vrijdag tussen 08.30 en 

17.00 uur. 

Tegemoetkoming 

Ondernemers Getroffen 

Sectoren (TOGS) is de 

regeling voor ondernemers 

die directe schade onder-

vinden door maatregelen 

van de overheid in de 

coronacrisis. Ondernemers 

kunnen een eenmalige 

tegemoetkoming 

ontvangen. Hier zijn wel 

voorwaarden aan verbon-

den. De tegemoetkoming 

vraagt u aan via 

www.rvo.nl. 

Ondervindt u problemen 

met het betalen van de 

gemeentelijke- en water-

schapsbelastingen? Dan 

kunt u uitstel van betaling 

aanvragen tot 1 juli 2020. 

Vul hiervoor het digitale 

formulier innen in op 

www.sabewazeeland.nl en 

vraag om uitstel. 

 

Bent u een ondernemer 

met een financierings-

behoefte? Vraag dan een 

voucher aan bij Impuls 

Zeeland. Een deel van de 

kosten voor het inhuren 

van een (financieel) 

adviseur wordt vergoed.  

Meer informatie op 

www.impulszeeland.nl. 

De regels voor de Borg-

stelling MKB-kredieten 

(BMKB) zijn versoepeld. 

Met de maatregelen 

kunnen mkb-bedrijven 

onder gunstige voor-

waarden geld lenen bij de 

bank. Meer informatie op 

www.rvo.nl. 

 

Vanaf 1 april 2020 verstuurt 

Sabewa Zeeland geen 

nieuwe aanslagen meer 

over 2020. Dit stellen zij uit 

tot 1 juli 2020. Ook 

versturen zij tot 1 juli geen 

betalingsherinneringen, 

aanmaningen en dwang-

bevelen.  

De gemeente betaalt 

facturen van bedrijven waar 

mogelijk sneller dan de 

bestaande norm. 

Bedrijven/instanties die al 
een evenementenvergun-
ning hebben aangevraagd 
en betaald, waarvan het 
evenement niet door kon 
gaan, hoeven volgend jaar 
geen leges te betalen.  

. 

 

ZZP’ers kunnen in hun 

gemeente een inkomens-

aanvulling of lening 

aanvragen op grond van de 

Tijdelijke Overbruggings-

regeling Zelfstandige 

Ondernemers (TOZO). De 

aanvraag in de gemeente 

Kapelle loopt via GR de 

Bevelanden.  

Meer informatie en het 

aanvraagformulier op 

www.grdebevelanden.nl. 

 

Via de Noodmaatregel 

Overbrugging Werk- 

gelegenheid (NOW) 

kunnen werkgevers die 

door de coronacrisis 

omzetverlies hebben een 

tegemoetkoming in hun 

loonkosten aanvragen om 

hun werknemers in dienst 

te houden. 

UWV werkt eraan om de 

regeling vanaf maandag 6 

april te laten ingaan. Vanaf 

dan kunt u een aanvraag 

indienen via het UWV. 

Meer informatie over NOW  

www.rijksoverheid.nl 


