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De coronacrisis heeft een grote impact op het dagelijks leven en de economie. Ook voor u als ondernemer zijn het 

onzekere tijden. Kan ik de lonen straks nog wel betalen? Of de huur? Van welke regelingen kan ik gebruik maken? Met 

deze ondernemers-update houden we u op de hoogte van de mogelijkheden voor financiële steun en tonen we waar u 

informatie kunt vinden. We gaan in op de volgende vragen en onderwerpen:

• Welke regelingen biedt gemeente Hoeksche Waard om ondernemers te ondersteunen?

• Welke economische maatregelen neemt de Rijksoverheid om ondernemers te helpen?

• Kan ik uitstel van belastingbetaling krijgen?

• Waar kan ik als zelfstandige terecht bij acute financiële problemen?

• Kan ik compensatie krijgen voor omzetverlies?

• Ik kan de lonen voor mijn werknemers niet of nauwelijks meer betalen. Wat kan ik doen?

• Waar vind ik meer informatie voor ondernemers?

• Uw bedrijf op Samenhoekschewaard.nl

• Steun voor recreatie en watersport

• Alle noodmaatregelen in 1 oogopslag

Welke regelingen biedt gemeente 
Hoeksche Waard om ondernemers te 
ondersteunen?

• Ondernemers en zelfstandigen (zzp’ers) kunnen uitstel

van betaling krijgen voor de gemeentelijke lasten tot

31 augustus 2020. Vraag het uitstel aan via het online- 

aanvraagformulier van het SVHW. Bellen kan ook:

0186- 57 72 22 of 0800- 020 08 73.

• De gemeente stelt horecaondernemers per

18 maart 2020 gedurende 3 maanden vrij van huur van 

gemeentegrond voor hun terrassen. Stuur uw verzoek 

hiervoor aan ondernemen@gemeentehw.nl.

• Ondernemers en zelfstandigen (zzp’ers) die een factuur

aan de gemeente moeten betalen kunnen uitstel van

betaling aanvragen van maximaal 3 maanden. Deze

maatregel treedt per 18 maart in werking tot

31 augustus 2020. Het verzoek om uitstel van betaling

kunt u sturen aan facturen@gemeentehw.nl.

Vervolg

https://www.svhw.nl/2020/03/18/betalingsmaatregelen-voor-ondernemers-en-zelfstandigen-zzp-ers-vanwege-coronavirus/
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• Is uw evenementenvergunning als gevolg van de

coronauitbraak ingetrokken? Dan betaalt de gemeente

de gemeentelijke leges aan u terug.

Dien uw verzoek in via e-mail:

ondernemen@gemeentehw.nl.

• De gemeente betaalt de gemeentelijke leges voor

marktondernemers en standplaatshouders van de

gemeentelijke markten terug voor de marktdagen

die door de coronauitbraak geen doorgang (hebben

kunnen) vinden. Dien uw verzoek in via e-mail:

ondernemen@gemeentehw.nl.

Welke economische maatregelen 
neemt de Rijksoverheid om 
ondernemers te helpen? 

De Rijksoverheid neemt landelijke maatregelen om de impact 

voor ondernemers te beperken. Bekijk wat de mogelijkheden 

zijn voor úw onderneming op het coronaloket van de Kamer 

van Koophandel.  

Kan ik uitstel van belastingbetaling 
krijgen bij de Belastingdienst?

Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te 

verzachten, neemt de Belastingdienst maatregelen. Bent u 

ondernemer of zzp’er en hebt u betalingsproblemen door 

het coronavirus? Dan kunt u, nadat u aangifte hebt gedaan en 

een aanslag hebt ontvangen, de Belastingdienst vragen om 

bijzonder uitstel van betaling. Kijk voor meer informatie op 

belastingdienst.nl. 

Waar kan ik als zelfstandige terecht 
bij acute financiële problemen?

De tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig 

ondernemers (TOZO) is er voor zelfstandig ondernemers, 

waaronder zzp’ers, die financieel in de knel komen door 

de coronacrisis. Het Regionaal Bureau voor Zelfstandigen 

voert deze regeling uit voor zelfstandigen uit de gemeente 

Hoeksche Waard. Kijk voor actuele informatie en aanvragen 

op de webpagina van het RBZ. Wilt u eerst controleren of u in 

aanmerking komt voor deze regeling? Vul dan de vragenlijst 

in op krijgiktozo.nl. Let op: deze website werkt niet in Internet 

Explorer! Probeer het via een andere browser, zoals Mozilla 

Firefox of Google Chrome.  

Kan ik compensatie krijgen voor 
omzetverlies?

Hoort uw onderneming bij die sectoren die het meest zijn 

geraakt door de Kabinetsmaatregelen rond het coronavirus? 

Lijdt u schade door de noodgedwongen sluiting, de 

inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies 

buitenland? Dan kunt u via de Beleidsregel tegemoetkoming 

ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) een 

eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen. Kijk 

of u hiervoor in aanmerking komt op de webpagina van de 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Ook uw 

aanvraag dient u hier in. 

Ik kan de lonen voor mijn 
werknemers niet of nauwelijks meer 
betalen. Wat kan ik doen? 

Via de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging 

voor Werkbehoud (NOW) kunt u als werkgever een 

tegemoetkoming in de loonkosten ontvangen van het 

UWV. Zo kunt u uw werknemers toch doorbetalen. U 

kunt uw aanvraag indienen bij het UWV. Bedrijven die 

aan de voorwaarden voldoen kunnen binnen 2 tot 4 

weken een voorschot verwachten. Kijk voor de 

voorwaarden op rijksoverheid.nl. De NOW vervangt de 

regeling Werktijdverkorting (wtv).

Waar vind ik meer informatie voor 
ondernemers

• Gemeente Hoeksche Waard

De accountmanagers van team Ondernemen staan klaar

om vragen te beantwoorden en u waar nodig verder te

helpen. U kunt uw vraag mailen aan

ondernemen@gemeentehw.nl. De accountmanagers

reageren zo snel mogelijk op uw vraag. Bellen kan ook:

088 - 647 36 47 (op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur).

• Kijk voor meer informatie en alle ondernemersregelingen

op gemeentehw.nl.

• Coronaloket KvK

Heeft u ondernemersvragen over het coronavirus? Neem

dan contact op met het KvK-coronaloket. Staat uw vraag

er niet tussen, bel dan naar het Kamer van Koophandel

Adviesteam via telefoonnummer 0800 - 2117 (bereikbaar

op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur).

• Alle noodmaatregelen in één oogopslag staan op

pagina 4 in dit document.
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Colofon
Dit is een uitgave van gemeente Hoeksche Waard.  

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Het is niet toegestaan foto’s te gebruiken zonder expliciete toestemming.

Uw bedrijf op  
Samenhoekschewaard.nl

Koop lokaal om de lokale ondernemer te steunen, dat advies 

hoor je de afgelopen weken steeds vaker. Maar welke winkels 

zijn open, waar kun je eten afhalen of waar kun je hun 

producten online vinden? Dat is niet altijd even duidelijk voor 

de consument. Daar heeft Bestemming Hoeksche Waard iets 

op gevonden, want vanaf 1 april 2020 is de website 

www.samenhoekschewaard.nl online. 

In tijden van crisis is een goede informatievoorziening 

cruciaal en Samen Hoeksche Waard is een platform waarop 

bedrijven gratis en vrijblijvend hun actuele bedrijfsinformatie 

en producten kunnen presenteren. Aanmelden kan heel 

eenvoudig via samenhoekschewaard.nl. 

Steun voor recreatie en watersport

De verlenging en verzwaring van de nieuwe corona-

maatregelen leiden tot nog grotere Ānanciële schade 

in de recreatie- en watersportsector. Jachthavens en 

campings moeten hun sanitairgebouwen sluiten en kunnen 

daardoor in veel gevallen niet open blijven. HISWA-RECRON, 

ondernemersorganisatie voor recreatie en watersport, luidt 

de noodklok en doet een dringende oproep aan het kabinet 

voor een noodfonds.

http://www.samenhoekschewaard.nl
https://www.hiswarecron.nl/actueel/nieuws/financiele-steun-voor-lvergetenr-recreatie-en-watersport-noodzakelijk-omzetverlies-door-corona-maatregelen-gigantisch


27 maart 2020

Meer informatie? Ga naar www.kvk.nl/corona
of bel het KVK-Coronaloket 0800 2117 (ma-vr 8.30 tot 17.00 uur)

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




