(English below)

Extra informatie financiële ondersteuning
De overheid helpt ondernemers de periode van de Corona Crisis door te komen. Hieronder een paar
maatregelen:
Uitstel belastingen
Als je kunstenaar / zzp'er bent, dan kun je om bijzonder uitstel van betaling vragen. Dit kan voor alle
aanslagen: inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen.
Meer informatie is te vinden op de website van de Belastingdienst:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirusbelastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen
Inkomensondersteuning voor zzp’ers
Er is vanwege de coronacrisis extra tijdelijke ondersteuning voor zelfstandig ondernemers die in de
knel komen. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld.
Op basis van deze tijdelijke regeling biedt de gemeente voor maximaal drie maanden
inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Hoe hoog dit bedrag precies is hangt af van de
samenstelling van uw huishouden en je inkomen.
Deze regeling geldt vooralsnog vanaf 1 maart tot 1 juni.
Meer informatie vind je op de site van de Rijksoverheid:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zelfstandigen-zonder-personeel-zzp/extra-tijdelijkeondersteuning-voor-zzp-ers/vragen-over-de-extra-tijdelijke-ondersteuning-voorzzpers?fbclid=IwAR2FmlgO9JeHseT67M3-P17Q-dFrd3btIm2PkQV3uk3QeTvRWvcO8ewjjnU

Information about additional financial support
The government helps entrepreneurs / zzp’ers to get through the period of the Corona Crisis. Below
are a few measures:
Deferral of taxes
If you are an artist / self-employed person, you can request special deferral of payment. This is
possible for all assessments: income tax, corporate tax, turnover tax (VAT) and payroll taxes.
More information can be found on the website of the Tax Authorities:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirusbelastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen
Income support for self-employed people
Due to the corona crisis, there is extra temporary support for self-employed entrepreneurs who are
in trouble. The cabinet has made financial support available to them.
Based on this temporary scheme, the municipality offers income support up to the social minimum
for a maximum of three months. The exact amount depends on the composition of your household
and your income.
For the time being, this regulation applies from 1 March to 1 June.
More information can be found on the website of the National Government:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirusbelastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen

