
Lan delijk en regionaal nieuws 
 

Heb je na het lezen van deze update behoefte aan meer informatie? Het KVK 
Coronaloket is telefonisch bereikbaar van 8.00 uur tot 17.00 uur op 0800 2117 of 
bezoek de website KvK loket https://www.kvk.nl/corona. Kijk op 
https://www.epe.nl/ondernemen/info-ondernemers-en-werkgevers-mbt-
coronavirus_42708/ voor actuele lokale informatie.  
 
 

 

 

 
Tijdelijke ondersteuning zelfstandige ondernemers (Tozo) 

Door de maatregelen van het Rijk om de verspreiding van het Corona-virus te 
beteugelen derven veel  zelfstandige ondernemers, waaronder zzp-ers, 
noodgedwongen inkomsten. Net als bij grote ondernemingen wil het kabinet deze 
zelfstandige ondernemers ondersteunen, zodat zij daarna hun bedrijf kunnen 
voortzetten. Het kabinet komt daarom met een tijdelijke voorziening voor drie 
maanden die zo snel mogelijk ingaat. Zelfstandige ondernemers met financiële 
problemen kunnen een beroep doen op deze voorziening, die in de Gemeente Epe 
uitgevoerd wordt door het Gemeentelijk Regionaal Ondernemers Steunpunt 
(GROS). (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zelfstandigen-zonder-
personeel-zzp/extra-tijdelijke-ondersteuning-voor-zzp-ers ) . Op dit moment is 
het nog niet duidelijk hoe de regeling er precies uit gaat zien maar je kunt je al 
wel melden wanneer je als ondernemer in de financiële problemen bent geraakt 
door het Coronavirus of in de problemen dreigt te komen. Je kunt je via het online 
contactformulier op de site hiervoor aanmelden. Het GROS neemt dan, zodra de 
inhoud van de regeling bekend is, contact met jou op over de regeling en het 
indienen van een aanvraag. Voor meer informatie www.hetgros.nl .  
 
 
Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)  

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is 1 van 
de 9 noodmaatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens 
de coronacrisis. De TOGS is voor ondernemers die directe schade ondervinden van 
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diverse kabinetsmaatregelen om het COVID-19 virus in te dammen. Gedupeerde 
ondernemers ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van €4.000 om hun 
vaste lasten te kunnen betalen. De TOGS is aan te vragen 
via www.rvo.nl/tegemoetkomingcorona.  

 

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud 
Werkgelegenheid (NOW) aanvragen 

Heeft u werknemers en verwacht u een omzetverlies van minimaal 20%? Dan 
kunt u via de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van 
behoud van Werkgelegenheid (NOW) voor een periode van 3 maanden een 
tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Dit is maximaal 90% van het 
totale fiscale loon, afhankelijk van het omzetverlies. De NOW-noodmaatregel 
vervangt de Werktijdverkorting (wtv). U kunt geen Werktijdverkorting meer 
aanvragen. Je kunt de NOW nog niet aanvragen. Daar wordt hard aan gewerkt. 
Uiteindelijke kun je een aanvraag doen bij UWV. Hoe het in zijn werk gaat 
wordt zo snel mogelijk bekend. Kijk voor meer informatie over de NOW op 
https://ondernemersplein.kvk.nl/coronacrisis-now-noodmaatregel/  

.  
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Economische impact van het coronavirus (nieuwsbericht 
26-3-2020) 
 

Het Centraal Planbureau (CPB) schetst in vier scenario’s de economische impact van 
het coronavirus in 2020 en 2021. De scenario’s hanteren verschillende 
uitgangspunten voor de duur van de contactbeperkingen en de diepte van de 
economische doorwerking. In alle scenario’s resulteert een recessie, het bbp krimpt 
in 2020 met 1,2% tot 7,7%. In het lichtste scenario veert de economie al in het derde 
kwartaal van 2020 weer op, in het zwaarste scenario ontstaan er ook problemen in de 
financiële sector en verslechtert het buitenlandbeeld verder. In dat scenario zal er ook 
in 2021 een krimp van het bbp van 2,7% optreden. In drie van de vier scenario’s is de 
neergang dieper dan in de crisis van 2008/2009. Bekijk hier het hele persbericht.  

 

 

Extra maatregelen om handelsstromen op gang te houden 
(nieuwsbericht 26-3-2020) 

Door de corona-crisis wordt ook de internationale handel flink geraakt. Er komen 
minder orders binnen, bestaande orders worden ingetrokken en fabricage ligt stil 
door stokkende aanvoer van onderdelen (bijvoorbeeld uit China) of protectionisme 
dat de kop opsteekt. Dit terwijl een derde van ons nationaal inkomen, veel mkb’ers 
en ca. 2,3 mln. banen afhankelijk zijn van internationale handel. Om de internationale 
handel zoveel mogelijk op gang te houden verruimt de staat vanaf vandaag de 
mogelijkheden voor exportkredietverzekeringen. De maatregelen helpen voorkomen 
dat bedrijven grotere betalingsrisico’s ondervinden, in extra liquiditeitsproblemen 
komen of internationale projecten noodgedwongen moeten stilleggen. Voor het 
volledige bericht met toelichting op de maatregelen kijk op: 
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/26/extra-maatregelen-om-
handelsstromen-op-gang-te-houden 

 

Landelijk en regionaal nieuws 

https://www.cpb.nl/scenarios-coronacrisis
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/26/extra-maatregelen-om-handelsstromen-op-gang-te-houden
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/26/extra-maatregelen-om-handelsstromen-op-gang-te-houden


Uitbreiding TOGS-regeling: ook ondernemers in de non-food 
kunnen aanvragen doen (Nieuwsbericht 28-03-2020) 

 

Extra groepen ondernemers in de non-food-sector zoals winkeliers kunnen 
vanaf maandag 30 maart 2020 ook gebruikmaken van de regeling Tegemoetkoming 
Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Het ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat (EZK) heeft vandaag de uitbreiding bekend gemaakt van de 
regeling, die eerder bekend was als het Noodloket. De TOGS is specifiek bedoeld voor 
bedrijven die rechtstreeks worden getroffen door kabinetsmaatregelen in de strijd 
tegen het coronavirus. Zie voor hele nieuwsbericht: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/nieuws/2020/03/28/uitbreiding-togs-regeling-ook-ondernemers-in-de-
non-food-kunnen-aanvragen 

 

Protocol Samen veilig doorwerken voor bouw- en technieksector 
van kracht (nieuwsbericht 27-03-2020) 
 

Het Rijk en de bouw- en technieksector hebben het protocol Samen veilig 
doorwerken vastgesteld. Het protocol is een van de uitkomsten van de gesprekken 
die minister Knops van BZK en minister Van Veldhoven voor Milieu en Wonen met 
Bouwend Nederland, Techniek Nederland en andere partijen uit de sector voeren om 
ervoor te zorgen dat het werk niet stil komt te liggen. Het protocol volgt de 
richtlijnen van het RIVM en wordt ondersteund door de vakbonden, 
brancheverenigingen en werkgevers- en werknemersorganisaties. 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/nieuws/2020/03/27/protocol-samen-veilig-doorwerken-voor-bouw--en-
technieksector-van-kracht 
 

Internationaal ondernemen 

Vragen over de gevolgen van het coronavirus voor internationaal ondernemen? Stel ze 
aan de NL Business Hubs; lokale steunpunten voor ondernemers in ruim 20 steden 
wereldwijd. Kijk hier voor meer informatie. 
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Nieuws van VNO-NCW: Tijdig aangifte loonheffingen indienen 

blijf van essentieel  belang.  

 

De gegevensstroom in de maandelijkse loonaangiften van alle werkgevers in 
Nederland blijft van groot belang. Niet alleen voor het UWV ten behoeve van het 
correct kunnen blijven verzorgen van bijvoorbeeld uitkeringen, maar ook straks als 
aanknopingspunt voor het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)-
regeling. Dit noodfonds is bedoeld om werkgevers met omzetverlies te compenseren, 
zodat zij hun werknemers kunnen doorbetalen. Het volledige bericht hierover staat 
op de corona-pagina van de Belastingdienst. Wij roepen u dan ook op om hieraan 
gehoor te geven en om tijdig uw aangifte loonheffingen te blijven indienen. Het doen 
van aangifte heeft geen gevolgen voor het eventueel uitstel dat u zou willen hebben 
voor het afdragen van de verschuldigde loonheffing, daarover vindt u hier meer 
informatie.  
 

 

 

 

 

Nieuwe noodverordening Noord- en Oost-Gelderland vanwege corona (26-03-2020) 
Vanaf donderdag 26 maart 2020 19.00 uur geldt een nieuwe noodverordening voor 
gemeenten in de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. 

Ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid, heeft het kabinet 
maandagavond 23 maart jl. landelijke maatregelen genomen tegen verdere 
verspreiding van het coronavirus. Om binnen de Veiligheidsregio Noord- en Oost-
Gelderland (VNOG) deze maatregelen te kunnen handhaven, heeft VNOG-voorzitter 
Ton Heerts deze nieuwe noodverordening vastgesteld. https://www.epe.nl/in-
epe/nieuws_41625/item/nieuwe-noodverordening-noord-en-oost-gelderland-
vanwege-corona_41767.html 
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