24-03-2020: Financiële steun tijdens corona-crisis voor ondernemers en zelfstandigen:
Het kabinet heeft dinsdag 17 maart besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke
economische maatregelen te nemen.
Een van de maatregelen betreft tijdelijke financiële steun voor ondernemers en zelfstandigen
zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De steun geldt voor ondernemers en zelfstandigen
die financieel in de problemen komen door de corona-crisis. De precieze bewijsvoering
hieromtrent is op dit moment nog niet geheel duidelijk.
Deze financiële steun kunt u aanvragen via de website van de gemeente waarin u
woonachtig bent. Aanvraag vindt plaats via DigiD. Vergeet u niet de documenten mee te
sturen die u worden gevraagd tijdens het aanvraagproces.
Let wel; nog niet alle gemeenten hebben de aanvraag opengesteld.
Inwoners van de gemeenten Beek, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem,
Landgraaf, Maastricht, Meerssen, (voormalig) Nuth, (voormalig) Onderbanken, Simpelveld,
Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal kunnen de
inkomenssteun hier aanvragen.
Inwoners van de gemeente Beekdaelen kunnen de inkomenssteun hier aanvragen.

Voorwaarden:








U bent zelfstandig gevestigd, 18 jaar of ouder (tot de pensioengerechtigde leeftijd);
U bent woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
U heeft de Nederlandse nationaliteit of daarmee gelijkgesteld;
U voert uw bedrijf of zelfstandig beroep in Nederland uit;
U voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf,
waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
U bent vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en werkt minimaal 1225 uur
per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
U bent woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt
aangevraagd.

Afhandeling:





Uw aanvraag wordt binnen vier weken behandeld;
Er kan met voorschotten worden gewerkt;
De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de
huishoudsituatie en bedraagt maximaal € 1.503,31 per maand (netto);
De versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor
bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157;





De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft u niet terug te betalen. Er is
in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets;
Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot
uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen;
Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal betaalt u rente. Het
rentepercentage wordt nog vastgesteld.

BM assisteert u uiteraard graag bij uw aanvraag voor zover mogelijk!
Uw relatiebeheerder c.q. dagelijks aanspreekpunt fungeert uiteraard ook hier als uw
gesprekspartner.
U kunt onze medewerkers bereiken via 045-4053636 of via e-mail.
Een lijst met de meest actuele e-mailadressen kunt u raadplegen via onze website:
www.bm-advisering.nl.

