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Digitaal loket MKB-Haarlem
Ondernemend Haarlem wordt geconfronteerd met 
ingrijpende maatregelen, met directe impact op het 
bestaansrecht van ondernemingen. Voor meer informatie 
en specifieke vragen daarover kunnen alle mkb-
ondernemers terecht bij het Digitaal Ondernemersloket 
van MKB-Haarlem. Met advies van diverse experts, op 
het gebied van onder meer arbeidstijdverkorting en 
financiële ondersteuning.
www.MKB-Haarlem.nl

KVK corona-telefoon
De Kamer van Koophandel heeft het fysieke loket 
gesloten, maar is wel telefonisch bereikbaar voor vragen 
van ondernemers. Op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur, 
voor ondernemers die kampen met de cashflow, willen 
weten of ze in aanmerking komen voor overheidssteun 
en voor zzp-ers die inkomsten weg zien vallen. 
Daarnaast is veel corona-informatie voor ondernemers te 
vinden op de website.
www.kvk.nl/corona

 24 MA ART 2020

Volg ons op 

goede zaken

Gemeente: 'Het moet nú gebeuren, dus doen we het snel’ 
In Haarlem doet de gemeente er alles 
aan om door de corona-crisis getroffen 
ondernemers te ondersteunen. Tot ten-
minste 1 juli krijgen bedrijven uitstel 
voor het betalen van gemeentelijke be-
lastingen en heffingen. Verder kunnen 
door omzetverlies getroffen zzp-ers 
aanspraak maken op de BBZ-regeling: 
Besluit Bijstandverlening Zelfstandi-
gen. Een team van de gemeente gaat 
aan de slag met vragen en suggesties 
vanuit het bedrijfsleven.

In Haarlem wordt positief gereageerd 
op het door de Rijksoverheid opge-
tuigde noodpakket van 10 tot 20 
miljard euro. ‘We zijn onder de indruk 
van de voortvarendheid waarmee dat 
gebeurde. Er wordt door het Rijk veel 
gedáán, zoals een versnelde werktijd-
verkorting en het geven van een over-
bruggingskrediet voor het mkb. Ook 
voor gemeenten is er veel werk aan de 
winkel. Het bedrijfsleven in Haarlem 
loopt harde klappen op. Het ondersteu-
nen moet nú gebeuren, dus we doen 
het snel’, zegt de Haarlemse wethouder 
Economische Zaken Robbert Berkhout. 

De gemeente neemt concrete steun-
maatregelen. Zo kunnen zzp-ers die 
hun omzet weg zien vallen een be-
roep doen op de BBZ-regeling. Het 
innen van gemeentelijke belastingen 
en heffingen in het kader van onder 
meer de WOZ, BIZ, precario en toeris-
tenbelasting wordt tot tenminste 1 
juli (zonder rente) uitgesteld. Als na die 

datum blijkt dat bedrijven nog steeds 
in zwaar weer verkeren, wordt daar 
coulant mee omgegaan en maatwerk 
geboden. Verder worden alle aan de 
gemeente gerichte facturen meteen 
betaald.

Voor ondernemers zijn achter de 
schermen enkele tientallen mensen 

bij de gemeente in touw om alles zo 
soepel mogelijk af te wikkelen. Zo 
kunnen zzp-ers die moeite hebben 
met het online invullen van aanvraag-
formulieren voor ondersteuning bij 
hen terecht. 

In Haarlem houdt de wethouder de 
vinger aan de pols. Robbert Berkhout: 

‘Bij ons zijn de lijnen kort. Er is contact 
met alle sectoren en ik spreek veel on-
dernemers.’ Het valt de wethouder op 
dat de corona-crisis ook veel goeds los-
maakt. Bedrijven en ondernemers die 
elkaar en anderen proberen te helpen, 
het gebeurt regelmatig en getuigt van 
veerkracht. Zo regelde het in Haarlem 
gevestigde vleeswarenbedrijf Danish 
Crown 9.000 mondkapjes voor zieken-
huizen en zorginstellingen in de regio. 
'Er is veel solidariteit en samenwerking 
in Haarlem', aldus Berkhout.

   www.haarlem.nl/nieuws/coronavirus

Finale-avond 
HOP uitgesteld
De finale-avond van de Haarlemse 
Ondernemers Prijs 2020 wordt uitge-
steld vanwege de coronapandemie.  
De slotavond van de ondernemers-
wedstrijd zou op maandag 6 april bij 
Van der Valk Hotel Haarlem plaatsvin-
den. 

De organisatie vindt het vanuit het 
belang van de volksgezondheid on-
verantwoord om het evenement, met 
meer dan 200 gasten uit het regionale 
bedrijfsleven, nu door te laten gaan. 
Bovendien hebben steeds meer on-
dernemers en bedrijven serieuze en 
groeiende zorgen over de economi-
sche gevolgen van de pandemie. 

De finale is verplaatst naar maandag 
22 juni, met een mogelijke uitwijk 
naar 28 september. De HOP-organisa-
tie spreekt van een uiterste vervelen-
de beslissing. 'Maar we kunnen niet 
anders. Het is geen annulering, maar 
onontkoombaar uitstel.'

 www.haarlemseondernemersprijs.nl

Het coronavirus raakt ons allemaal. 
Vrijwel alle ondernemers merken di-
rect de gevolgen, of dat nu is in de 
bedrijfsvoering of door wegvallen van 
werk en dus van omzet. Als Rabobank 
Haarlem en Omstreken staan we onze 
klanten bij in deze onzekere tijden.

Onze accountmanagers krijgen deze 
weken veel vragen binnen. Voor-
namelijk over verzekeringen, finan-
cieringen, betalingsoplossingen en 
overheidsregelingen. De afgelopen 
periode zijn we hard bezig geweest 
om te inventariseren welke gevolgen 
het coronavirus heeft voor onder-
nemers en particulieren. En welke 
mogelijke oplossingen en handreikin-
gen we als lokale Rabobank kunnen 
bieden. 

Daarbij hebben we de handen in-
eengeslagen met de Nederlandse 
overheid en de andere Nederlandse 
banken om iedereen die getroffen 
is zo goed mogelijk te steunen. Een 
concreet resultaat van deze samen-
werking is de verruiming van de 
zogenoemde BMKB-regeling, een 
overbruggingslening voor bedrijven 

die als gevolg van het coronavirus tij-
delijke liquiditeitsproblemen hebben. 

Info op de website 
Op de website hebben we een aparte 
pagina opgezet waar deze informatie 
wordt gebundeld. Denk aan antwoor-
den op veel gestelde (financiële) vra-
gen, maatregelen die we gezamenlijk 
hebben genomen om door deze peri-
ode heen te komen, praktische zaken 
als onze locaties en openingstijden en 
informatie voor bedrijven die in liqui-
diteitsproblemen dreigen te komen. 

Ook zijn er praktische tips te vinden 
die bijdragen aan de veiligheid in het 
betalingsverkeer, bijvoorbeeld door 
contactloos te betalen, en geven we 
inzicht in nieuwe en bestaande over-
heidsregelingen. De informatie is te 
vinden op: 
www.rabobank.nl/bedrijven/corona.

De situatie en maatregelen rondom 
de aanpak van het virus kunnen van 
dag tot dag verschillen, waardoor het 
mogelijk is dat er nieuwe regelingen 
komen of bestaande maatregelen 

gewijzigd worden. We streven ernaar 
dit steeds zo snel mogelijk in kaart te 
brengen en op onze website inzichte-
lijk te maken. Daarnaast zijn onze ac-
countmanagers druk bezig iedereen 
zo goed mogelijk te informeren.

Als klanten van Rabobank Haarlem en 
Omstreken behoefte hebben aan di-
rect contact met de accountmanager 
en/of vragen hebben die niet op onze 
website worden beantwoord, kunnen 
ze natuurlijk altijd contact opnemen. 
We kunnen niet beloven dat we álles 
op kunnen lossen, maar we doen wat 
we kunnen om iedereen in deze on-
werkelijke periode te ondersteunen. 

Pas goed op jezelf en op elkaar!

   Rabobank Haarlem en Omstreken 
www.rabobank.nl/haarlem

NB Alle informatie voor particulieren 
hebben wij gebundeld op  
www.rabobank.nl/particulieren/corona. 
Ook voor verenigingen en stichtingen 
kijken we naar de mogelijkheden om 
hulp te bieden in deze moeilijke tijden. 

Rabobank Haarlem digitaal en persoonlijk bereikbaar voor corona-vragen

Staan er zakelijke (digitale) bijeenkomsten op het programma de komende weken? Wij horen het graag en voegen  

die dan toe aan de actuele agenda van 2020: www.goedezaken.nu/agenda
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Haarlemse ondernemers kunnen zich 

met vragen en opmerkingen over 

gemeentelijke maatregelen melden 

bij antwoord@haarlem.nl of bellen 

met 14023. Kent u voorbeelden 

van bedrijven die ook in zware 

tijden de kunst van het gunnen en 

samenwerken verstaan, mail ze 

naar goedezaken@decoalitie.nl en 

antwoord@haarlem.nl. 

Bedrijvigheid in de binnenstad, een beeld dat de komende tijd minder vanzelfsprekend zal zijn.


