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NRW-noodhulp 2020 voor zelfstandige ondernemers en beoefenaars van vrije beroepen, waaronder kunstenaars, met maximaal
50 werknemers in dienst
Om de schade voor zelfstandige ondernemers
en kleine ondernemingen als gevolg van de Corona-crisis op te vangen, heeft de Bondstaat
Noordrijn-Westfalen een noodhulpprogramma voor Corona opgezet. De deelstaatregering
heeft besloten het voorstel van de federale
overheid 1 op 1 door te geven aan de doelgroepen en daarmee de kring van bedrijven, die voor
het noodhulpprogramma in aanmerking komen, uit te breiden met de groep van bedrijven
met maximaal 50 werknemers.

Wat wordt er gepromoot?
De ondernemingen moeten met een subsidie
worden gesteund om hun economisch bestaan
veilig te stellen en acute financieringsknelpunten te overbruggen, onder meer voor lopende
bedrijfskosten zoals huur, leningen voor bedrijfspanden, leasetermijnen, enz. (om de personeelskosten te verminderen is er de arbeidstijdverkorting).
Voorwaarde: aanzienlijke financiële knelpunten en economische problemen ten gevolge van
Corona. Dit wordt verondersteld als:

De aanvraag is alleen elektronisch mogelijk. De
website met de elektronische aanvraagformulieren zal naar alle waarschijnlijkheid vanaf vrijdag (27 maart 2020) online gaan.

•

Wie wordt er gefinancierd?
Aanvragen kunnen worden ingediend door
commerciële en non-profit ondernemingen,
zelfstandige ondernemers en beoefenaars van
vrije beroepen, waaronder kunstenaars, met
maximaal 50 werknemers in dienst (omgerekend naar fulltime equivalenten - Fte), die in
hun hoofdbezigheid:
•
•
•

•

economisch en dus permanent actief zijn op
de markt als ondernemer/freelancer/zelfstandige;
hun hoofdzetel in Noordrijn-Westfalen hebben, en;
hun goederen of diensten al vóór 1 december 2019 op de markt hebben gebracht.

•

1

de maand waarin de aanvraag wordt ingediend, toont een daling van de omzet of de
vergoedingen met ten minste 50 procent
ten opzichte van de gemiddelde maandomzet (op basis van de huidige en de twee voorgaande maanden) van het voorgaande jaar.
Rekenvoorbeeld: gemiddelde omzet januari
tot maart 2019: 10.000 euro, huidige omzet
maart 2020: 5.000 euro.
of
het bedrijf werd in verband met de Corona-crisis op bevel van de autoriteiten gesloten
of
de beschikbare middelen zijn niet voldoende om de kortetermijnverplichtingen van de
onderneming te voldoen (bv. huurprijzen,
leningen voor bedrijfspanden, leasetermijnen) (= financieringsknelpunt).
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De noodhulp geldt voor aanvragers die op de
afsluitingsdatum van 31 december 2019 niet
in moeilijkheden verkeerden, maar die moeilijkheden hebben ondervonden of ondervinden
ten gevolge van de uitbraak van COVID-19.

Belangrijke opmerking
Belangrijke opmerking: stuur uw aanvraag niet
per post of e-mail naar het Ministerie van Economische Zaken of de districtsregeringen. Deze
worden niet verwerkt. Gedrukte aanvragen
kunnen niet worden verwerkt.

Hoeveel bedraagt de financiering?
Noodhulp wordt verleend in de vorm van een
eenmalige, niet-terugvorderbare subsidie. De
subsidie wordt gespreid overeenkomstig het
aantal werknemers en duurt drie maanden:
•
•
•

Een persoonlijke indiening is vereist. De
aanvraag kan NIET worden ingediend
door de belastingadviseur of derden. De
informatie moet beëdigd zijn.
Maar wij zullen u zoals gewoonlijk helpen en steunen, waar we kunnen.

9.000 euro voor in aanmerking komende
zelfstandigen en in aanmerking komende
aanvragers met maximaal 5 werknemers;
15.000 euro voor in aanmerking komende
aanvragers met maximaal 10 werknemers;
25.000 euro voor in aanmerking komende
aanvragers met maximaal 50 werknemers.

Alle actuele informatie vindt u onder:
https://www.wirtschaft.nrw/nrw-soforthilfe-2020

Hoe wordt het aantal werknemers geteld?
De afsluitingsdatum voor de berekening van
het aantal werknemers is 31.12.2019. Voor de
omrekening (Fte) van deeltijdwerknemers en
450 € jobs in voltijdwerknemers geldt:
•
•
•
•

Werknemers tot 20 uur = factor 0,5
Werknemers tot 30 uur = factor 0,75
Werknemers met meer dan 30 uur & stagiairs = factor 1
Werknemers op basis van 450 € job = factor
0,3

De ondernemer zelf is eveneens mee te rekenen.
Hoe werkt de aanvraagprocedure?
De aanvraagprocedure is volledig digitaal. Aanvragers kunnen hun aanvraag online invullen
en indienen.
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Wij zijn te vinden op

Wij wijzen u erop dat alle informatie in deze informatiebrief ondanks zorgvuldige verwerking zonder garantie wordt verstrekt en niet in de plaats kan komen
van individuele adviezen. Ons privacybeleid kunt u
vinden op https://www.heisterborg-international.de/
NL/Datenschutzerklaerung.php
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