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Değerli girişimci, 

 

Corona virüsün aniden gelen şiddetli etkisi, hepimizin yaşamını büyük ölçüde etkiledi. Virüsün 

yayılmasını sınırlamak üzere kullanıma sokulan önlemler girişimciler üzere kullanıma sokulan 

önlemler girişimciler üzerindeki etkisi ağır oldu. Rotterdam Belediyesi, bu etkileri mümkün 

olduğunca sınırlamak üzere, ulusal hükumetle birlikte canla başla çalıştı. Şu anda yoğun bir 

şekilde ulusal ekonomik önlemlerin dökümünü çıkarmak ve uygulamasını düzenlemekle 

meşgulüz. Ayrıca, kentimizde ve bölgemizde, ihtiyaç duyulan ve istenen durumlarda ilaveten 

devreye girmek üzere, kendi önlemlerimizi de alıyoruz. Aşağıda en önemli önlemlerin bir 

özetini bulacaksınız.  

 

Alınan önlemler, büyük bir hızla birbirini izleyecek olduğundan dolayı doğru ve güncel bilgilerin 

paylaşılması büyük önem taşımaktadır. Sizi Ondernemen010 ve Regionaal Bureau 

Zelfstandigen’ın (Serbest Meslek Erbapları Bölgesel Bürosu/RBZ) web sitesi aracılığıyla sizi 

gelişmelerden haberdar edeceğiz. Bu kaynaklarda, girişimci olarak, yardım ve sorularınız için 

hangi kapıları çalabileceğinize dair tüm bilgileri bulabilirsiniz. Bilginin mümkün olduğu kadar 

güncel olmasını sağlayacağız. Bu bilgi İngilizce olarak web sitemiz Ondernemen010’da ve 

çeviri butonu aracılığıyla diğer dillerde mevcuttur. Sorunuz olursa, şu anda da muhtemelen 

irtibatınızın olduğu Ondernemersbalie (Girişimci Masası), şirket irtibat görevlileri, müşteri 

yöneticileri ve proje müdürlerimize de gelebilirsiniz. Bunlar size yardıma hazır olacaktır. 

 

Ülke Çapındaki Önlemler 

Ulusal hükumet bu hafta, ana hatları aşağıda belirtilen kapsamlı bir önlemler paketi ilan etti: 
- Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (Çalışma Geçiş Dönemi Acil Durum Fonu 

/NOW): Bu önlem, iptal edilen “werktijdverkorting” (iş saatlerinin azaltılması/WTV) 
önleminin yerini almaktadır.  

- “ZZP’er”lar (serbest meslek erbapları) için geçici gelir desteği önlemi: Bu yönetmelik, 
halihazırda var olan BBZ’ye (Serbest Meslek Erbapları için Sosyal Yardım Kararı) 
dayanır, ancak yönetmelik çerçevesinde işlemler ve yardımın verilmesi daha hızlı 
yapılır ve öne sürülen koşullar daha hafiftir.  

- Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (KOBİ Kredileri Teminat Kapsamının 
Genişletilmesi): BMKB-C (KOBİ Kredi Teminatı Önlemi): Bu önlem sayesinde şirketler, 
bankalardan daha elverişli koşullarla kredi alabilirler. 

- Vergi idaresinden erteleme isteme: Erteleme, gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma 
değer vergisi veya ücret vergisi hakkında olabilir. Yerel önlemlere de göz atın.  

- Girişimci Finansman Garantisi Yönetmeliğinin (GO) kapsamının genişletilmesi: 
Bakanlar kurulu, GO tavanının 400 milyon avrodan 1,5 milyar avroya çıkarılmasını 
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önerdi. Hükumet, GO aracılığıyla, banka kredileri ve banka teminatlarına %50 garanti 
vermektedir.  

 

Girişimciler için halihazırda almış olduğumuz yerel önlemler: 
- Rotterdam’daki tüm girişimci ve “ZZP’er”lara (serbest meslek erbapları) belediye 

vergilerinin (OZB, çöp vergisi, kanalizasyon vergisi, reklam ve Belediyeye Ait Kamu 
Arazilerine Taşma Vergisi Arazisini Kullanma Vergisi konusunda üç ay erteleme 
verilmektedir. Bu otomatik olarak gerçekleşir ve bunun için hiçbir şey yapmanız 
gerekmez. Ayrıca bu vergilerle ilgisi olan tüm tahsilat süreçleri de üç ay boyunca 
durdurulacaktır.  

- Belediyemiz vergi tahsilat faizini, aynen Bakanlar Kurulunun kararında olduğu gibi, 
%4’ten, %0,01’e düşürmüştür.  

- BIZ (Şirket Yatırım Bölgesi Vergisi): 2020’ye ait tüm BIZ vergileri geçici olarak 
ertelenmiştir. Ayrıntılı bilgi bu konuda daha fazla açıklık olduğunda verilecektir. 

- Size mümkün olduğu kadar iyi bilgi verebilmek için bilgi verme kapasitesinin, 
Ondernemen010 ve Regionaal Bureau Zelfstandigen (Serbest Meslek Erbapları 
Bölgesel Bürosu/RBZ) aracılığıyla genişletilmesi.  

- “Versnellen Innovatie MKB” (KOBİ’lerde Yeniliği Hızlandırma) programı aracılığıyla, 
perakende sektörü ile birlikte, dijitalizasyonun, sektörün direncini artırma amacıyla 
nasıl, hızlandırılmış biçimde kullanıma alınabileceğini detaylarıyla belirlemeye 
çalışıyoruz.  

- Pazarlarımızdaki gezici ticaret durdurulduğu sürece, ilgili girişimcilere, pazar yeri 
vergisi ve elektrik kullanım faturası gönderilmeyecektir. Pazar satıcılarımıza yönelik 
ayrı bilgi kısa bir süre içinde gelecektir.  

 

Rotterdam Belediyesi, başka yerel önlemlerin gerekli olup olmadığını ve gerekli ise, bunların 

neler olduğunu araştırmaktadır. Tüm önlemler, güncel bilgiler ve sıkça sorulan sorulara dair 

açıklama için bakınız: Ondernemen010. “Vertalen” (Çevir) butonu aracılığıyla, bilgiyi diğer 

dillere çevirebilirsiniz. Ayrıca, merkezi devletin web sitesinde çeşitli dillerde iletişim de 

bulabilirsiniz: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/03/14/coronavirus-

communicatiemiddelen-preventie-en-publieksvragen-anderstalig.  

 

Saygılarımızla, 

 

Ondernemen010 
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