
 

 

 

 

 

 
  

Overzicht tijdelijke financiële steunmaatregelen overheid – 
al onze informatie gebundeld 
 
17 april 2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Inleiding 

De overheid heeft sinds het uitbreken van de Corona-crisis een flink aantal financiële noodmaatregelen genomen om het 

bedrijfsleven te hulp te schieten. Op de website van Rijksoverheid verscheen enige tijd geleden een totaaloverzicht van 

deze maatregelen. Dit overzicht bevat echter geen doorklikmogelijkheden.  

AKD heeft daarom een eigen (uitgebreider) overzicht van deze financiële steunmaatregelen opgesteld en dit overzicht 

verrijkt met hyperlinkjes naar diverse relevante overheidsbronnen (zoals de officiële tekst van de regelingen, Q&A’s van 

Rijksoverheid, een webinar van het UWV, antwoorden op Kamervragen, aanvraagformulieren, etc.).  

Daarnaast bevat het overzicht ook allerlei hyperlinkjes naar de door AKD’s eigen specialisten op de verschillende 

gebieden opgestelde Q&A’s, gegeven webinars (die kunnen worden teruggekeken) en overige informatie.  

Een en ander heeft geresulteerd in dit buitengewoon praktische totaaloverzicht. 

 

Rotterdam, 17 april 2020. 

 

 

  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen


 

 

 

Tegemoetkoming inkomsten en salariskosten 

Maatregelen Voor wie? Waar aanvragen? Informatie Rijksoverheid Informatie 
AKD 

 

Noodmaatregel overbrugging 

voor werkgelegenheid (NOW)  
 

 

Werkgevers met tenminste 20% 

omzetverlies 

 

 

UWV 

 

 

 

Q&A Rijksoverheid 

 

Rekentool omzetverlies 

 

Webinar UWV 

 

Beantwoording Kamervragen 

 

Op 16 april aangenomen moties 

m.b.t. o.a. aanspraken concerns en 

organisaties met een seizoenspiek 

 

 

Q&A AKD 

NL 

 

Q&A AKD 

ENG 

 

Webinar 

AKD 

 

Coulance rond schriftelijk 

vastleggen vast contract 

 

Verwachte aanpassing herziening 

lage WW-premie i.g.v. meer dan 

30% overuren 

 

 

Werkgevers 

 

 

Werkgevers 

 

Gaat automatisch 

 

 

Belastingdienst 

 

Kennisdocument 

premiedifferentiatie WW 

 

 

Overbruggingsregeling 

zelfstandig ondernemers (Tozo) 

 

 

Zelfstandig ondernemers, 

waaronder ZZP’ers 

 

Eigen gemeente 
 

Q&A Rijksoverheid 

 

Informatie VNG 

 

Op 16 april 2020 aangenomen 

motie over verrekening inkomsten 

 

 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0043340/2020-04-04
https://wetten.overheid.nl/BWBR0043340/2020-04-04
https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/formulier-aanvraag-tegemoetkoming.aspx
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/now
https://www.rekenhulpomzetverlies.nl/
https://www.onlineseminar.nl/uwvwerkgevers/webinar/31378/stakeholderwebinar-over-de-now-regeling/#watch-player
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/04/10/beantwoording-kamervragen-over-now/beantwoording-schriftelijke-vragen-now.pdf
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2020P05581
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2020P05581
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2020P05581
https://rgakdwebsitep.blob.core.windows.net/akdfiles/2849/QA-NOW---totaaldoc-FINAL-.pdf
https://rgakdwebsitep.blob.core.windows.net/akdfiles/2849/QA-NOW---totaaldoc-FINAL-.pdf
https://rgakdwebsitep.blob.core.windows.net/akdfiles/2851/QA-NOW---totaaldoc-FINAL-EN_.pdf
https://rgakdwebsitep.blob.core.windows.net/akdfiles/2851/QA-NOW---totaaldoc-FINAL-EN_.pdf
https://www.onlineseminar.com/akd/webinar/31198/arbeidsrechtelijke-actualiteiten-covid-19-deel-2/#watch-player
https://www.onlineseminar.com/akd/webinar/31198/arbeidsrechtelijke-actualiteiten-covid-19-deel-2/#watch-player
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/premiedifferentiatie-ww-schriftelijke-vastlegging-verlengd
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/premiedifferentiatie-ww-schriftelijke-vastlegging-verlengd
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2019/09/09/kennisdocument-premiedifferentiatie-ww
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2019/09/09/kennisdocument-premiedifferentiatie-ww
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/27/kamerbrief-tozo
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/27/kamerbrief-tozo
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/tozo
https://vng.nl/sites/default/files/2020-04/handreiking-tijdelijke-overbruggingsregeling-zelfstandig-ondernemers-tozo-v1-02042020.pdf
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z06679&did=2020D14178
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z06679&did=2020D14178


 

 

 

 

  

 

Tegemoetkoming Ondernemers 

Getroffen Sectoren COVID-19 

(TOGS)  

 

 

MKB ondernemers die direct 

getroffen worden door 

overheidsmaatregelen* 

 

 

Rijksdienst voor 

Ondernemend 

Nederland (RVO) 

 

Q&A Rijksoverheid 

 

Website RVO 

 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0043324/2020-03-31
https://wetten.overheid.nl/BWBR0043324/2020-03-31
https://wetten.overheid.nl/BWBR0043324/2020-03-31
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/tegemoetkoming-ondernemers-getroffen-sectoren-togs
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19


 

 

 

Tegemoetkoming belastingheffing formeel 

Maatregelen Voor wie? Waar aanvragen? Informatie 

Rijksoverheid 

(Voorbeeld) 

formulieren en brieven 

 

Uitstel van betaling diverse 

belastingen 

 

Alle ondernemers en 

ZZP’ers 

 

 

Belastingdienst 

 

Website 

Belastingdienst 

 

 

 

Formulier: ‘verzoek 

uitstel van betaling voor 

3 maanden’  

 

of per brief 

 

 

Deblokkering g-rekening 

 

 

Voor ondernemers met een 

g-rekening 

 

Belastingdienst 

 

Website 

Belastingdienst 

 

 

Formulier: ‘verzoek 

deblokkering g-rekening’ 

 

 

Verlaging invorderingsrente 

 

 

Alle ondernemers en 

ZZP’ers 

 

 

 

Gaat automatisch 

 

Website 

Belastingdienst 

 

 

 

N.v.t. 

 

Verlaging belastingrentes 

 

 

Alle ondernemers en 

ZZP’ers 

 

Gaat automatisch 

 

Website 

Belastingdienst 

 

 

N.v.t. 

 

Verlaging voorlopige aanslag 

IB/Vpb 2020 

 

 

Alle ondernemers en 

ZZP’ers 

 

 

Mijn Belastingdienst (zakelijk) 

 

Website 

Belastingdienst 

 

 

Formulier: ‘Verzoek of 

wijziging voorlopige 

aanslag 

vennootschapsbelasting’ 

 

 

Uitstel aangifte 

inkomstenbelasting 

  

 

Alle ondernemers en 

ZZP’ers 

  

Website 

Belastingdienst 

 

 

Formulier: ‘Uitstel 

aanvragen’ 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/04/02/kamerbrief-uitstel-van-betaling-voor-ondernemers-g-rekeningen-uitstel-heffing-eb-ode
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/04/02/kamerbrief-uitstel-van-betaling-voor-ondernemers-g-rekeningen-uitstel-heffing-eb-ode
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/hoe-vraag-ik-voor-3-maanden-bijzonder-uitstel-van-betaling-aan-vanwege-de-coronacrisishttps:/www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/hoe-vraag-ik-voor-3-maanden-bijzonder-uitstel-van-betaling-aan-vanwege-de-coronacrisis
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/hoe-vraag-ik-voor-3-maanden-bijzonder-uitstel-van-betaling-aan-vanwege-de-coronacrisishttps:/www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/hoe-vraag-ik-voor-3-maanden-bijzonder-uitstel-van-betaling-aan-vanwege-de-coronacrisis
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/hoe-vraag-ik-voor-3-maanden-bijzonder-uitstel-van-betaling-aan-vanwege-de-coronacrisishttps:/www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/hoe-vraag-ik-voor-3-maanden-bijzonder-uitstel-van-betaling-aan-vanwege-de-coronacrisis
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/04/02/kamerbrief-uitstel-van-betaling-voor-ondernemers-g-rekeningen-uitstel-heffing-eb-ode
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/verzoek_deblokkering_g_rekening
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/verzoek_deblokkering_g_rekening
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/17/kamerbrief-over-noodpakket-banen-en-economie
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/17/kamerbrief-over-noodpakket-banen-en-economie
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/17/kamerbrief-over-noodpakket-banen-en-economie
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/17/kamerbrief-over-noodpakket-banen-en-economie
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/vennootschapsbelasting/voorlopige_aanslag_vennootschapsbelasting/voorlopige_aanslag_aanvragen_of_wijzigen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/vennootschapsbelasting/voorlopige_aanslag_vennootschapsbelasting/voorlopige_aanslag_aanvragen_of_wijzigen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/vennootschapsbelasting/voorlopige_aanslag_vennootschapsbelasting/voorlopige_aanslag_aanvragen_of_wijzigen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/vennootschapsbelasting/voorlopige_aanslag_vennootschapsbelasting/voorlopige_aanslag_aanvragen_of_wijzigen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/24/brief-kamervragen-incidentele-suppletoire-begroting-inzake-noodpakket-banen-en-economie
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/24/brief-kamervragen-incidentele-suppletoire-begroting-inzake-noodpakket-banen-en-economie
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/belastingaangifte/content/ik-moet-aangifte-doen-maar-ik-wil-graag-uitstel-kan-dat
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/belastingaangifte/content/ik-moet-aangifte-doen-maar-ik-wil-graag-uitstel-kan-dat


 

 

 

 

Uitstel energiebelasting/ODE 

 

Klanten van 

energieleveranciers 

 

 

Belastingdienst 

 

 

 

Zie uitstel van betaling 

diverse belastingen  

 

Coulance deadlines WBSO 

 

 

Alle ondernemers en 

ZZP’ers die in 2019 een 

S&O-verklaring van de 

WBSO hebben ontvangen 

 

 

RVO  

(termijn tot en met zondag 5 

april 2020) 

 

Website RVO 

 

 

Uitstel van betaling of 

gespreide betaling lokale 

belastingen / waterschappen 

 

individuele 

belastingschuldigen / 

bepaalde categorieën 

belastingschuldigen 

 

Eigen gemeente 

 

Zie beleidsbesluit 

van de 

desbetreffende 

gemeente/ 

waterschap 

 

 

 

De mogelijkheid van 

continuering van de onbelaste  

vaste reiskostenvergoeding 

woon-werkverkeer en overige 

fiscale tegemoetkomingen d.d. 

14 april 2020. 

 

  

Belastingdienst 

  

 

 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/04/02/kamerbrief-uitstel-van-betaling-voor-ondernemers-g-rekeningen-uitstel-heffing-eb-ode
https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/coulance-voor-wbso-mededeling-en-aanvraag
https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/coulance-voor-wbso-mededeling-en-aanvraag
https://vng.nl/rubrieken/onderwerpen/coronavirus
https://vng.nl/rubrieken/onderwerpen/coronavirus
https://www.uvw.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/04/14/beleidsbesluit-fiscale-tegemoetkomingen-naar-aanleiding-van-de-coronacrisis
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/04/14/beleidsbesluit-fiscale-tegemoetkomingen-naar-aanleiding-van-de-coronacrisis
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/04/14/beleidsbesluit-fiscale-tegemoetkomingen-naar-aanleiding-van-de-coronacrisis
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/04/14/beleidsbesluit-fiscale-tegemoetkomingen-naar-aanleiding-van-de-coronacrisis
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/04/14/beleidsbesluit-fiscale-tegemoetkomingen-naar-aanleiding-van-de-coronacrisis
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/04/14/beleidsbesluit-fiscale-tegemoetkomingen-naar-aanleiding-van-de-coronacrisis


 

 

 

Tegemoetkoming belastingheffing materieel 

Maatregelen Voor wie? Waar aanvragen? Informatie 

Rijksoverheid 

formulieren indien 

nodig 

 

Tijdelijk lager ‘gebruikelijk loon’ 

DGA  toegestaan in verband 

met coronavirus COVID-19 

 

 

Alle ondernemers met 

gebruikelijk loon 

 

 

Bij de Belastingdienst via de 

aangifte loonheffingen 

 

N.v.t. 

 

Verzoek vooroverleg 

gebruikelijk loon 

(niet verplicht) 

 

Geen fiscale gevolgen voor 

pensioen van 

zorgmedewerkers die 

vervroegd met pensioen zijn 

gegaan en weer gaan werken 

in verband met coronavirus 

COVID-19 

 

 

Werkgevers en 

gepensioneerde 

zorgmedewerkers  

 

 

N.v.t 
 

Handreiking 

Pensioenen/ ODV 

Wet LB 

 

N.v.t 

 

Pensioenopbouw tijdens 

arbeidsduurverkorting 

 

 

Werkgevers en werknemers 

 

N.v.t 
 

Handreiking 

Pensioenen/ ODV 

Wet LB 

 

N.v.t 

 

 

Wilt u meer weten over meest actuele tegemoetkomingen en fiscale aandachtpunten tijdens de Corona-crisis?  
Neem contact op via tax@akd.nl 
 

 

 

 

https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/verzoek-vooroverleg-al1101z6fol.pdf
https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/verzoek-vooroverleg-al1101z6fol.pdf
https://centraalaanspreekpuntpensioenen.belastingdienst.nl/publicaties/va-20-005-v200319/
https://centraalaanspreekpuntpensioenen.belastingdienst.nl/publicaties/va-20-005-v200319/
https://centraalaanspreekpuntpensioenen.belastingdienst.nl/publicaties/va-20-005-v200319/
https://centraalaanspreekpuntpensioenen.belastingdienst.nl/publicaties/va-20-004-200316/
https://centraalaanspreekpuntpensioenen.belastingdienst.nl/publicaties/va-20-004-200316/
https://centraalaanspreekpuntpensioenen.belastingdienst.nl/publicaties/va-20-004-200316/
mailto:tax@akd.nl


 

 

 

 

Versoepeling kredieten 

 

* mits fysieke inrichting buitenshuis en actief in geselecteerde sectoren 

** m.u.v. enkele sectoren, zie rvo.nl/bmkb 

 

 

 

 

 

Maatregelen Voor wie? Waar aanvragen? Informatie 
Rijksoverheid 

Informatie AKD 

 

Verruiming Borgstelling MKB 

 

ZZP en MKB** 

 

 

Uw kredietverstrekker 

 

Q&A Rijksoverheid 
 

Q&A AKD 

 

Borgstellingskrediet Landbouw (BL) 

 

Agrarische ondernemers 

 

Uw kredietverstrekker 
 

Q&A Rijksoverheid 

 

 

 

Garantie Ondernemingsfaciliteit 

 

 

MKB en Grootbedrijf 

 

Uw kredietverstrekker 
 

Q&A Rijksoverheid 
 

 

Qredits 

 

 

Zelfstandigen en MKB 
 

Qredits.nl 
 

Q&A Rijksoverheid 
 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-17289.html
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/bmkb
https://akd.eu/nl/expertise/akd-s-corona-finance-helpdesk
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-17287.html
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/bl
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-18697.html
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/go
http://www.qredits.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/qredits


 

 

 

Contact 

Indien u naar aanleiding informatie uit dit overzicht vragen heeft of juridisch advies wenst over de arbeidsrechtelijke, 

fiscale en/of financiële gevolgen van het Coronavirus voor uw onderneming, neem dan contact op met een van 

onderstaande specialisten. 

 

Corona Taskforce Arbeidsrecht 

Mr. J. (Jadeena) Janssen    Mr. G.W. (Gerdien) van der Voet   Mr. E.M. (Mariëlle) van Winden – Spaans  Mr. D. (Daphne) van Zelst 
       

          
Function Lawyer    Function Lawyer | Counsel   Function Lawyer | Partner   Function Lawyer 
Practice group / Department   Practice group / Department   Practice group / Department   Practice group / Department 

Employment Law    Employment Law    Employment Law    Employment Law 

Mobile +31 6 52 84 69 63    Mobile +31 6 15 95 37 48    Mobile +31 6 23 36 66 48    Mobile +31 6 10 01 16 44  
E-mail jjanssen@akd.nl    E-mail gvandervoet@akd.nl   E-mail mvanwinden@akd.nl   E-mail dvanzelst@akd.nl 

 
 
 
 

mailto:jjanssen@akd.nl
mailto:gvandervoet@akd.nl
mailto:mvanwinden@akd.nl
mailto:dvanzelst@akd.nl
http://akdaily.nlan.local/people/Pages/person.aspx?ID=2576&Name=Jadeena-Janssen&Source=http%3A%2F%2Fakdaily%2Enlan%2Elocal%2Fpeople%2FPages%2Foverview%2Easpx
http://akdaily.nlan.local/people/Pages/person.aspx?ID=2380&Name=Gerdien-van-der-Voet&Source=http%3A%2F%2Fakdaily%2Enlan%2Elocal%2Fpeople%2FPages%2Foverview%2Easpx
http://akdaily.nlan.local/people/Pages/person.aspx?ID=2731&Name=Mariëlle-van-Winden---Spaans&Source=http%3A%2F%2Fakdaily%2Enlan%2Elocal%2Fpeople%2FPages%2Foverview%2Easpx
http://akdaily.nlan.local/people/Pages/person.aspx?ID=2506&Name=Daphne-van-Zelst&Source=http%3A%2F%2Fakdaily%2Enlan%2Elocal%2Fpeople%2FPages%2Foverview%2Easpx


 

 

 

Corona Taskforce Belastingen 

H.B.T. (Huub) Laauwen    Mr. I.C.J. (Ivo) Vreman    M.A. (Mieke) van Dulmen 
 

       
Function Partnee    Function Partner    Function Tax Advisor 
Practice group / Department   Practice group / Department   Practice group / Department 
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