Actuele Info
https://www.kvk.nl/corona
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinetneemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgesteldevragen-over-coronavirus-voor-werkgevers/financiele-maatregelen

Inkomensaanvulling tot Minimumloon niveau
Belangrijkste voorwaarden:
● Je bent in problemen gekomen als gevolg van Corona gerelateerde maatregelen
● Je werkt tenminste 1225 uur per jaar voor je bedrijf (3 dagen per week);
● Je bent voor 1 januari 2020 gestart met je bedrijf
● Je inkomen inclusief winst uit je bedrijf over heel 2020 is lager dan bijstand +
woonkostentoeslag (zie onder); Het inkomen van een eventuele fiscaal partner telt
hierbij tijdelijk niet mee.
● Onder normale omstandigheden kun je rondkomen van de winst uit je bedrijf
(levensvatbaar)
Wat krijg je:
● Je (gezins)inkomen wordt aangevuld tot bijstandsniveau + woonkostentoeslag.
Bijstandsniveau is ca. 1050,- euro voor alleenstaanden en ca. 1500,- voor
gehuwden/partners. Kom je niet in aanmerking voor huurtoeslag dan wordt dit
bedrag in de gewone BBZ regeling verhoogd met woonkostentoeslag. De berekening
van de woonkostentoeslag is complex maar kan oplopen tot 90% van je huur of
hypotheek boven 350 euro per maand. Het is nog niet duidelijk of de
woonkostentoeslag ook in de tijdelijke regeling wordt toegekend.
● Binnen 4 weken wordt voor een periode van maximaal 3 maanden
inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Daarbij kan er met
voorschotten worden gewerkt.
● De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet terugbetaald te
worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of
partnertoets.
● Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt de mogelijkheid tot
uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.
● Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal geldt bovendien een lager
rentepercentage dan bij de normale Bbz.
● Daarnaast kunt je een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van max. € 10.517
euro. Dit bedrag dient wel terugbetaald te worden. Het rentepercentage is nog niet
bekend, maar zal in ieder geval onder het bij het Bbz gehanteerde percentage van
8% liggen.
Opmerkingen:
Op dit moment wordt voor aanvragen nog gebruik gemaakt van het zeer uitgebreide
standaard aanvraagformulier. Een groot deel van de informatie op dit formulier hoeft niet
aangeleverd te worden voor de tijdelijke regeling. Als het goed is staat dit op het formulier
aangegeven. Neem anders contact op met je woonplaats gemeente. Het ministerie van
Sociale zaken werkt hard aan een vereenvoudigd formulier en een centraal punt waar de
aanvragen ingediend kunnen worden.
Meer info: https://ondernemersplein.kvk.nl/bbz

Voorgenomen Noodloket: 4000,- voor zwaarst getroffen sectoren
Dit loket moet nog worden geopend. Ondernemers die momenteel het zwaarst worden
getroffen door de corona maatregelen, zoals bedrijven in de horeca, de culturele sector en
de evenementen- en reisbranche, terecht voor een directe tegemoetkoming van 4000 euro
als eenmalige gift. Het kabinet komt nog met een lijst met sectoren. Dit is een voorstel wat
voorgelegd moet worden aan de Europese commissie omdat dit staatssteun is en officieel
niet zomaar toegestaan.Dit wordt nu met spoed gedaan en verdere info volgt daarna.
Belangrijkste voorwaarden
● Het gaat hier in het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden en andere etablissementen
die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken zoals
schoonheidssalons en anderen die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5
meter afstandseis.
● De gedorven inkomsten kunnen moeilijk worden ingehaald wanneer de COVID-19uitbraak achter de rug is.
● het betreft een ondernemingen met een fysieke inrichting buiten het eigen huis.

Uitstel van betaling van belastingen
Meer info:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/uitstelbetaling-gevolgen-coronavirus
Belangrijkste voorwaarden
● Je hebt een aanslag inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting
(btw) en/of loonbelasting ontvangen die je nu niet kunt betalen
● Wil je meer dan 3 maanden uitstel? Dan is binnen 2 weken na het indienen van het
verzoek een deskundigenverklaring nodig (boekhouder / accountant / financier/
brancheorganisatie / consultant) met toelichting:
○ Er sprake is van bestaande betalingsproblemen
○ De betalingsproblemen zijn van tijdelijke aard als gevolg van het coronavirus
○ Je bedrijf is levensvatbaar onder normale omstandigheden
Wat krijg je:
Nadat de belastingdienst je verzoek heeft ontvangen, stoppen zij met
invorderingsmaatregelen. En een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonbelasting
hoeft u niet te betalen. Ook is de invorderingsrente, die berekend wordt gedurende de
looptijd van het uitstel, tijdelijk verlaagd van 4% naar 0.01%.
Opmerkingen:
Geef in de brief duidelijk aan hoe lang je uitstel wilt. In principe moet de aanslag binnen 12
maanden alsnog betaald zijn. Verwacht je nog meer aanslagen de komende weken? Noem
deze dan vast in je brief. Deze aanslagen kunnen alleen op jouw verzoek worden
toegevoegd aan de regeling. Dit is een handmatig proces. Je kunt hiervoor na ontvangst van
je aanslag contact opnemen met de belastingtelefoon.

Verlaging van je voorlopige aanslag
Meer info:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/uitstelbetaling-gevolgen-coronavirus
Belangrijkste voorwaarden
● Je verwacht nu een lagere winst door de uitbraak van Corona
● Je betaalt nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting
Wat krijg je?
● De voorlopige aanslag wordt aangepast naar de nieuwe winstverwachting
Aanvragen:
Voor de inkomstenbelasting wijzigt u de voorlopige aanslag via Mijn Belastingdienst.Voor de
vennootschapsbelasting kunt u uw voorlopige aanslag op 3 manieren wijzigen:
● U gebruikt het formulier in het nieuwe ondernemersportaal: Mijn Belastingdienst
Zakelijk. Ga naar Inloggen voor ondernemers, kies voor Mijn Belastingdienst Zakelijk
en log in met eHerkenning.
● Kunt u niet gebruikmaken van Mijn Belastingdienst Zakelijk? Vul dan op deze
website het formulier 'Verzoek of wijziging voorlopige aanslag
vennootschapsbelasting 2020' in.
● U doet de aanvraag of wijziging met uw commerciële softwarepakket of laat dit door
uw belastingconsulent doen.

Werktijdverkorting / Gedeeltelijke loonbetaling door het UWV
De standaard regeling is vervangen door de Tijdelijke maatregel
Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
Aanvragen: Op dit moment kun je nog geen NOW-aanvraag indienen, daar wordt hard aan
gewerkt. Uiteindelijk gaat de aanvraag via het UWV. Wel is duidelijk dat omzetverlies vanaf
1 maart in aanmerking komt voor deze noodmaatregel. Zodra de mogelijkheid voor
aanvragen beschikbaar komt wordt de link op https://www.kvk.nl/corona gezet.
Als je al een aanvraag voor WTV gedaan had, wordt die vanaf nu beschouwd als aanvraag
voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling. Je hoeft dan niets te doen en krijgt vanzelf
bericht.
Belangrijkste voorwaarden
● Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén
ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn
werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
● De aanvrager verwacht tenminste 20% verwacht omzetverlies;
● De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan
worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden
worden gesteld);
● De regeling zit op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020;
● Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.
● Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een
accountantsverklaring vereist.

Wat krijg je?
● Een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’. Zo kunnen werkgevers
werknemers met een vast én flexibel contract in dienst houden en doorbetalen. Ook
oproepkrachten vallen hieronder. Uitzendbureaus kunnen ook voor uitzendkrachten
een tegemoetkoming aanvragen. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3
maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (evt. onder
andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.
● Op basis van de aanvraag zal het UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van
80% van de verwachte tegemoetkoming.
● De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in
omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden waarin de
relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming is uitgewerkt:
○ indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van
de loonsom van een werkgever;
○ indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de
loonsom van een werkgever;
○ indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van
de loonsom van de werkgever.
● Voor werknemers die onder de regeling vallen betekent dit dat hun loon volledig kan
worden doorbetaald.
● Werknemers verbruiken met de regeling hun WW-rechten niet omdat de regeling
losstaat van de WW. Werknemers en werkgevers kunnen zelf afspreken of
werknemers werk moeten verrichten.
Meer informatie vind je op Ondernemersplein.

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits
aanvragen: www.Qredits.nl
Om de groep kleine en startende ondernemers tegemoet te komen stelt
microkredietenverstrekker Qredits tijdelijk uitstel van aflossing aan voor ondernemers die
door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen. Het gaat bijvoorbeeld om kleine
ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, bouw en zakelijke
dienstverlening. Het uitstel is voor 6 maanden, de rente gaat in die periode naar 2%. Het
kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten
Aanvragen: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredietenbmkb/aanvraaginformatie-borgstelling-mkb-kredieten
Belangrijkste voorwaarden
● Aanvragen van de regeling doe je niet zelf, maar je kunt een geaccrediteerde
financier vragen van de regeling gebruik te maken. Meestal is dat je bank. De
geaccrediteerde financiers staan vermeld op de website van RVO (zie link
aanvragen). Banken doen de aanmeldingen voor de verruimde BMKB bij RVO.

Wat krijg je:
Vanaf 16 maart zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Met
de maatregelen kunnen mkb-bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank,
bijvoorbeeld om rekeningen te kunnen betalen en betalingsachterstanden weg te werken.
De overheid wil zo voorkomen dat bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het
coronavirus in liquiditeitsproblemen komen. Met de maatregel staat de overheid voor een
deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de financier met name
banken niet genoeg zekerheden kan bieden. Hierdoor kun je als ondernemer meer lenen
dan je op basis van je onderpand zou krijgen. Binnen de huidige regeling staat de overheid
borg voor 50% van het geleende bedrag dat je bank leent, maar dat percentage wordt naar
75%. De persoonlijke borg van de ondernemer is verlaagd van 25% naar 10%. Meer info zie
https://www.kvk.nl/corona
Let op: wees voorzichtig met het lenen van geld. Met name door flitskredieten en
crowdfunding waarbij hoge rentepercentages (8 tot 20%) betaald moeten worden en
daarnaast nog hoge kosten in rekening worden gebracht kan een lening averechts
uitpakken.

Wat kun je zelf doen?
●
●

Wanneer je de rekeningen/huur/gwl nu niet meer kunt betalen. Neem contact op met
je schuldeisers die je niet kunt betalen door het coronacrisis en leg de situatie uit en
vraag om uitstel.
Voor hulp moet je bij de gemeente zijn maar probeer geduld te hebben en neem hier
toch de tijd voor als het mogelijk is. Minister Koolmees drukte zzp'ers op het hart niet
meteen morgen naar de gemeente te rennen. "Want we hebben wel tijd nodig dit op
te zetten, dus wacht nadere berichtgeving af", legde hij uit.

