Inleiding
Het kabinet heeft gisteren besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische
maatregelen te nemen. Het aangekondigde noodpakket moet bedrijven en zzp’ers overeind
houden tijdens deze crisis. Daarnaast is het de bedoeling om ook banen en inkomens van
medewerkers te beschermen.
De belangrijkste maatregelen zijn als volgt:

1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten
(ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode
van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de
loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de
gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen.
Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen
in de subsidieperiode.
Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig
mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor
kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die
al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling.
Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.
In bijlage 1 vind je meer informatie omtrent deze maatregel.
Bron: www.uwv.nl

2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (ministerie van
SZW en gemeenten)
Er komt tijdelijke inkomensondersteuning voor zzp’ers met een levensvatbaar bedrijf die tijdelijk
in de knel zitten. Deze regeling geldt ook voor zzp’ers. De regeling is gebaseerd op de al
bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en
verstrekt. Deze voorziening heeft tijdelijk soepele voorwaarden vanwege de bijzondere situatie
waarin Nederland verkeert: de inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft
bijvoorbeeld later niet terugbetaald te worden.
Met de regeling kunnen zzp’ers ondersteuning aanvragen in de vorm van een aanvullende
uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. Net als de Bbz wordt
deze regeling uitgevoerd door gemeenten. Daar kun je dus terecht voor je aanvraag.

Hoe verschilt de versoepelde regeling van de ‘normale’ Bbz?
•
•

•
•
•

De toets op levensvatbaarheid wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling
van aanvragen mogelijk is.
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.

Bron: www.kvk.nl

3. Noodloket voor ondernemers
Er komt een noodloket voor de tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de eerste nood bij
ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de
coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. Het gaat hier in
het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden en andere zaken 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. Zij zien hun inkomsten grotendeels
teruglopen, terwijl hun vaste lasten intussen gewoon doorlopen en hun uitgaven in veel gevallen
al gedaan zijn. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer de
COVID-19-uitbraak achter de rug is. Eis is wel dat het ondernemingen betreft met een fysieke
inrichting buiten het eigen huis.
De tegemoetkoming moet nog verder worden uitgewerkt. Het betreft een eenmalig vast bedrag
van €4000 voor de periode van drie maanden en geldt alleen voor ondernemingen die qua type
en sector in ieder geval aan bovengenoemde voorwaarden voldoen. De voorwaarden worden op
dit moment ook verder uitgewerkt. Indien nodig worden deze voorwaarden steeds
geactualiseerd, aldus de Minister.
Bron: www.rijksoverheid.nl

4. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging
Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten, neemt de Belastingdienst
maatregelen. Ben je ondernemer of zzp’er en heb je betalingsproblemen door het coronavirus?
Dan kun je, nadat je aangifte hebt gedaan en een aanslag hebt ontvangen, de Belastingdienst
vragen om bijzonder uitstel van betaling. Ook kun je zelf jouw voorlopige aanslag aanpassen.
Geef dat dan door aan jouw relatiebeheerder. Verder verlaagt de Belastingdienst tijdelijk de
invorderingsrente en de belastingrente.

Bijzonder uitstel van betaling
Je kunt voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw)
en loonheffingen bijzonder uitstel van betaling aanvragen.
Stuur daarvoor een brief aan de Belastingdienst. In de brief vraag je om uitstel van betaling en
leg je uit hoe je door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen. Nadat de
Belastingdienst jouw verzoek heeft ontvangen, stoppen zij met invorderingsmaatregelen. En een
boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen hoef je niet te betalen.
Wat je precies moet doen, lees je in bijlage 2.
Belangrijk voor dit uitstel is dat een derde deskundige een verklaring afgeeft waarmee hij
aannemelijk maakt dat het gaat om een gezonde en levensvatbare onderneming die voldoet aan
de volgende voorwaarden:
•
•
•

De onderneming heeft werkelijk bestaande betalingsproblemen.
De problemen zijn van tijdelijke aard.
De problemen worden vóór een bepaald tijdstip opgelost.

Wanneer dit gaat spelen, neem dan contact met ons op.
Tijdelijke verlaging invorderingsrente en belastingrente
Als je een aanslag niet op tijd betaalt, moet je normaal gesproken 4% invorderingsrente betalen
vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Vanaf 23 maart 2020 verlaagt de
Belastingdienst de invorderingsrente tijdelijk van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle
belastingschulden.
Zij rekenen belastingrente als zij een aanslag pas te laat kunnen vaststellen, bijvoorbeeld omdat
je niet op tijd of niet voor het juiste bedrag aangifte hebt gedaan. Het tarief van de
belastingrente is 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor andere belastingen. Het tarief
van de belastingrente verlagen zij ook tijdelijk naar 0,01%. Dit zal gelden voor alle belastingen
waarvoor belastingrente geldt. De tijdelijke verlaging van het tarief van de belastingrente gaat in
vanaf 1 juni 2020, behalve voor de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting gaat de
verlaging in vanaf 1 juli 2020.
Verlaging van uw voorlopige aanslag
Verwacht je een lagere winst door de uitbraak van corona en betaal je nu een voorlopige
aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Dan kun je jouw voorlopige aanslag
wijzigen, zodat je direct minder belasting betaalt. Neem in dit geval contact met ons op.
Bron: www.belastingdienst.nl

5. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering
Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en
bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO).
Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5
miljard euro. Met de GO helpt het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat zowel het MKB

als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en
bankgaranties, (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het
maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het Kabinet
committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is.
Bron: www.rijksoverheid.nl

6. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits
(ministerie van EZK)
Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende
ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan
ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke
dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die
geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de
duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%. Het
kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.
Bron: www.rijksoverheid.nl

7. Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en
cultuursector
Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de
mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde
aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting.
Ook is het Rijk met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij generieke
maatregelen en eventuele verbijzondering indien dat nodig is.
Bron: www.rijksoverheid.nl

Tot slot
Het nieuws volgt elkaar in een razend tempo op. De overheid beraadt zich dagelijks over de
situatie waarbij nieuwe of aanvullende maatregelen niet ondenkbaar zijn. Het bovenstaande is
een momentopname. Vanzelfsprekend houden wij de ontwikkelingen en de landelijke richtlijnen
van het RIVM nauwlettend in de gaten.
Mochten er vragen zijn, neem dan contact op met jouw relatiebeheerder.

Bijlage 1 De regeling Werktijdverkorting is stopgezet als coronamaatregel.
Welke maatregel komt hiervoor in de plaats?
Het kabinet introduceert de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).
Momenteel wordt overleg gevoerd met UWV over de uitvoering van deze regeling. De
hoofdlijnen van deze regeling zijn al bekend en staan hieronder.
Waarom is de regeling Werktijdverkorting (wtv) gestopt als maatregel?
•
•
•

De uitbraak van het coronavirus heeft de afgelopen weken geleid tot een ongekend groot
beroep op de regeling Werktijdverkorting voor werkgevers.
Deze regeling is niet toegesneden op de ingrijpende gevolgen van de corona-uitbraak voor
Nederlandse bedrijven en organisaties. Daarom is de wtv ingetrokken.
Het kabinet wil graag meer werkgevers financieel tegemoetkomen en wil dit sneller doen dan
binnen de ingetrokken wtv-regeling. Het kabinet doet dit via de nieuwe
tegemoetkomingsregeling.
Kan ik nog Werktijdverkorting aanvragen?
Nee, dat is niet meer mogelijk.
Hoe lang blijft mijn lopende Werktijdverkorting van kracht? En als ik moet verlengen, hoe werkt
dat dan als er ondertussen een andere regeling is?
Als u al een toekenning heeft gekregen voor werktijdverkorting, dan blijft deze vergunning van
kracht. Als u gebruik maakt van de vergunning voor werktijdverkorting en na afloop daarvan
verlenging wilt, moet u gebruik maken van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor
Werkbehoud (NOW).
Ik heb Werktijdverkorting aangevraagd via de website die daarvoor is, maar heb nog geen
antwoord gehad. Moet ik dat afwachten, moet ik zelf iets doen, hoe gaat het verder?
U krijgt hierover bericht. Uw aanvraag voor de ingetrokken wtv-regeling wordt beschouwd als
een aanvraag voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Wel zal
bij u aanvullende informatie opgevraagd worden.
Wat houdt de nieuwe, tijdelijke NOW-regeling voor tegemoetkoming van de loonkosten in?

•
•
•
•

Er komt een nieuwe regeling, los van de ontheffing op werktijdverkorting en de
Werkloosheidswet (WW).
Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de
loonkosten en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen.
Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon doorbetalen.
De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de
mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.

Welke voorwaarden gelden om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de
loonkosten via de NOW-regeling?
•

•
•
•

•
•
•

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% 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 ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.
De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet,
maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen
omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:
als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een
werkgever;
als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een
werkgever;
als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de
werkgever.
Op basis van uw aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de
verwachte tegemoetkoming.
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.
Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er
sprake is geweest van een daling van de loonsom.
Wanneer kan ik een aanvraag indienen voor de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor
werkbehoud (NOW)?
U kunt deze nog niet indienen. Er wordt hard gewerkt om hier zo snel mogelijk verandering in te
brengen. De exacte datum wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. De periode waarover u
tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet af van deze datum. Omzetverlies vanaf 1 maart komt
in aanmerking voor tegemoetkoming.
Hoe dien ik een aanvraag in voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling (NOW)?
U dient de aanvraag in bij UWV.
Kan ik ook een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming loonkosten voor werknemers met
een flexibel contract?
Ja, dat kan. De nieuwe tegemoetkomingsregeling is ook van toepassing op de loonkosten voor
werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk aan werknemers
met een oproepcontract. Uitzendbedrijven kunnen ook voor uitzendkrachten die bij hen in
dienst zijn een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Zo kunnen bedrijven deze heftige
periode overbruggen zonder dergelijk personeel te hoeven laten gaan.

Kan ik wel een wtv-aanvraag indienen voor andere omstandigheden dan corona?
Nee, de wtv-regeling is ingetrokken. Ook bij omzetverlies wegens andere oorzaken dan de
uitbraak van het coranavirus COVID-19 dient u gebruik te maken van de nieuwe regeling.
Vragen en antwoorden over de nieuwe tegemoetkomingsregeling voor werknemers
Wordt mijn loon doorbetaald als ik onder de NOW val?
Ja, uw loon wordt volledig doorbetaald.
Verbruik ik ook WW-rechten als ik onder de nieuwe tegemoetkomingsregeling val?
Nee, u verbruikt geen WW-rechten. De tegemoetkomingsregeling staat los van de WW.
Moet ik gegevens aanleveren om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming via de NOWregeling?
Nee, dit loopt via uw werkgever. U hoeft niets te doen.
Moet ik gedurende de tegemoetkoming via de NOW-maatregel stoppen met werken?
Dit is geen voorwaarde voor de tegemoetkomingsregeling. U maakt met uw werkgever
afspraken of u (thuis) werk verricht voor uw werkgever.

Bron: www.uwv.nl

Bijlage 2: Uitstel van betaling aanvragen

Wanneer kunt u uitstel aanvragen?
Nadat u een aanslag hebt ontvangen (en in de betalingsproblemen komt).
Wanneer moet u de verklaring van de derde deskundige opsturen?
Binnen 4 weken nadat u uitstel aanvraagt. Dit hoeft dus níet tegelijkertijd.
Wat is een derde deskundige?
Bijvoorbeeld:
•
•
•
•

een externe consultant
een externe financier
een brancheorganisatie
uw eigen accountant of fiscaal dienstverlener

Wat moet er in de verklaring van de derde deskundige staan?
Over de voorwaarden van de verklaring wordt nog gesproken. Nadere informatie volgt spoedig
op deze pagina.
Waar stuurt u uw verzoek om uitstel naar toe?
Stuur uw verzoek om uitstel met motivering en (eventueel later) de verklaring van de
deskundige naar:
Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Bron: www.belastingdienst.nl

