Het coronavirus: regelingen voor getroffen ondernemers
Mogelijkheden:
- Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
- Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning voor zzp en mkb
- Compensatieregeling: € 4.000 voor direct getroffen ondernemers
- Verruiming B(orgstelling) MKB-kredieten: BMKB-C
- Uitstel betalen belasting
- Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering
- Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits
- Voorgenomen maatregelen

Coronaloket
VNO-NCW, MKB-Nederland en PZO-ZZP hebben samen met de Kamer van Koophandel een
coronaloket geopend voor ondernemers met vragen. Bij dit loket vindt u informatie die kan helpen bij
vragen over welke regelingen er bestaan, hoe u moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen
is om nu te doen. Het loket is ook telefonisch te bereiken via tel. 0800-2117 (op werkdagen tussen
08.30 en 17.00 uur).

Tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid
(NOW)
(Ondernemers met personeel)
De regeling Werktijdverkorting (wtv) is stopgezet als ‘corona-maatregel’. Welke maatregel komt
daarvoor in de plaats?
Het kabinet introduceert de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).
Momenteel wordt overleg gevoerd met UWV over de uitvoering van deze regeling. De hoofdlijnen
van deze regeling zijn al bekend (zie hieronder).
Waarom is de regeling Werktijdverkorting 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.
Tot 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 je al een toekenning hebt gekregen voor werktijdverkorting, dan blijft deze vergunning van kracht.
Als je gebruik maakt van de vergunning voor werktijdverkorting en na afloop daarvan verlenging wilt,
moet je gebruik maken van de nieuwe regeling.
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?
Je krijgt hierover bericht. Jouw aanvraag voor de ingetrokken wtv-regeling wordt beschouwd als een
aanvraag voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling. Wel zal bij jou aanvullende informatie
opgevraagd worden.
Wat houdt de nieuwe 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?
· 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 jouw 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?
Je 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 je
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?
Je 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.

Maatregelen op het gebied van (bancaire) financiering
Een noodzakelijke voorwaarde voor de bedrijfscontinuïteit is dat je als ondernemer kunt beschikken
over voldoende liquide middelen. Er is voldoende ruimte nodig in uw rekening-courant om te kunnen
blijven ondernemen en/ of om rekeningen te kunnen blijven betalen. In dit licht is het essentieel hoe de
banken en overige financiers ruimte gaan bieden voor verlichting en/of extra krediet.
Financiers zien zich in de komende weken en maanden geconfronteerd met een grote groep klanten die
rente en aflossingen mogelijk niet meer kunnen betalen of extra krediet nodig hebben. Wat we nu zien
is dat alle banken zich sinds 13 maart bijna volledig richten op beheer. Dit betekent dat zij maatregelen
nemen om efficiënt en op grote schaal een antwoord te kunnen geven op deze klantvragen. Een drietal
zaken is al duidelijk.
1. BMKB
Per direct werd aangekondigd dat de Borgstellingsregeling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) is
verruimd. Kern van deze regeling is dat de overheid bereid is om voor een groter deel van de
financiering borg te staan als de financieringsbehoefte wordt veroorzaakt door de gevolgen van het
coronavirus. Daardoor kunnen banken dus gemakkelijker een (meer) risicovol krediet verstrekken.
Een aantal kenmerken:
· Deze tijdelijke regeling wordt uiterlijk 1 april 2020 gepubliceerd en geldt met terugwerkende kracht
vanaf maandag 16 maart 2020 tot 1 april 2021.
· De looptijd van het borgstellingskrediet is maximaal 8 kwartalen.
· De verhouding tussen het borgstellingkrediet en de financiering voor eigen risico van de bank is 3:1.
(In de bestaande regeling is die verhouding 1:1).
· De overheid stelt zich borg voor 90% van het borgstellingskrediet.
· Het borgstellingskrediet bedraagt maximaal € 1,5 miljoen.
Voorbeeld: bij een totale financieringsbehoefte van € 2,0 miljoen bedraagt het borgstellingskrediet €
1,5 miljoen en is het aandeel van de bank € 0,5 miljoen. De overheid staat dus borg voor € 1.350.000
(= 67,5%) van de totale financiering en de bank draagt risico over € 650.000 (= 32,5%) van de totale
financiering.
· De ondernemer staat zelf persoonlijk borg voor 10% van het bedrag van het borgstellingskrediet.
· Voor borgstellingskredieten met een looptijd van maximaal 8 kwartalen dragen banken een
eenmalige provisie af van 3,9% aan RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Deze provisie
staat vermeld in de offerte en is voor rekening van de ondernemer.
· Zie voor meer informatie: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/komt-u-aanmerking-voor-debmkb (dit zijn nog wel de bestaande voorwaarden).
Het aanvragen van een BMKB-lening gaat via de banken. Hierin zit nog wel onduidelijkheid. Immers,
welke normen hanteren de banken hierin en hebben ze tijd en mankracht om extra aanvragen snel te
kunnen beoordelen en te effectueren? Om deze reden betwijfelen we of deze verruimde regeling op
korte termijn veel lucht zal geven aan ondernemingen.
2. Opschorten aflossingen
Alle banken denken momenteel na over een regeling om aflossingen (tijdelijk) op te schorten. Dit
biedt direct liquiditeitsruimte en is voor banken ook relatief makkelijk uit te voeren. ING heeft hiertoe
sinds gisteren al verregaande maatregelen genomen.
ING-klanten kunnen via MijnING.nl een aanvraag indienen voor 1. het per direct opschorten van
aflossingen (voor maximaal 6 maanden) of 2. zelfs de laatste aflossing ongedaan maken. Deze
aanvraag wordt binnen twee dagen in behandeling genomen.

Het is onze inschatting dat ABN Amro en Rabobank met soortgelijke maatregelen zullen komen.
Echter tot op heden (dinsdagochtend 18-3) is hier nog niets formeel over bekend. Ook
leasemaatschappijen en andere financiers werken aan maatregelen. We sluiten niet uit dat ook
collectieve afspraken worden ontwikkeld.
Voor ondernemingen die al een bestaande BMKB-lening hebben, geldt dat aflossingen op deze lening
onder voorwaarden ook tweemaal opgeschort mogen worden. Via jouw bank kun je hier direct een
aanvraag voor indienen.
3. Nieuwe kredietaanvragen
Alhoewel het aantal nieuwe financieringsaanvragen voor investeringen, overnames, uitbreidingen e.d.
in de komende maanden sterk zal dalen, zijn er natuurlijk nog steeds branches en bedrijven die een
financieringsvraag hebben. Omdat alle financiers de focus verleggen naar beheersactiviteiten, houden
wij er rekening mee dat de doorlooptijd van nieuwe financieringsaanvragen langer en de beoordeling
kritischer wordt. Wel hebben we al vernomen dat de banken bezig zijn met het (tijdelijk) inrichten van
een vereenvoudigd kredietproces om zowel de aanvragen als gevolg van Corona en de overige
aanvragen wel kunnen blijven behandelen.
Ons advies: wees proactief en zorg dat je informatie op orde hebt
Ook financiers zullen in deze tijd meewerken om de continuïteit van ondernemingen te kunnen
waarborgen. Naast een maatschappelijk belang hebben ze hier zelf ook alle baat bij. Neem proactief
contact op met je bank wat dit voor jou kan betekenen. Je kunt beter op voorhand liquiditeitsruimte
creëren dan te laat stappen ondernemen. Wees duidelijk over wat je wilt vragen en waarom.
Voorwaarde is wel dat je recente (financiële) informatie over je bedrijf beschikbaar hebt. Hierbij kun
je denken aan bijvoorbeeld tussentijdse cijfers, prognoses/ scenario’s, ontwikkeling werkkapitaal en
effecten van reeds genomen maatregelen. Met een duidelijke onderbouwing richting een financier zal
sneller het gewenste effect van extra liquiditeitsruimte kunnen worden bereikt.
4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering
MKB’ers en grote bedrijven die moeite hebben om bankleningen en –garanties te krijgen kunnen
gebruikmaken 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 geeft de
overheid een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties. Het maximum per onderneming ligt
tijdelijk op 150 miljoen euro. Het Kabinet ‘committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die
nodig is’.
5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits
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.
6. Borgstellingsregeling voor land- en tuinbouw
Voor bedrijven in de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal.
Het kabinet zal zich via deze regeling borgstellen voor kredieten van agrarische ondernemers.
Hiervoor zal de bestaande regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten worden verruimd.

Fiscale maatregelen corona
Hieronder volgt een overzicht van de fiscale regelingen in verband met het coronavirus.
1. Uitstel van betaling
Heb je betalingsproblemen bij de Belastingdienst als gevolg van de coronacrisis dan zijn er
verschillende mogelijkheden voor uitstel van betaling. De belangrijkste zetten wij hier voor je op een
rij.
1.1. Bijzonder uitstel van betaling
De regeling bijzonder uitstel van betaling belastingaanslagen staat open bij betalingsproblemen als
gevolg van het coronavirus. Dit uitstel van betaling is mogelijk voor de inkomstenbelasting,
vennootschapsbelasting, loonbelasting en omzetbelasting.
De voorwaarden zijn als volgt:
- De betalingsproblemen zijn het gevolg van de coronacrisis;
- Het gaat om werkelijk bestaande, acute betalingsproblemen (en niet om bijvoorbeeld
betalingsproblemen die in de toekomst zullen ontstaan);
- De betalingsproblemen zijn van tijdelijke aard;
- De betalingsproblemen moeten voor een bepaald tijdstip opgelost zijn;
- De onderneming moet levensvatbaar zijn.
Bij het verzoek tot uitstel van betaling dient een verklaring van een ‘derde deskundige’ te worden
meegezonden. Dit is bijvoorbeeld een externe consultant, een accountant of financieel adviseur. Het is
niet nodig deze verklaring meteen mee te sturen. Deze mag ook binnen twee weken worden
nagezonden. Het staat je natuurlijk vrij om de verklaring direct mee te sturen.
Zodra het verzoek om uitstel van betaling bij de Belastingdienst binnen is, zet deze de invordering stil.
Dit betekent dat er geen betalingsherinnering of aanmaning wordt verstuurd. Dit proces wordt pas
weer in werking gesteld op het moment waarop de Belastingdienst het verzoek om bijzonder uitstel
van betaling heeft beoordeeld en heeft afgewezen. Tevens blijft een verzuimboete voor het niet tijdig
betalen achterwege.
1.2. Regulier kortstondig uitstel van betaling
Voor ondernemers staat de regeling kortstondig uitstel van betaling open. Het is mogelijk telefonisch
kort uitstel van betaling te krijgen. Dit uitstel bedraagt maximaal vier maanden na de vervaldag van de
aanslag.
Deze betalingsregeling geldt voor (voorlopige) aanslagen inkomstenbelasting en
vennootschapsbelasting en voor naheffingsaanslagen loonbelasting en omzetbelasting. Voor de
loonbelasting en de omzetbelasting geldt dat er een naheffingsaanslag moet zijn opgelegd.
De Belastingdienst legt een naheffingsaanslag op wanneer de in het tijdvak verschuldigde
loonbelasting of omzetbelasting niet tijdig is betaald. De naheffingsaanslag volgt zodra de
Belastingdienst het betaalverzuim heeft vastgesteld. Het is niet mogelijk binnen de reguliere
betaaltermijn een verzoek tot kortstondig uitstel van betaling in te dienen!
De naheffingsaanslag wordt automatisch verhoogd met een boete. Afhankelijk van de hoogte van de
aanslag wordt deze als gevolg van het telefonisch uitstel van betaling (gedeeltelijk) verminderd.
De voorwaarden voor het kort telefonisch uitstel zijn:
- De totale openstaande belastingschuld is lager dan € 20.000;

- Je hebt geen belastingaanslagen openstaan waarvoor een dwangbevel is betekend;
- Er staat geen vergrijpboete open;
- Er loopt geen betalingsregeling voor andere belastingaanslagen;
- Het verzoek ziet niet op een aanslag die in meerdere termijnen betaald kan worden (voorlopige
aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting van het lopende jaar);
- Er is tijdig aangifte gedaan.
Het verzoek kortstondig uitstel van betaling is onderdeel van de reguliere mogelijkheden tot het
verkrijgen van een betalingsregeling. Dit uitstel is op eenvoudige manier te verkrijgen. Het nadeel aan
deze betalingsregeling is dat er geen andere mogelijkheid tot uitstel van betaling meer openstaat voor
de betreffende aanslag. Het is daarom belangrijk bij betalingsproblemen vooraf een goede afweging te
maken tussen de verschillende betalingsregelingen. Wij helpen je graag bij deze afweging.
2. Melding betalingsonmacht
Als een rechtspersoon (bijvoorbeeld B.V., N.V., stichting, vereniging) de verschuldigde loonbelasting,
Sociale verzekeringspremies en omzetbelasting niet meer kan betalen moet hij dit melden bij de
Belastingdienst. Dit wordt ook wel de melding betalingsonmacht genoemd.
De melding van de betalingsonmacht dient uiterlijk plaats te vinden twee weken na de dag waarop de
desbetreffende bedragen uiterlijk hadden moeten zijn afgedragen. De juiste en tijdige melding beperkt
de aansprakelijkheid van de bestuurder. Geen tijdige of onjuiste melding kan ertoe leiden dat de
bestuurder hoofdelijk aansprakelijk wordt gesteld voor de niet-betaalde belastingschulden of nietafgedragen premies.
Een in de praktijk veelgehoorde misvatting is dat je in geval van betalingsproblemen of na een
melding betalingsonmacht niet langer aangifte zou hoeven doen. Dat is niet juist. In alle gevallen is het
van cruciaal belang dat je tijdig de aangiften omzetbelasting en loonbelasting indient!
3.Vermindering voorlopige aanslag inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting
Als je een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over 2020 hebt
ontvangen en je verwacht een lagere winst verwacht dit jaar, dan kunnen wij direct een verzoek tot
vermindering van de voorlopige aanslag indienen bij de Belastingdienst.
Je gaat hierdoor meteen minder belasting betalen en dit geeft ruimte in jouw liquiditeit. Wanneer de
nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die je al hebt betaald in de eerste maanden van dit
jaar, dan krijg je die termijnen terug van de belastingdienst.
Is dit voor jou van toepassing? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Wij zullen dit verzoek
tot vermindering op zo kort mogelijke termijn indienen bij de Belastingdienst.
4. Invorderings- en belastingrente tijdelijk naar 0,01%
Als een aanslag niet op tijd wordt betaald, moet normaal gesproken 4% invorderingsrente worden
betaald vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken.
Om de drempel uitstel van betaling aan te vragen te verlagen, wordt de invorderingsrente vanaf
23 maart 2020 tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01% voor alle belastingschulden. Het uitstel van
betaling wordt daardoor dus nagenoeg renteloos.
Ook het percentage van de belastingrente gaat tijdelijk omlaag naar 0,01% voor alle belastingen
waarvoor deze geldt. De belastingrente is normaliter 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor
de overige belastingen. Voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting geldt dat de

belastingrente wordt berekend over de periode van 1 juli volgend op het belastingjaar tot 6 weken na
de datum van de aanslag. Over het kalenderjaar 2019 wordt dus vanaf 1 juli 2020 belastingrente
berekend.
De verlaging van de belastingrente voor de inkomstenbelasting gaat in op 1 juli 2020. Voor de overige
belastingen gaat de verlaging in op 1 juni 2020.
5. Uitstel energiebelasting/ODE
Het kabinet wil de heffing van de energiebelasting en/of de heffing van Opslag Duurzame Energie
(ODE) voor bedrijven in de tweede, derde en vierde belastingschijf tijdelijk uitstellen. Er wordt nog
onderzocht hoe dit kan worden vormgegeven....
6. Stopzetting toeristenbelasting
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.

ZZP’ers en corona
1. Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning voor zzp en MKB
Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor
levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan
tot het sociaal minimum. Op een lening voor bedrijfskapitaal kan een beroep worden gedaan om
liquiditeitsproblemen op te lossen.
De tijdelijke regeling is aanvullend op de overige maatregelen die worden getroffen in fiscaliteit en in
de borgstellingssfeer voor ondernemers en is geënt op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen
(Bbz). Deze tijdelijke regeling bevat de volgende elementen:










De toets op levensvatbaarheid die het Bbz kent wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling
van aanvragen mogelijk is.
Daarmee wordt binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning
voor levensonderhoud verstrekt. Nu kan dat 13 weken duren. Daarbij kan er met voorschotten worden
gewerkt.
De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie
maximaal ca. € 1500 per maand (netto).
Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot
maximaal € 10.157, -.
De inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt ‘om niet’ verstrekt; de ondernemer weet dus
zeker dat deze niet later terugbetaald hoeft te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van
een vermogens- of partnertoets.
Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de
aflossingsverplichting opgenomen.
Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal zal een lager rentepercentage dan thans in het
Bbz geldt worden gehanteerd.
In samenspraak met VNG en Divosa wordt de regeling verder uitgewerkt, opdat die op korte termijn
kan worden ingevoerd. Daarbij zal ook worden gekeken hoe een grotere toestroom van aanvragen op
snelle en zorgvuldige wijze behandeld kan worden en wat daar verder voor nodig is.
Gemeenten zullen gecompenseerd worden voor het extra beroep op aanvullende bijstand,
bedrijfskapitaal en voor uitvoeringskosten. Het budgettair beslag van de huidige Bbz-regeling is circa
75 mln. Dat zal naar verwachting aanzienlijk toenemen, mogelijk gaat het om meer dan een
verdubbeling.
Voorts zal samen met de VNG en Divosa en via zzp- en ondernemersorganisaties, de Kamer van
Koophandel en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ingezet worden op extra communicatie
om de regeling bekendheid te geven. Het kabinet zal ook in gesprek met zzp-organisaties gaan over de
situatie van zelfstandigen en wat er nodig is om de huidige situatie het hoofd te bieden.

Voor wie geldt deze nieuwe regeling?
De extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig
ondernemers die in de knel komen door de Corona-crisis. Voor hen heeft het kabinet financiële
ondersteuning beschikbaar gesteld. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen
in die situatie te melden. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige
druk op de uitvoering.

Meer specifiek gelden de volgende eisen:








gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in
het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
is vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal
1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.
Vanaf wanneer geldt de nieuwe regeling?
De regeling werkt terug tot 1 maart. Wanneer u vanaf 1 maart 2020 in de financiële problemen bent
gekomen, als gevolg van Corona-gerelateerde maatregelen, kunt u bij de gemeente waar u woont een
aanvraag indienen.
Welke hulp biedt de gemeente?
Op basis van deze tijdelijke regeling biedt de gemeente u voor maximaal drie maanden
inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Hoe hoog dit bedrag precies is hangt af van de
samenstelling van uw huishouden en uw inkomen. U hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te
betalen. Er is ook geen vermogens- en partnertoets.
Daarnaast kunt u 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.
Tot wanneer geldt de nieuwe regeling?
Vooralsnog kunt u er vanuit gaan dat de regeling tot 1 juni 2020 blijft bestaan. Dus ook wanneer u pas
in mei in de financiële problemen komt, kunt u op dat moment een aanvraag indienen.
Wat moet ik doen om aanspraak te maken op de regeling?
U kunt terecht bij uw woongemeente. Mogelijk komt er informatie hierover op de website van uw
gemeente. Aangezien de regeling een terugwerkende kracht kent vanaf 1 maart is het niet nodig per
direct een aanvraag in te dienen. Als aanvragen gespreid binnenkomen ontlast dat de gemeente.
Welke informatie moet ik aanleveren bij de gemeente?
De gemeente moet na kunnen gaan of u recht heeft op de tijdelijke regeling. Er zal bijvoorbeeld
gevraagd kunnen worden naar uw inschrijving bij de KvK en naar uw ID-bewijs. Verder heeft de
gemeente informatie nodig over de samenstelling van uw huishouden en kan u dus vragen of u een
partner heeft en/of inwonende kinderen.
Waarschijnlijk zal er ook informatie gevraagd worden over uw onderneming, bijv. in welke sector u
werkt en of u personeelsleden heeft. Hiermee helpt u om zicht te krijgen op het gebruik van de
regeling.

Wanneer weet ik waar ik aan toe ben?
Streven is dat gemeenten zo veel mogelijk binnen 4 weken na aanmelding tot een besluit komen en tot
uitkering overgaan. Door grote drukte lukt dat mogelijk niet altijd. Dan kunnen gemeenten tot
bevoorschotting overgaan.

Let op: Op dit moment werkt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de
maatregel verder uit met o.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeentes. Zodra er meer bekend
is (waarschijnlijk eind deze week), volgt er meer informatie over hoe men een Bbz-aanvraag kan
indienen. De maatregel gaat met terugwerkende kracht in per 1 maart 2020 en duurt vooralsnog
tot 1 juni 2020.

2. Compensatieregeling: € 4.000 voor direct getroffen ondernemers
De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme gevolgen voor de inkomsten in een aantal
sectoren in het bijzonder, zoals de (verplichte) sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen
in de reisbranche. Deze inkomsten kunnen moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter
de rug is.
Noodloket
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 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 tegemoetkoming moet nog verder worden uitgewerkt. Het betreft een eenmalig forfaitair bedrag
van € 4000 voor de periode van drie maanden en geldt alleen voor ondernemingen die qua type en
sector in ieder geval aan de voornoemde voorwaarden voldoen. De voorwaarden worden op dit
moment uitgewerkt. Indien nodig worden deze voorwaarden steeds geactualiseerd.

Zwaar weer
Er is een aantal dingen dat je zelf kunt doen als je in zwaar weer terechtkomt:






Kijk eerst of er mogelijkheden zijn om veranderingen in je bedrijf door te voeren. Misschien
kun je producten van andere leveranciers (uit andere landen) betrekken of jouw diensten in
een andere regio aanbieden.
Ook kun je wellicht geld uit je bedrijf vrijmaken door uitstaande facturen te innen. Ook kun
je factoring overwegen, een kredietvorm waarbij je relatief snel betaald krijgt. Bespreek ook
of je afspraken kunt maken met je schuldeisers over een langere betalingstermijn dan
gebruikelijk.
Bekijk of externe financiering mogelijk is. Informeer altijd eerst bij je eigen bank naar de
mogelijkheden (bijvoorbeeld rekening courant) voordat je overige financieringsvormen
overweegt.

Let op! Je kunt er ook voor kiezen snel geld te lenen met een flitskrediet. Dan krijg je snel geld op je
rekening, maar snelheid heeft zijn prijs.

Mijn bedrijf heeft schulden, wat nu?
Je merkt dat het allemaal wat minder gaat met je bedrijf. Klanten bestellen minder en het gebeurt
steeds vaker dat je rekeningen niet op tijd kunt betalen. Schulden dreigen, de bank stelt vragen en
leveranciers willen misschien ook alleen nog tegen contante betaling leveren. Zoek een oplossing.
Heeft jouw bedrijf ook schulden? Zoek dan tijdig hulp en bepaal je route om je bedrijf er (financieel)
weer bovenop te krijgen.
Sta tijdig stil bij de signalen
Herken je hier iets van in je eigen bedrijf? Dan is het belangrijk om bij deze signalen stil te staan. Het
is waarschijnlijk de hoogste tijd om scherp naar je bedrijf te (laten) kijken. Beoordeel bijvoorbeeld de
levensvatbaarheid van je bedrijf, zoek naar een oplossing en stippel een route uit om het tij te keren.
Door op tijd maatregelen te nemen, vergroot je de kans om je financiële problemen te boven te komen.
Zoek een oplossing
Marktmogelijkheden
Als het (financieel) minder gaat met je bedrijf, is financiering (geld lenen) niet altijd de oplossing.
Onderzoek met hulp van een extern adviseur wat er écht aan de hand is. Beoordeel bijvoorbeeld
de marktmogelijkheden van je product of dienst. Misschien moet je je richten op een nieuw product of
dienst? De marktomstandigheden wisselen immers steeds sneller. Is er voldoende perspectief? Breng
dan het nieuwe aanbod met een gerichte campagne onder de aandacht.
Geld uit eigen bedrijf
Een doorstart of nieuwe weg inslaan, vraagt de nodige investeringen. Probeer daarvoor geld te vinden
uit eigen middelen. Dat kan via bootstrapping.
Bootstrapping, wat is dat?
Zonder externe financiering investeringen doen of een bedrijf starten. Of geld organiseren door je
zakelijke kosten en persoonlijke uitgaven te beperken. Dat is bootstrapping. Een soort 'roeien met de
riemen die je hebt'. De term komt van het Engelse woord ‘bootstrap’, het leren lusje aan een laars
zodat je 'm makkelijker kunt aantrekken.
Bootstrapping kent 2 kanten. Het is een strategie om maximaal voordeel te halen uit beschikbare
bronnen. Dit is relevant als je een onderneming start. Denk bijvoorbeeld aan ondernemen vanuit je
eigen huis, inkomen uit loondienst en spaargeld gebruiken voor de start en je familie en vrienden
onbetaald laten helpen in je onderneming. Bootstrapping is ook een verzameling van methodes om
kosten te besparen. Dit is vooral relevant als je hoge kosten maakt of weinig financiële ruimte hebt.
Denk bijvoorbeeld aan bedrijfsruimte delen met andere ondernemers. Of bedrijfsmiddelen zoals
machines, auto's en gereedschap lenen of huren in plaats van kopen. En als je koopt, dan tweedehands
en niet nieuw.
Voordelen van bootstrapping
Bootstrapping heeft een aantal voordelen:


Bootstrapping voorkomt hoge schulden voor jou als (jonge) onderneming en beperkt jouw
rentekosten.





Bootstrapping zorgt ervoor dat je zeggenschap houdt over je onderneming en aandelen.
Bootstrapping kan jouw ondernemerscompetenties stimuleren omdat je strategische relaties
aangaat en omdat je ervaring krijgt met nieuwe kanten van ondernemerschap.
Bootstrapping kan jouw kredietwaardigheid vergroten omdat je zonder schulden je
onderneming ontwikkelt.

Nadelen van bootstrapping
Aan bootstrapping kleven ook risico’s. Zo heeft de duur van bootstrapping gevolgen voor de
levensverwachting van je onderneming. Hoe langer je bootstrappingsmethoden toepast om jouw
onderneming te financieren, hoe kleiner de overlevingskansen worden. Dit heeft een aantal redenen.





Langdurige bootstrapping zorgt ervoor dat je onderneming geen grote investeringen kan doen
waardoor je niet of niet op tijd reageert op de kansen die zich voordoen.
Langdurige bootstrapping maakt het lastiger om weerbaar te zijn in tegenspoed of in
onvoorziene omstandigheden. Dat komt omdat je veel bootstrappingsmiddelen maar een paar
keer of tot een bepaalde tijd in kunt zetten.
Je moet met je onderneming soms snelheid kunnen maken. Bijvoorbeeld om een kans te
pakken of bedreiging te verhelpen. Dit bereik je alleen met investeringen of verhoging van de
kosten. Bijvoorbeeld voor inzet van personeel.

Checklist
Wil je zelf bootstrapping toepassen? Gebruik dan de Checklist Bootstrapping en ontdek wat voor jou
de mogelijkheden zijn.
https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/financiering/financiering-uit-eigen-bedrijf/checklistbootstrapping/
Externe financiering
Is een externe financiële impuls nodig? Kijk dan of herfinanciering van bestaande kredieten mogelijk
is. Dit kan via een bank of via (een combinatie) van alternatieve financieringsbronnen.
https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/financiering/alternatieve-financiering-voor-je-bedrijf/
Bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)
Bij de gemeente kun je een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen. Je moet wel
aan een aantal voorwaarden voldoen.
https://ondernemersplein.kvk.nl/bbz/
Schuldsanering
Soms is de bestaande schuldenlast gewoon te groot. Ondanks een in de kerngezonde bedrijfsvoering is
de rente en aflossing niet meer op te brengen. Dan is sanering van schulden een oplossing die veel
betrokkenen bij je onderneming helpt. Ook de schuldeisers. Bij een vrijwillige betalingsregeling (het
minnelijk traject) kan het bedrijf in principe blijven bestaan. Voor ondernemers met een eenmanszaak,
vof, cv of maatschap (natuurlijke personen) is schuldsanering vaak een betere oplossing dan
een faillissement.

Schakel hulp in
Wil je met iemand over jouw situatie sparren? Neem dan contact op met de adviseurs van de KVK
Financieringsdesk. Zij denken met je mee en brengen je in contact met andere organisaties, zoals:




Ondernemersklankbord : een landelijk netwerk van ervaren oud-ondernemers en -specialisten.
Zij helpen je kritisch naar je bedrijf en bedrijfsvoering te kijken. De adviseurs werken op
vrijwillige basis en vragen je donateur te worden van de Stichting Ondernemersklankbord.
MKB Doorgaan : een landelijke organisatie die hulp biedt aan mkb-ondernemers en zzp'ers
om hun (in de kern levensvatbaar) bedrijf gezond te houden. Een eerste gesprek is kosteloos.

Bekijk ook het overzicht van organisaties die gespecialiseerd zijn in schuldhulpverlening aan (ex)zelfstandigen.
Als het dan toch mis gaat






Doe altijd op tijd je belastingaangiften. Als je niet kunt betalen, meld dan
je betalingsonmacht voor belastingen en premies. Hiermee voorkom je dat de Belastingdienst
een aanslag stuurt met een geschat belastingbedrag plus een boete.
Kun je het loon van je medewerkers niet betalen? Meld de betalingsonmacht bij het UWV.
Blijf zelf aan het roer van je bedrijf staan. Zet vroeg genoeg de nodige stappen en wacht niet
tot de bank het krediet opeist of er beslag gelegd wordt door een leverancier.
Overweeg na overleg met je adviseur of de wettelijke schuldsanering (WSNP) een oplossing
kan zijn. Je moet je bedrijf dan stoppen.

