Maatregelen financiële gevolgen Coronavirus
Onderstaande stappen zijn concrete acties om gebruik te maken van de beschikbare maatregelen.
Wil je meer informatie alvorens deze maatregelen in gang te zetten? Zie dan het informatieblad
onderaan deze pagina.
Let op mogelijk hebben de maatregelen die jij onderneemt tot gevolg dat je verzekering bepaalde
zaken niet (volledig) dekt. Denk bijvoorbeeld aan het starten van een bezorgservice en de middelen
die je hiervoor inzet. Neem daarom contact op met je verzekeraar om deze zaken te bespreken.
Algemeen informatienummer: 0800-2117
Betreft een samenwerking tussen de KvK en ondernemersorganisatie die vragen beantwoorden over
welke regelingen er bestaan en wat aanbevolen is.

1. Aanvragen Werktijdverkorting en WW-uitkering (!)*
* Let op, het kabinet heeft aangekondigd dat deze regeling komt te vervallen en vervangen wordt
voor het uitgebreidere Noodfonds overbrugging werkgelegenheid. Zie stap 8.
2. Aanvragen uitstel betalingen aan Belastingdienst
Uitstel kan aangevraagd worden op inkomsten-, vennootschap-, omzet- en loonbelasting.
2.1. Stel een brief (zie bijlage voor een voorbeeld) op waarin je vraagt om uitstel van betaling en
leg uit hoe je door de uitbraak van het Coronavirus in betalingsproblemen bent geraakt. Wil je
uitstel aanvragen voor een periode van meer dan 3 maanden? Zorg dan dat de brief voorzien
is van een verklaring van een derde deskundige, bijvoorbeeld je accountant, financieel
adviseur, externe consultant of brancheorganisatie. Uit deze verklaring moet het volgende
blijken:
2.1.1.Er sprake is van bestaande betalingsproblemen en bijvoorbeeld geen nog te
verwachten betalingsproblemen.
2.1.2.Uw betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn als gevolg van het coronavirus.
2.1.3.Uw onderneming levensvatbaar is.
| Update: Voor uitstel korter dan drie maanden is geen verklaring van een derde deskundige
meer nodig.

2.2. Verzend de brief naar:
Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen
Na ontvangst zet de Belastingdienst de invorderingen stop. Beoordeling vindt achteraf
plaats. De belastingdienst hanteert geen invorderings- of belastingrente vanaf 23 maart.
Eventuele verzuimboetes hoeven niet te worden betaald.
Tip: Bel de BelastingTelefoon om te controleren of je in aanmerking komt voor uitstel. Nummer:
0800 – 0543.

3. Verlaag uw voorlopige aanslag
3.1. Voor de inkomstenbelasting wijzigt u de voorlopige aanslag via Mijn Belastingdienst. Voor de
vennootschapsbelasting doet u dat via Mijn Belastingdienst Zakelijk.
4. Borgstelling MKB-Kredieten
4.1. Het borgstellingskrediet vraag je niet aan. De geaccrediteerde financier vraagt deze te
gebruiken. Neem daarom contact op met een financier.
5. Aanvragen uitstel van betalingen verhuurder
5.1. Neem contact op met je verhuurder, geef bij hen het volgende aan:
5.1.1.Dat je door het verplicht sluiten van jouw onderneming in verband met de uitbraak van
het Coronavirus geen inkomsten hebt.
5.1.2.Dat je om die reden (verwacht) niet in staat te zijn om aan je betalingsverplichtingen te
voldoen.
5.1.3.Dat je daarom je verhuurder, ook mede gezien het feit zij niet direct geraakt worden
door het Coronavirus en deze crisis gezamenlijk aangepakt moet worden, verzoekt de
betaling van deze maand ofwel te crediteren ofwel een regeling te treffen door
bijvoorbeeld uitstel van betalingen.
5.1.4.Maak eventueel gebruik van deze voorbeeldbrief uit de bijlage.
6. Energiekosten verlagen en aanpassen van de voorschotnota.
6.1. Haal al je koelingen en andere energieverbruikende opslagplekken leeg (noteer hierbij alle
producten i.v.m. eventuele regeling vanuit de verzekering of de overheid).
6.2. Zet al deze koelingen en opslagplekken uit.
6.3. Maak de ijsmachine schoon en zet deze uit.
6.4. Pas je voorschotnota aan door contact op te nemen met je energieleverancier. Overleg met
hen de genomen maatregelen en een passend termijnbedrag. Overleg ook met het een
mogelijke betalingsregeling, gebruik hierbij gelijke stappen zoals vanaf 5.1.1.
7. Lopende aflossingen bij de bank of andere financiers opschorten
7.1. Neem contact op met de bank of andere financier waar je een lening hebt lopen die je aan het
aflossen bent.
7.2. Communiceer aan hen dat je gezien de huidige situatie van het sluiten van je onderneming
hen wilt verzoeken om de komende twee maanden de te voldoene aflossing wenst op te
schorten en deze aflossing aan het einde van de looptijd van de lening alsnog zal voldoen.
7.3. Maak eventueel gebruik van deze voorbeeldbrief uit de bijlage.

| Update: Onder andere de Rabobank, ABN Amro Bank, ING, Volksbank en Triodos bank hebben
aangegeven dat zakelijke klanten hun lopende leningen niet hoeven af te lossen en tot een half jaar
uitstel kunnen krijgen.
8. Noodfonds overbrugging werkbehoud
Deze regeling is nog niet ingegaan. Het ministerie werkt hard om de regeling zo spoedig mogelijk in
te voeren. Bestaande aanvragen Werktijdverkorting worden omgezet in de Noodfonds overbrugging
werkbehoud. Voor meer informatie zie het Informatieblad, regel 6.
8.1. Ga naar de website van het UWV.

9. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Torzo)
Deze regeling vult het inkomen van ondernemers en ZZP’ers aan tot een sociaal minimum voor een
periode van 3 maanden. Doordat de maatregelen wordt uitgevoerd door de gemeente kan de
procedure mogelijk verschillen (deze is vooralsnog onduidelijk). Voor meer informatie zie het
informatieblad 9.
9.1. Neem contact op met jouw woongemeente.
10. Verruiming regeling Garantie Ondernemingsfinanciering
Deze regeling is vergelijkbaar met regeling 4 (Borgstellingskrediet), echter specifiek afgestemd op
middelgrote tot grote ondernemingen. Onderneem dezelfde stappen als bij regeling 4. Voor meer
informatie zie het informatieblad 8.
11. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits
Wanneer je een lening hebt lopen bij Qredits wordt een uitstel van aflossing aangeboden voor 6
maanden en de rente wordt tijdelijk verlaagd naar 2%.
11.1. Neem contact op met Qredits wanneer je daar een lening hebt lopen met het verzoek
gebruik te maken van de aangeboden maatregel.
12. Compensatieregeling getroffen sectoren
Het kabinet heeft aangekondigd te komen met compensatieregelingen voor sectoren die bijzonder
hard getroffen worden door het Coronavirus. De horeca wordt hierbij expliciet benoemd. De
regeling wordt nader uitgewerkt en voorgelegd aan de Europese Commissie . Nadere informatie
volgt.

Informatieblad passend bij “Maatregelen financiële gevolgen Coronavirus”
1.
Werktijdverkorting en WW-uitkering (!)*
* Let op, het kabinet heeft aangekondigd dat deze regeling komt te vervallen en vervangen wordt
voor het uitgebreidere Noodfonds overbrugging werkgelegenheid. Zie daarom 6.
Werktijdverkorting is een bestaande voorziening die beoogd ondernemingen te ondersteunen bij
het betalen van het personeel wanneer zij hier zelf niet toe in staat zijn door buitengewone
gebeurtenissen. Zodoende kan de onderneming het personeel in dienst houden bij bijvoorbeeld een
brand of overstroming. Het Coronavirus, en de daaruit voortvloeiende consequentie dat je als
horecaonderneming je deuren moet sluiten, wordt aangemaakt als zo’n bijzondere gebeurtenis.
Bij de aanvraag geef je aan hoeveel je uren je medewerkers normaal werken per week en hoeveel ze
nu nog werken door de gebeurtenis. Het verschil hiertussen wordt vergoed door het UWV.
Om de aanvraag zo spoedig mogelijk te doorlopen adviseren we je een lijst met medewerkers
inclusief functie, burgerservicenummer per medewerker, naam en voorletters, normaal aantal uren
per week (gesplitst naar dagen), totaal aantal uren over alle medewerkers en totaal aantal
medewerkers bij de hand te houden.
2.

Uitstel betalingen belastingdienst

Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten, neemt de Belastingdienst
maatregelen. Wanneer je ondernemer bent en door de uitbraak van het Coronavirus in
betalingsproblemen komt, dan kun je de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling.
Ook kun je jouw te betalen voorlopige aanslag aanpassen.
Als een aanslag niet op tijd wordt betaalt, betaal je normaal gesproken 4% invorderingsrente, te
betalen vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Vanaf 23 maart 2020 gaat deze
invorderingsrente tijdelijk van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden.
Belastingrente wordt berekend als een aanslag te laat kan worden vastgesteld, 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
wordt tijdelijk verlaagd 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.

3.

Verlagen van je voorlopige aanslag

Wanneer je een lagere winst door de uitbraak van corona verwacht en nu een voorlopige aanslag
inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting heeft. Dan kunt je jouw voorlopige aanslag wijzigen,
zodat je direct minder belasting betaalt. Verlaag daarvoor uw inkomsten.
4.

Borgstelling MKB Kredieten

De Borgstelling MKB-kredieten is een bestaande voorziening die is versoepeld en inhoudt dat het
ministerie van Economische Zaken garant staat voor een deel van een krediet voor een bepaalde
groep ondernemers. Zodoende kan een bank een ondernemer meer lenen dan op basis van het
onderpand gebruikelijk is. Dit is handig wanneer je bijvoorbeeld te maken hebt met
liquiditeitsproblemen door het Coronavirus.
Je kunt gebruik maken van deze borgstelling door een lening aan te vragen bij een geaccrediteerde
financier. Zij zullen de borgstelling aan jou aanbieden. Zonodig vraag je hier naar.
5.

Uitstel van betalingen verhuurder

De uitbraak van het Coronavirus en de maatregelen die hierbij getroffen zijn raken jou als
horecaondernemer extra hard. Dit terwijl we te maken hebben met een maatschappelijk probleem
die we gezamenlijk moeten oplossen. Het is dan ook niet ongepast om jouw verhuurder te
benaderen met de vraag hoe dit financieel de komende periode moet verlopen, en hierbij te sturen
naar ofwel crediteren van in rekening gebrachte huurkosten ofwel komende betalingen uit te
stellen.
6.

Noodfonds overbrugging werkbehoud

Het Noodfonds overbrugging werkbehoud (NOW) is een nieuwe regeling die is gemaakt vanwege de
uitbraak van het Coronavirus. Het is een uitgebreidere versie van de regeling werktijdverkorting (zie
1), welke door de komst van de NOW direct is komen te vervallen.
De regeling houdt in dat het UWV de loonsom van jouw medewerkers aanvult voor de tijd die zij niet
werken ten gevolgen van het Coronavirus. Zodoende hoef je niet te korte in salarissen of
medewerkers te ontslaan doordat er tijdelijk minder werk is.
De NOW verschilt van de regeling Werktijdverkorting dat ook werknemers met een flexibel contract
hieronder vallen én de loonsom tot maximaal 90% wordt vergoedt in plaats van 70%. Een
voorwaarde is wel dat je werknemers in dienst houdt en hen het normale volledige loon uitbetaald.
Je kunt een beroep doen op de NOW voor een periode van maximaal 3 maanden.
De datum waarop de NOW ingaat is vooralsnog onbekend. Het ministerie werkt hard om dit zo
spoedig mogelijk te realiseren. Wel is bekend dat de regeling met terugwerkende kracht
loonsommen vergoedt vanaf 1 maart 2020. Het UWV zal 80% van de gevraagde vergoeding als
voorschot uitbetalen.
7.

Verruiming regeling Garantie Ondernemingsfinanciering

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 EZK 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.
8.

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende
ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Waaronder ondernemers in de
horeca.. 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.
9.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers

De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers staat open voor zelfstandig
ondernemers, waaronder zzp'ers, die in de knel komen door de coronacrisis.
Er zijn 2 vormen van ondersteuning mogelijk:

● maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum
● daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd
De regeling geldt voor zelfstandig ondernemers en bedraagt maximaal € 1.500,31 netto per maand.
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 te worden terugbetaald. Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal
worden aangevraagd.
De Torzo geldt vooralsnog voor 3 maanden, tot 1 juni 2020 en wordt uitgevoerd door de gemeente
waar de ondernemer woont. De regeling werkt terug tot 1 maart. Het ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid werkt de regeling verder uit met o.a. de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten.

10.

Compensatieregeling getroffen sectoren

Het kabinet is bezig deze regeling vorm te geven. Zodra meer bekend is wordt dit blad aangepast.

