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Corona maatregelen
ter ondersteuning
economie &werkgelegenheid
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Inhoudsopgave maatregelen
Inkomensvoorziening
1. Aangepaste Bijzonder bijstand Zelfstandigen
Lening bij liquiditeitsproblemen
2. Lening bedrijfskapitaal - Gemeente
3. BMKB regeling – borgstellingskrediet
4. Hulpbereidheid banken
Belastingdienst
5. Belastingdienst - Bijzonder uitstel van betaling
6. Belastingdienst - Geen verzuimboetes voor te laat betalen
7. Belastingdienst - Invorderingsrente van 5% verlaagd naar 0%
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Inhoudsopgave maatregelen
Tegemoetkoming loonlast / steun werkgelegenheid
8. Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
Staatsschuld
9. Hoe staat het met onze staatschuld
Plannen nog niet concreet!
10. Vaste tegemoetkoming €4.000 voor getroffen branches
11. Garantieplafond verhoogd
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Inkomensvoorziening
voor levensonderhoud
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1. Bijzonder bijstand zelfstandigen
Inkomensondersteuning voor levensonderhoud (aanvulling sociaal minimum)

√ Hoe aanvragen? Aanvraagprocedure wordt nog uitgewerkt! Aanvraag bij Gemeente.
√ Reikwijdte? De regeling werkt terug tot 1 maart 2020 en blijft voorlopig tot 1 juni 2020
bestaan. Dus ook als u pas in mei in de financiële moeilijkheden komt kunt u op dat moment
een aanvraag doen voor ondersteuning bij uw gemeente.
√ Voor wie? ZZP-ers en MKB-ers maximaal 1.500 per maand, afhankelijk van
inkomenssituatie.
√ Wanneer uitgekeerd? Binnen 4 weken maximaal voor 3 maanden.
√ To know:
o
o
o

Geen lening!
Geen toets levensvatbaarheid
Geen vermogenstoets
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Onderneming
liquiditeitstekort
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2. Lening bedrijfskapitaal Gemeente
Geen behoefte aan inkomensvoorziening maar bedrijfskapitaal om
liquiditeitsproblemen het hoofd te bieden, dan kun je bij de gemeente lenen.
√
√
√
√

Lening tot maximaal €10.157
Mogelijkheid tot uitstel aflossingsverplichting
Lagere rente dan normale Bbz
Deze tijdelijke regeling wordt verder uitgewerkt en zal op korte termijn
worden ingevoerd, houdt de site van uw Gemeente in de gaten!
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3. BMKB-regeling
Inmiddels is het borgstellingskrediet ook voor de ZZP-er beschikbaar en is deze verruimd van
50% naar 75%. Dit houdt in dat de bank 25% meer dekking krijgt van de overheid. En je dus
meer geld kunt lenen.
De looptijd en rente liggen uiteraard per bank verschillend, leningen zijn nu eenmaal
maatwerk, afgestemd op de specifieke risico’s die de bank loopt ten aanzien van de
onderneming en de ondernemer. Elke bank heeft andere maatstaven en zullen dus andere
voorwaarden hebben.
Hoe aanvragen? Financiers vragen aan, mits je voldoet aan de voorwaarden, de BMKB-regeling
aan bij het RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland). Uitvoeringsorganisatie van
Economische Zaken en klimaat ofwel Den Haag.
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3. BMKB-regeling –
Reactie bankwezen
A-kantoor heeft nauw contact met
Capsearch een platform wat ons in staat
stelt, één digitale financieringsaanvraag
in te dienen bij meerdere banken
tegelijkertijd.
Deze hebben inmiddels met de
verschillende financiers gesproken over
hun hulpbereidheid. Op de volgende
pagina de reactie!
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4. Hulpbereidheid banken
ABN AMRO, ING, Rabobank, Volksbank en Triodos
√ Kleinere ondernemingen, met een financiering tot 2,5 miljoen euro, kunnen een halfjaar
uitstel krijgen van de aflossing van hun leningen
√ Alle banken geven bestaande kredietrelaties voorrang boven van nieuwe kredietrelaties
√ Zeer kritisch in nieuwe kredietrelaties in de sectoren leisure, sierteelt en retail
Qredits
√ Zet alles op alles om eerst huidige klanten te helpen
√ Staan open voor nieuwe aanvragen
√ Huidige klanten kunnen uitstel van aflossing aanvragen voor maximaal een half jaar.
Daarnaast daalt de rente over die periode naar 2%
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Maatregelen door
Belastingdienst

11

5. Bijzonder uitstel van betaling
Belastingdienst
Belastingdienst verleent uitstel aan ondernemers die door de coronacrisis in
liquiditeitsproblemen raken/zijn geraakt.
√
√
√
√

Je krijgt direct uitstel, individuele beoordeling volgt later!
Je hoeft niet direct een verklaring van een derde deskundige in te sturen
(je krijgt hiervoor 2 maanden)
Van toepassing voor Omzetbelasting, Loonheffing, Vennootschapsbelasting en
Inkomstenbelasting
√ A-kantoor heeft Format brieven klaar liggen!
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6.Geen verzuimboetes en
7. invorderingsrente naar 0%
√ Geen verzuimboetes voor te laat betalen
√ Invorderingsrente verlaagd van 5% naar 0%
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Tegemoetkoming loonlast
ter behoud werkgelegenheid
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8. Noodmaatregel Overbrugging
voor Werkbehoud (NOW) 1
Ondernemers met een te verwachte omzetterugval van meer dan 20%
(vanaf 1 maart) kunnen via het UWV (zodra beschikbaar) een tegemoetkoming in
de loonkosten aanvragen.
• Maximaal 90% van de loonsom
• Voorschot maximaal 80% van de gevraagde tegemoetkoming
Stel jou omzet daalt 25% x 90% = 22,5% x loonsom = tegemoetkoming
Voorschot = tegemoetkoming x 80%.
Maximaal krijgt je dus bij omzetdaling 100% x 90% = 90% x loonsom x 80%
voorschot.
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8. Noodmaatregel Overbrugging
voor Werkbehoud (NOW) 2
To Know:
√ Ook voor oproepkrachten en nul-urencontracten
√ De aanvraag geldt voor 3 maanden (eenmalig verlengen met 3 maanden is
mogelijk).
√ Je stemt overeen dat je geen ontslag op grond van bedrijfseconomische
redenen aanvraagt in de periode dat je tegemoetkomingen ontvangt.
√ Houdt UWV site in de gaten, om NOW aan te vragen:
https://www.uwv.nl/werkgevers/actueel/noodfonds-overbruggingwerkgelegenheid-now.aspx
√ Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ww-uitkering/vraag-enantwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel
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9. Staatsschuld
Het steunpakket voor bedrijven zal zeker 10 tot 20 miljard euro per kwartaal
gaan kosten, aldus minister Hoekstra. Hoekstra gaf eerder al aan dat het
kabinet bereid is om alles uit de kast te trekken om Nederland door de
coronacrisis heen te loodsen. Dit is mogelijk omdat de afgelopen jaren de
overheidsfinanciën goed op orde zijn gebracht waardoor het nu mogelijk is om
de staatsschuld op te laten lopen voor dit steunpakket.
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Work in progress….
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10. Vaste tegemoetkoming van
€4.000 voor getroffen branches
Het kabinet komt op korte termijn met een compensatieregeling voor bedrijven in
branches die direct hard geraakt zijn door de gezondheidsmaatregelen van het
kabinet. Minister Eric Wiebes van Economische Zaken maakte in de
persconferentie van 17 maart 2020 bekend dat deze bedrijven op korte termijn een
directe, vaste tegemoetkoming krijgen van 4.000 euro. Later wordt bekendgemaakt
onder welke voorwaarden dit gebeurt en welke bedrijven in aanmerking komen.
De minister noemde met name bedrijven in de drink en eetbranche, de
reisbranche, de evenementenbranche en sommige bedrijven in de culturele sector.
RVO.nl voert de regeling uit.
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11. Garantieplafond verhoogd
Sinds 2009 helpt het Garantiefonds Ondernemersfinancieringen (GO) ondernemers die
problemen ervaren bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties. Met GO
helpt de overheid zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van 50%
garantie op bankleningen en bankgaranties.
In het pakket stelt het kabinet voor om het garantieplafond van GO fors te verhogen,
van € 400 mln. naar € 1,5 miljard. Het maximum per onderneming wordt tijdelijk
verruimd naar € 150 mln. Deze verruimde regeling staat open voor zowel het MKB als
grote ondernemingen.
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Vragen staat vrij…
Heb je vragen of kunnen we met je meedenken?
Laat het ons weten!
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