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Financiële overheidsmaatregelen n.a.v. de Coronacrisis 

Overzicht 

  



 

 
 

2 

 

In dit memorandum geven wij u een uitgebreid overzicht van alle mogelijkheden voor 

financiële ondersteuning als gevolg van de huidige Coronacrisis (stand).   

Middels het    icoontje geven wij aan welke actie u kunt of moet ondernemen.  

Middels het icoontje geven wij aan welke instantie de regeling uitvoert.  

Middels het icoontje attenderen wij u op bijzonderheden. 

 

Tevens wijzen wij u erop dat  de overheid de onderstaande regelingen nog steeds kan 

aanpassen afhankelijk van de ontwikkelingen. In dit memo is de stand van zaken tot en met 

31-3-2020 beschreven.  Zie ook onze website: www.accountadviesgroep.nl onder ‘Actualiteit’. 

 

1. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) 

De website voor de NOW (die de oude regeling ‘Werktijdverkorting (WVT) welke 

onlangs is stopgezet vervangt) gaat op 6 april a.s. open.    

 

Uitvoerende instantie:  UWV.  U kunt inloggen met uw loonheffingsnummer. 

 

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

 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;  Er hoeft niet te worden 
aangetoond dat de omzetdaling door overheidsingrijpen en openbare orde 
maatregelen is veroorzaakt. ‘Omzet’ is kortweg netto-omzet gecorrigeerd met 
mutaties onderhanden werk, zoals deze blijkt uit de winst en verliesrekening. 

 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;  Ter verduidelijking, de 1e datum 
van het omzetverlies dient te zijn gelegen in de periode 1 maart tot en met 31 mei 
2020. Als startdata gelden 1 maart, 1 april of 1 mei. De werkgever dient hierin een 
keuze te maken bij de aanvraag. Een gemaakte keuze voor een startdatum kan later 
niet meer worden aangepast. De omzet in vorenstaande periode dient te worden 
vergeleken met 1/4 van de omzet over (1 januari – 31 december) 2019. De 
omzetdaling dient minimaal 20% te bedragen.  Voor ondernemingen die nog niet 
bestonden op 1 januari 2019 geldt een afwijkende regeling. Een correctie is niet 
mogelijk voor de situaties waarin de tijdvakken voor 2019 niet representatief zijn.  

http://www.accountadviesgroep.nl/
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 Bij een ‘groep’ als bedoeld in artikel 2:24b BW of een moeder-dochter als bedoeld in 
artikel 2:24a BW, geldt de omzetdaling op concernniveau. Voor concerns met 
Nederlandse en buitenlandse dochters geldt dat zij alleen de omzetdaling moeten 
meetellen van rechtspersonen in de groep die Nederlands sv-loon hebben. De subsidie 
moet per loonheffingennummer worden aangevraagd, ook indien sprake is van een 
groep als hiervoor bedoeld. 

 

Bezie dus goed welke periode u neemt ! 

 

 De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in 
omzet, maximaal 90% van de loonsom (ongeacht de gekozen periode waarover de 
omzetdaling wordt bepaald).  

Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de 
tegemoetkoming uitwerkt: 
 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. 

 Op basis uw aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de 
verwachte tegemoetkoming.  UWV verwacht de eerste voorschotten te kunnen 
betalen binnen 2 – 4 weken na het moment van indiening. 

 Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest. 

 Binnen 24 weken na afloop van de periode van 3 maanden omzetdaling dient de 
definitieve vaststelling van de subsidie te worden gevraagd. In principe is een 
accountantsverklaring vereist bij de uiteindelijke vaststelling. Er wordt echter nog een 
ondergrens vastgesteld waarvoor dit niet nodig is. 

 

Let op de termijnen voor deze verklaring ! 

 

 Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als 
er sprake is geweest van een daling van de loonsom. 

 Werkgevers betalen het loon aan betrokkenen werknemers 100% door als zij gebruik 
maken van de tegemoetkomingsregeling. 

 Voor werkgevers die een NOW subsidie |(zie onder 1) aanvragen, geldt een 
inspanningsverplichting om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden en dus het 
loon door te betalen (ook voor werknemers met een flexibel contract). Een daling van 
de loonsom heeft een daling van de subsidie tot gevolg. 

 Werkgevers die een NOW subsidie aanvragen, committeren zich eraan dat zij in de 
periode van 18 maart tot en met 31 mei 2020 geen ontslagaanvragen bij het UWV 
doen wegens bedrijfseconomische omstandigheden. Voor werkgevers die dit toch 
doen, volgt bij de uiteindelijke vaststelling van de tegemoetkoming een boete: 1,5 x 
het loon over de loonsom in januari 2020 van iedere werknemer waarvoor ontslag is 
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aangevraagd, wordt in mindering gebracht op de totale loonsom waarop de 
uiteindelijke hoogte van de subsidie wordt gebaseerd. 

 De subsidie per maand wordt gebaseerd op de hoogte van de loonsom in januari 2020, 
verminderd met WAZO-uitkeringen. Let op alleen de loonkosten voor werknemers die 
in dienst zijn bij een werkgever en die verplicht verzekerd zijn voor de 
werknemersverzekeringen worden in aanmerking genomen. 

 Het loon per werknemer dat voor subsidie in aanmerking komt is gemaximeerd tot 
EUR 9.538,- bruto. Daar bovenop komt een opslag van 30% voor werkgeverslasten 
(pensioenpremies, werkgeverspremies etc.). 

 Het vorenstaande leidt tot de volgende formule voor de berekening van de hoogte van 
de tegemoetkoming: A x B x 3 x 1,3 x 0,9. Hierbij staat A voor de verwachte 
omzetdaling en B voor de totale loonsom met inachtneming van de hierboven 
genoemde beperkingen. 

 

Deze regeling wordt uitgevoerd door het UWV.  De website is nog niet geopend dus u 

kunt nu nog geen aanvraag indienen.  Houdt de website wel in het oog.  

 

Belangrijke punten waarmee u rekening moet houden bij deze regeling (‘NOW’). 

Kan ik, als werkgever, 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 dienst zijn een tegemoetkoming in de loonkosten 
aanvragen. Zo kunnen bedrijven deze heftige periode overbruggen zonder dergelijk 
personeel te hoeven laten gaan.  

Geldt de NOW ook voor uitzendkrachten met uitzendbeding? 
Ja, de NOW geldt ook voor uitzendkrachten, met of zonder uitzendbeding, kan de 
uitzendwerkgever via de NOW een tegemoetkoming krijgen. De aanvraag moet dus 
worden ingediend door het uitzendbureau. Voor uitzendwerkgevers gelden dezelfde 
voorwaarden als voor reguliere werkgevers. Als de uitzendkracht door de 
opdrachtgever is ‘teruggestuurd’ en het uitzendbeding is ingeroepen, kan het 
uitzendbureau de uitzendkracht een tijdelijk contract voor de duur van de 
tegemoetkoming aanbieden.  

Kunnen bedrijven die uit voorzorg dichtgaan omdat als gevolg van de 1,5 meter afstandseis 
het werk niet veilig kan worden gedaan (bijvoorbeeld in het geval van rijinstructeurs), in 
aanmerking komen voor (een van de) regelingen uit het noodpakket? Indien ja, welke? 

Ja, deze werkgevers komen in aanmerking voor de NOW als zij aan de geldende 
voorwaarden voldoen.  Eventueel kunnen ze ook van het Noodloket gebruik maken. 
Zie hierna. 
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Kunnen bedrijven die wel geopend zijn maar veel minder toeloop krijgen (bijvoorbeeld 
kledingwinkels of campinghouders) in aanmerking komen voor (een van de) regelingen uit 
het noodpakket? Indien ja, welke? 

Ja, deze werkgevers komen in aanmerking voor de NOW mits zij aan de geldende 
voorwaarden voldoen. 

Geldt de NOW ook voor mensen die niet in Nederland belastingplichtig zijn? Waarom is niet 
gekozen voor het aanbrengen van een staffel in de mate van tegemoetkoming? 

Dit is nog niet bekend. Het kabinet werkt het tijdelijke Noodfonds Overbrugging 
Werkgelegenheid (NOW) op dit moment uit. Beide punten zijn onderdeel van deze 
uitwerking. Als de regeling volledig af is, informeert het kabinet de Kamer. 

Geldt de NOW-regeling ook voor de categorie uitzendkrachten waarbij het dienstverband is 
komen te vervallen na het uitzendbeding (bijvoorbeeld bij einde opdracht)? 

De NOW-regeling is ook van toepassing op de loonkosten van uitzendkrachten, met of 
zonder uitzendbeding. De uitzendwerkgever kan via de NOW een tegemoetkoming 
aanvragen en wordt gecompenseerd voor de loonkosten voor mensen die hij nog in 
dienst heeft. Voor uitzendwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere 
werkgevers. Als de uitzendkracht door de opdrachtgever is ‘teruggestuurd’ en het 
uitzendbeding is ingeroepen, kan het uitzendbureau de uitzendkracht een tijdelijk 
contract voor de duur van de tegemoetkoming aanbieden. 

Welke regelingen en mogelijkheden zijn er voor ondernemers die werken met personeel via 
een payroll-constructie? 

De NOW-regeling geldt ook voor payrollkrachten. De payrollwerkgever kan via de 
NOW een tegemoetkoming aanvragen en worden  gecompenseerd voor de loonkosten 
voor mensen die hij nog in  dienst heeft. Voor payrollwerkgevers gelden dezelfde 
voorwaarden als voor andere werkgevers. Ingeleende krachten (zoals payrollkrachten) 
tellen  niet mee in de loonsom van het bedrijf waar ze de werkzaamheden verrichten. 

Op welke manier kunnen uitzendkrachten in fase A van de cao van de Algemene Bond 
Uitzendondernemingen (ABU) of fase 1/2 van de cao van de Nederlandse Bond van 
Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) gebruik maken van de NOW? 

De NOW-regeling geldt ook voor uitzendkrachten, met of zonder uitzendbeding. De 
uitzendwerkgever kan via de NOW een tegemoetkoming aanvragen en worden 
gecompenseerd voor de loonkosten voor mensen die hij nog in dienst heeft. Voor 
uitzendwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor andere werkgevers. Als de 
opdrachtgever de uitzendkracht heeft ‘teruggestuurd’ en het uitzendbeding is 
ingeroepen, dan kan het uitzendbureau de uitzendkracht door deze regeling een 
tijdelijk contract voor de duur van de tegemoetkoming aanbieden. 

Op welke manier kunnen werknemers met een nulurencontract die minder dan een half jaar 
in dienst zijn bij hun huidige werkgever gebruik maken van de NOW? 

De NOW geldt ook voor werknemers voor wie de werkgever geen loondoor-
betalingsplicht heeft, zoals werknemers met een nulurencontract. De duur van het 
dienstverband is hier geen voorwaarde voor, maar de werkgever moet wel het loon 
doorbetalen. Als de werkgever het loon niet doorbetaalt, wordt hij niet 
gecompenseerd via de NOW. Het kabinet roept bedrijven dan ook op om deze mensen 
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in dienst te houden en het loon door te betalen voor de uren die ze eerder gewerkt 
hebben. 

Kapperszaken en schoonheidssalons hebben hun deuren moeten sluiten (extra 
maatregelen van maandag 23 maart). Kunnen zij gebruik maken van de nieuwe NOW-
regeling en van de regeling voor zelfstandigen in de bijstand als het om zelfstandige 
ondernemers gaat? 

Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak 
van het coronavirus. Voor onder andere kappers en schoonheidsspecialisten geldt tot 
6 april dat zij helaas hun vak niet meer mogen uitoefenen. Ook zij komen in 
aanmerking voor NOW, als ze werkgever zijn en verder aan de voorwaarden voldoen. 
Voor zelfstandigen waarvan het inkomen door de coronacrisis onder het sociaal 
minimum komt, is er de tijdelijke aanvullende inkomensondersteuning. 

Waarom krijgen in de regeling-NOW werkgevers een voorschot van 80%? Wat betekent dit 
concreet voor werkgevers? 

Werkgevers krijgen voorafgaand aan de uiteindelijke vaststelling van de subsidie een 
voorschot van 80% van dat bedrag uitgekeerd door UWV. Op die manier beschikken 
werkgevers zo snel mogelijk over het geld om loonkosten te voldoen. 

Kunnen maatregelen met een looptijd van drie maanden worden verlengd als de nood aan 
de man komt? Waarom staat er in de Kamerbrief over het noodpakket bij de regeling voor 
tegemoetkoming loonkosten (Kamerstuk 35415, nr. 2) expliciet "Deze periode kan eenmalig 
worden verlengd met nog een keer 3 maanden"? 

Ja, dit kan. Eventueel – afhankelijk van de genomen maatregelen en de economische 
situatie op dat moment – kunnen de voorwaarden worden aangepast. 

Heeft u of gaat u nog maatregelen aankondigen voor mensen wiens WW-uitkering de 
komende weken/maanden afloopt en waarvoor de kans op een baan door de crisis miniem 
is geworden? Is een tijdelijke verlenging van de WW een beleidsoptie die u overweegt? 

Het kabinet zet met de NOW-regeling vol in op het behoud van werkgelegenheid bij de 
werkgever. In plaats van de WW te verlengen, wordt zo de periode dat iemand in de 
WW komt voorkomen of wellicht uitgesteld. Algemene verlening van de WW wordt 
momenteel niet overwogen. 

Tellen uitzendkrachten in het NOW mee in de loonsom? 
De NOW-regeling geldt ook voor uitzendkrachten. Uitzendkrachten zitten in de 
loonsom van de uitzendwerkgever. Deze uitzendwerkgever kan via de NOW een 
tegemoetkoming aanvragen. Voor uitzendwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden 
als voor reguliere werkgevers. 

Wat is de positie van flexwerkers, mensen met een tijdelijk contract en uitzendkrachten 
onder de NOW? Past hun aandeel ook binnen de begrootte 10 miljard euro? 

De regeling moet (uitzend)werkgevers in staat stellen om alle werknemers aan te 
kunnen houden - ook werknemers waarvoor de werkgever geen 
loondoorbetalingsplicht heeft. Het kabinet heeft een dringende oproep gedaan aan 
het adres van de (uitzend)werkgevers om zoveel mogelijk werknemers in dienst te 
houden voor de uren die zij werkten. De regeling is nog in ontwikkeling. 
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Wordt 80% van de gehele loonsom of van het te compenseren bedrag aan werkgevers als 
voorschot gegeven? Gaat het hier om netto loon, bruto loon of bruto loon plus 
werkgeversbijdrage? 

De berekening van de subsidie, de definitie van loonsom en de wijze van 
bevoorschotting wordt uitgewerkt in de regeling. 

Hoe wordt omgegaan met mensen met een loonaanvullingsuitkering (LAU) als deze 
mensen er door de coronacrisis niet in slagen om tussen de 50% en 100% te verdienen 
van wat ze volgens de arbeidsdeskundige kunnen verdienen? Vervallen zij tot de veel 
lagere vervolguitkering (VVU)? Hoeveel kost het om deze mensen voor de duur van 
drie maanden in de LAU te houden? 

Het kabinet richt zich op dit moment op het inregelen van een vangnet waar dat in het 
licht van deze ongekende crisis het hardst nodig is. Met de inzet op de NOW-regeling 
wordt ook bevorderd dat WIA-gerechtigden die werken, hun werk kunnen behouden. 
Voor de WIA-gerechtigden die niet werken, is het vangnet de WIA. Deze biedt, 
eventueel in samenhang met de Toeslagenwet, minimaal een uitkering op het sociaal 
minimum (op niveau van huishouden). Een verlenging van de duur van de LAU wordt 
momenteel niet overwogen. Het is op dit moment niet in te schatten hoeveel mensen 
door de corona-crisis niet meer zullen voldoen aan de inkomenseis in de WIA. Als 
gezegd doet het kabinet er alles aan om te bevorderen dat WIA-gerechtigden die 
werken, ook hun werk behouden. Mochten zij toch terugvallen op de VVU dan ligt het 
inkomensverlies gemiddeld genomen op ongeveer 5.000 euro per jaar. 

Waar kan ik als ondernemer terecht voor vragen? 
Vind u op deze pagina geen antwoord op uw vragen? Neem contact op met het KVK-
coronaloket: Kvk.nl/coronaloket. Staat uw vraag er niet tussen, bel dan naar het Kamer 
van Koophandel Adviesteam: 0800-2117 (openingstijden van 08.30 tot 17.00 uur). 

Werknemersvragen over de NOW-regeling 
Wordt mijn loon doorbetaald als ik val onder de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten 
behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW)?  

Ja, het loon dient aan de werknemer volledig te worden doorbetaald.  

Verbruik ik ook WW-rechten indien ik onder de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten 
behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW) val? 

Nee, de werknemer verbruikt geen WW-rechten. De tegemoetkomingsregeling staat 
los van de WW. 

Moet ik, als werknemer, gegevens aanleveren om in aanmerking te komen voor 
tegemoetkoming via de tijdelijke NOW-noodmaatregel? 

Nee, dit loopt via de werkgever. De werknemer hoeft niets te doen. 

Moet ik, als werknemer, gedurende de tegemoetkoming via de NOW-noodmaatregel 
stoppen met werken? 

Dit is geen voorwaarde voor de tegemoetkomingsregeling. De werknemer en 
werkgever dienen onderling afspraken te maken of zij (thuis) werk verrichten voor uw 
werkgever.  
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2. Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (ook wel 

genoemd: Noodloket) – Eenmalige uitkering van € 4.000,- 

Op grond van deze steunmaatregel kan elke ondernemer (voor de voorwaarden zie hieronder) 

een tegemoetkoming van de overheid ontvangen van € 4.000,-.    

Uitvoerende instantie:  de gemeente van uw woonplaats.  U kunt inloggen met Digid 

of e-Herkenning (minimaal niveau 1). 

Om in aanmerking te komen voor de Tegemoetkoming schade COVID-19, moet u voldoen aan 
de volgende voorwaarden: 

 Uw onderneming is voor 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het KVK 
Handelsregister. 

 In uw onderneming werken maximaal 250 personen. Dit blijkt uit de inschrijving in het 
KVK Handelsregister. 

 De hoofdactiviteit van uw onderneming is op 15 maart 2020 geregistreerd onder een 
van de vereiste KVK SBI-codes. Let op de uitkering geldt slechts voor een beperkt 
aantal bedrijven !  Check of uw onderneming tot deze SBI-codes behoort.  De lijst is 
hieronder opgenomen. U kunt eenvoudig checken op de website of uw inschrijving bij 
de KVK voldoet aan de vereiste SBI-code.  Onderaan op deze hieronder vermelde 
website kunt u uw KVK nummer intoetsen en de website vermeld direct of u in 
aanmerking komt voor de regeling: 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19 

 Uw onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland. Dit vestigingsadres is 
geregistreerd in het KVK Handelsregister. 

 Niet-horecaondernemingen verklaren ten minste één vestiging met een ander adres te 
hebben dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Bij deze ondernemingen mag 
het privéadres van de eigenaar/eigenaren dus niet gelijk zijn aan het vestigingsadres. 

 Uitgezonderd zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30. Zij 
verklaren in elk geval één horecagelegenheid te huren, pachten of in eigendom te 
hebben. Bij deze ondernemingen mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren wel 
gelijk zijn aan vestigingsadres. 

 De tegemoetkoming is eenmalig € 4.000 per onderneming. De tegemoetkoming is dus 
niet per vestiging.  Heeft u dus meerdere vestigingen in separate BV’s dan geldt dat per 
BV in onze optiek. 

 U geeft bij de aanvraag een bankrekeningnummer op dat op naam van de 
onderneming staat. 

 Uw onderneming is niet failliet. 
 Uw onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling 

ingediend bij de rechtbank. 
 U verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 een omzetverlies te 

verwachten van ten minste € 4.000. 
 U verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 ten minste € 4.000 aan 

vaste lasten te verwachten. Ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar 
gestelde steunmaatregelen.  U verklaart dat u over het huidige en de afgelopen 2 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/vastgestelde-sbi-codes
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19
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belastingjaren niet meer dan € 200.000 aan overheidssteun heeft ontvangen (de-
minimisverordening). Heeft uw onderneming het gehele bedrag van € 200.000 al 
uitgeput? Dan komt u niet in aanmerking voor de regeling.  Op grond van de 
zogenoemde de-minimisverordening kunnen overheden ondernemingen over een 
periode van 3 belastingjaren tot € 200.000 steunen zonder dat dit ongeoorloofde 
staatssteun oplevert. U moet verklaren dat deze grens door de tegemoetkoming van    
€ 4000 voor de onderneming niet wordt overschreden. 

 Uw onderneming verklaart geen overheidsbedrijf te zijn. 

Aanvragen: periode en proces 

U heeft 3 maanden om de tegemoetkoming aan te vragen.  

U kunt de uitkering aanvragen vanaf vrijdag 27 maart 2020 16:30 uur t/m vrijdag 26 juni 17:00 
uur. U kunt alleen online aanvragen.  Hoe dat moet leest u hieronder. 

Vraag uit uitkering tijdig aan (uiterlijk 26 juni 2020) 

 

Uw aanvraag voorbereiden 

U kunt alleen online aanvragen. Dit kunt u vanuit huis zelf doen (of via een intermediair zoals 
bijv. ons kantoor, echter dan heeft u bijgesloten machtiging nodig). Een aantal KVK-gegevens 
wordt automatisch ingevuld. Deze moet u controleren. Verzamel vooraf alle benodigde 
gegevens.   

 

Voor uw aanvraag heeft u nodig: 

 een eHerkenningsmiddel niveau 1 (of hoger) of DigiD (via het eLoket dient u uw 
aanvraag voor de tegemoetkoming digitaal in. Voor het indienen van uw aanvraag 
heeft u eHerkenning niveau 1 (of hoger) of DigiD nodig. eHerkenning is een digitaal 
identificatie systeem voor ondernemers; vaak gebruikt bij subsidieaanvragen bij 
overheden. De aanvraag voor een eHerkenningsmiddel niveau 1 kan vaak al binnen 
een dag afgerond zijn en is een jaar geldig. Er zijn meerdere leveranciers en aan de 
aanvraag zitten eenmalig kosten. Dit verschilt tussen leveranciers. Er is geen 
spoedaanvraag nodig. Op de website www.eHerkenning.nl kunt u via een eenvoudig 
stappenplan een eHerkenningsmiddel aanvragen;  U kunt de aanvraag ook via ons 
kantoor laten verlopen als wij van u een machtiging ontvangen. 

 het KVK-nummer van uw onderneming (let op: niet het vestigingsnummer/RSIN); 
 de SBI-code van de hoofdactiviteit van uw onderneming; 
 het bankrekeningnummer van uw onderneming; 
 het correspondentie- en bezoekadres van uw onderneming; 
 uw contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres. 

https://www.eherkenning.nl/inloggen-met-eherkenning/middel-aanvragen
https://digid.nl/aanvragen
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Maakt u gebruik van ons kantoor om de aanvraag in te dienen? Dan heeft u hiervoor 
een machtiging nodig. Ons kantoor beschikt zelfs over eHerkenning niveau 3 zodat wij 
de aanvragen kunnen indienen.  De machtiging hoeft u niet mee te sturen met de 
aanvraag. Wij kunnen deze wel opvragen bij controles. 

Het machtigingsformulier is als bijlage bijgesloten.  U kunt het invullen of u kunt ons 
verzoeken dit te verzorgen.  U dient dan wel het formulier te tekenen alvorens de 
aanvraag kan worden ingediend. 

 

Aanvragen 

1. Regel uw aanvraag online (zelf of via ons kantoor). Vanwege de drukte kunnen er 
storingen zijn. Probeer het later nog een keer. 

2. Log in met DigiD of eHerkenning niveau 1 (of hoger) (of maak gebruik van ons 
kantoor). 

3. Bent u ‘Nieuw’ maak dan eerst een profiel aan. 
4. In het formulier staat een aantal KVK-gegevens automatisch ingevuld. Controleer deze. 
5. Heeft u het formulier juist en volledig ingevuld? Dan klikt u op 'Naar verzenden'. 
6. Onderteken de verklaringen met een vinkje en klik op 'Ondertekenen en verzenden'. 
7. U ontvangt een e-mail ter bevestiging. Deze e-mail vindt u ook onder 'Mijn overzicht' 

bij het betreffende formulier. 

 

Na uw aanvraag 

De overheid probeert binnen 2 weken na indiening van uw verzoek een besluit te nemen. Na 
het besluit betaalt de overheid binnen een paar werkdagen uit. Lukt het niet om binnen 2 
weken een besluit te nemen, dan ontvangt u hierover op tijd bericht. 

De overheid toetst bij de KVK of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Bij de beoordeling 
gaat men uit van de gegevens in het Handelsregister op 15 maart 2020. Via KVK voert men 
een faillissementscontrole uit. 

 

Controle en handhaving 

De overheid controleert de aanvragen pas achteraf, ook als deze via een intermediair lopen. 
Constateert zij bij de controle dat zij de tegemoetkoming ten onrechte hebben verstrekt dan 
herziet zij het uitbetaalde bedrag of vordert het terug. Dit kan tot 5 jaar na uitbetaling van de 
tegemoetkoming. 

  



 

 
 

11 

Overzicht rubrieken 

Let op: niet alle (sub)codes/activiteiten in deze rubrieken vallen onder de codes die in 
aanmerking komen. Raadpleeg de lijst hieronder voor de vastgestelde codes. 

 

Vastgestelde SBI-codes 

Omschrijving activiteit 
SBI-

code 

Detailhandel [47.xxx]   

Warenhuizen  47.19.1 

Winkels met algemeen assortiment non-food (geen warenhuizen) 47.19.2 

Benzinestations 47.30 

Winkels in computers, randapparatuur en software 47.41 

Winkels in telecommunicatieapparatuur 47.42 

Winkels in audio-en videoapparatuur 47.43.1 

Winkels in een algemeen assortiment van wit-en bruingoed 47.43.2 

Winkels in kledingstoffen 47.51.1 

Winkels in huishoudtextiel 47.51.2 

Winkels in breiwol, handwerken en fournituren 47.51.3 

Winkels in ijzerwaren en gereedschappen 47.52.1 

Winkels in verf, verfwaren en behang 47.52.2 

Winkels in houten bouw- en tuinmaterialen 47.52.3 

Winkels in tegels 47.52.4 

Winkels in keukens 47.52.5 

Winkels in parket-, laminaat- en kurkvloeren 47.52.6 

Winkels gespecialiseerd in overige doe-het-zelfartikelen 47.52.7 

Winkels in vloerbedekking en gordijnen 47.53 

Winkels in witgoed 47.54.1 

Winkels in naai- en breimachines 47.54.2 

Winkels in overige elektrische huishoudelijke apparatuur 47.54.3 
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Winkels in onderdelen voor elektrische huishoudelijke apparatuur 47.54.4 

Winkels in meubels 47.59.1 

Winkels in verlichtingsartikelen 47.59.2 

Winkels in artikelen voor woninginrichting algemeen assortiment 47.59.3 

Winkels in muziekinstrumenten 47.59.4 

Winkels in glas-, porselein- en aardewerk 47.59.5 

Winkels gespecialiseerd in overige huishoudelijke artikelen (rest) 47.59.6 

Winkels in huishoudelijke artikelen algemeen assortiment 47.59.7 

Winkels in boeken 47.61 

Winkels in kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften 47.62 

Winkels in audio- en video-opnamen 47.63 

Winkels in fietsen en bromfietsen 47.64.1 

Winkels in watersportartikelen 47.64.2 

Winkels in sportartikelen (geen watersport) 47.64.3 

Winkels in kampeerartikelen (geen caravans) 47.64.4 

Winkels in speelgoed 47.65 

Winkels in herenkleding 47.71.1 

Winkels in dameskleding 47.71.2 

Winkels in bovenkleding en modeartikelen (algemeen assortiment) 47.71.3 

Winkels in baby- en kinderkleding 47.71.4 

Winkels in babyartikelen algemeen assortiment 47.71.5 

Winkels in onderkleding, foundations e.d. 47.71.6 

Winkels in modeartikelen 47.71.7 

Textielsupermarkten 47.71.8 

Winkels in schoenen 47.72.1 

Winkels in lederwaren en reisartikelen 47.72.2 

Winkels in drogisterij-artikelen 47.74.1 

Winkels in parfums en cosmetica 47.75 

Winkels in bloemen en planten, zaden en tuinbenodigheden 47.76.1 

Tuincentra 47.76.2 
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Winkels in dieren, dierbenodigdheden en hengelsportartikelen 47.76.3 

Winkels in juweliersartikelen 47.77 

Winkels in fotografische artikelen 47.78.1 

Winkels in optische artikelen 47.78.2 

Winkels in schilderijen, lijsten, prenten, kunstvoorwerpen en religieuze 

artikelen 

47.78.3 

Winkels gespecialiseerd in overige artikelen (rest) 47.78.9 

Winkels in antiek 47.79.1 

Winkels in tweedehands kleding 47.79.2 

Winkels in tweedehands goederen (geen kleding) 47.79.3 

Markthandel in textiel, kleding en schoenen 47.82 

Markthandel in bloemen, planten, zaden en tuinbenodigdheden 47.89.1 

Markthandel in tweedehands goederen 47.89.2 

Markthandel in overige goederen 47.89.9 

Logiesverstrekking [55.xxx]; Eet- en drinkgelegenheden [56.xxx]; Bioscopen [59.xxx]   

Hotel-restaurants 55.10.1 

Hotels (geen hotel-restaurants), pensions en conferentieoorden 55.10.2 

Restaurants 56.10.1 

Fastfoodrestaurants, cafetaria’s, ijssalons, eetkramen e.d. 56.10.2 

Eventcatering 56.21 

Cafés 56.30 

Bioscopen 59.14 

Reisbemiddeling/-organisatie [79.xxx] ; Congres/beursorganisatie [82.xxx]   

Reisbemiddeling 79.11 

Reisorganisatoren 79.12 

Organiseren van congressen en beurzen 82.30 

Dansscholen, kunstzinnige vorming, rijscholen [85.xxx]   

Dansscholen 85.52.1 

Kunstzinnige vorming van amateurs (geen dansscholen) 85.52.2 

Auto-en motorrijscholen 85.53 
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Kunst [90.xxx]; Musea, galerie/expositie [91.xxx]   

Beoefening van podiumkunst 90.01.1 

Producenten van podiumkunst 90.01.2 

Circus en variété 90.01.3 

Dienstverlening voor uitvoerende kunst 90.02 

Theaters en schouwburgen 90.04.1 

Evenementenhallen 90.04.2 

Musea 91.02.1 

Kunstgalerieën en –expositieruimten 91.02.2 

Loterijen en kansspelen [92.xxx]   

Casino’s 92.00.1 

Exploitatie van speelautomaten 92.00.9 

Sport en recreatie [93.xxx]   

Zwembaden 93.11.1 

Sporthallen, sportzalen en gymzalen 93.11.2 

Sportvelden 93.11.3 

Overige sportaccomodaties 93.11.9 

Veldvoetbal 93.12.1 

Veldsport in teamverband (geen voetbal) 93.12.2 

Atletiek 93.12.3 

Tennis 93.12.4 

Paardensport en maneges 93.12.5 

Wielersport 93.12.6 

Auto- en motorsport 93.12.7 

Wintersport 93.12.8 

Overige buitensport 93.12.9 

Fitnesscentra 93.13 

Indviduele zaalsport 93.14.1 

Zaalsport in teamverband 93.14.2 

Kracht- en vechtsport 93.14.3 
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Bowlen, kegelen, biljarten e.d. 93.14.4 

Denksport 93.14.5 

Sportscholen 93.14.6 

Overige binnensport en omnisport 93.14.9 

Zwem- en onderwatersport 93.15.1 

Roei- kano- zeil- en surfsport e.d. 93.15.2 

Organiseren van sportevenement 93.19.5 

Pret-en themaparken 93.21.1 

Kermisattracties 93.21.2 

Wellness en overige dienstverlening [96.xxx]    

Haarverzorging 96.02.1 

Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures, visagie en image consulting 96.02.2 

Sauna’s, solaria, baden e.d. 96.04 

 

 
 

3. Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO-regeling) 

 

Door de maatregelen van het Rijk om de verspreiding van het coronavirus te beteugelen 

derven veel zelfstandigen, zoals in de culturele sector en de horeca, noodgedwongen 

inkomsten. Het kabinet wil ook deze groep ondersteunen, zodat zij daarna hun bedrijf kunnen 

voortzetten. Het kabinet komt daarom met de Tijdelijke overbruggingsregeling voor 

zelfstandig ondernemers (TOZO). Zelfstandig ondernemers met financiële problemen kunnen 

een beroep doen op deze voorziening, die uitgevoerd wordt door gemeenten. De regeling is 

geënt op het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (BBZ).  

 

 

Uitvoerende instantie: uw gemeente.  U kunt inloggen met DIGID of e-Herkenning 

 

 

Let op: Voordat nader wordt ingegaan op de uitwerking hecht ik eraan het volgende 

op te merken. Mogelijk is de indruk ontstaan dat deze regeling alleen voor ZZP’ers is 

bedoeld. Dat is niet het geval. Ook zelfstandig ondernemers met personeel kunnen 

een beroep doen op de regeling, als zij voldoen aan de criteria.  Tevens kunnen 

directeuren groot aandeelhouders (DGA) een beroep doen op de regeling.  Deze 

DGA’s moeten dan wel aan navolgende voorwaarden voldoen:  de DGA moet voldoen 

aan het urencriterium (zie hierna), er moet sprake zijn van volledige zeggenschap en 

van het dragen van de financiële risico’s in de BV. Ook dient de DGA naar waarheid te 

verklaren en aannemelijk te maken dat zijn/haar B.V. nu geen salaris kan uitbetalen. 
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De TOZO regeling bestaat uit 2 voorzieningen t.w. 

 De uitkering voor levensonderhoud. Vanuit deze regeling wordt het inkomen van de 

zelfstandige aangevuld tot het sociaal minimum dat op de zelfstandige van 

toepassing is. Dat komt neer op maximaal € 1.500 (netto) voor gehuwden, of 

maximaal € 1.050 (netto) voor een alleenstaande vanaf 21 jaar. De maximale 

uitkeringsduur is drie maanden. Om in aanmerking te kunnen komen voor deze 

uitkering dient de zelfstandige naar waarheid te verklaren dat het inkomen naar 

verwachting in de periode van ondersteuning minder zal bedragen dan het 

toepasselijke sociaal minimum als gevolg van de coronacrisis. Omdat de uitkering een 

inkomensaanvulling is tot het toepasselijke sociaal minimum, wordt de hoogte ervan 

afgestemd op de te verwachten inkomsten van de aanvrager. Vervolgens kan de 

uitkering in één keer worden toegekend voor een periode van maximaal drie 

maanden. De uitkering wordt maandelijks uitbetaald en telt mee voor het 

verzamelinkomen voor de inkomensafhankelijke toeslagen. Ontvangers van een 

uitkering zijn verplicht om wijzigingen in hun inkomenssituatie uit zichzelf door te 

geven. Achteraf controleren gemeenten het daadwerkelijk genoten inkomen.  

Terugwerkende kracht tot 1 maart 2020 is mogelijk voor alle aanvragen die zijn 

ingediend binnen de looptijd van de regeling (1 maart tot en met 31 mei 2020). 

 Een lening voor bedrijfskapitaal. vanuit de regeling kan een zelfstandige een lening 

afsluiten van maximaal € 10.157 tegen een rente van 2%. De maximale looptijd van 

een lening is drie jaar. Tot 1 januari 2021 hoeft er nog niet te worden afgelost. Om in 

aanmerking te kunnen komen voor een lening dient een zelfstandige naar waarheid 

te verklaren en aannemelijk te maken dat er sprake is van liquiditeitsprobleem als 

gevolg van de coronacrisis. 

U kunt één of beide regelingen aanvragen. 

De regeling is tijdelijk en geldt voor drie maanden (maart, april en mei 2020).  

 

Een aanvraag voor levensonderhoud kan tot en met 31 mei 2020 worden ingediend. 

Dien de aanvraag tijdig in. 

 

 

 

De regeling wordt uitgevoerd door de gemeente.  Ga derhalve naar de website van 

uw gemeente en vul de benodigde digitaal gegevens in. 

 

Om in aanmerking te komen voor de TOZO gelden navolgende voorwaarden. 

 

 U dient te worden aangemerkt als zelfstandigen (zzp’ers, ondernemers met personeel en 

DGA’s). Zelfstandigen dienen te voldoen aan de volgende 3 eisen:  

 in Nederland woonachtig zijn en het bedrijf is in Nederland gevestigd (of de 

hoofdzakelijke werkzaamheden vinden in Nederland plaats);  
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 voldoen aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek (minimaal 1.225 uur per 

jaar ofwel 24 uur per week werkzaam als zelfstandige);  

 voor 17 maart 2020 bedrijfsmatig actief zijn geweest als zelfstandige en ingeschreven 

zijn bij de Kamer van Koophandel.  

Als u niet in Nederland woont kunt u geen beroep doen op deze regeling.  U dient zich 

dan te melden bij de autoriteiten in uw woonland. 

 De zelfstandige dient naar waarheid te verklaren dat naar verwachting het inkomen in de 

komende drie maanden minder zal bedragen dan het toepasselijke sociaal minimum als 

gevolg van de coronacrisis. Hieruit volgt dat het inkomen vooraf niet wordt getoetst. De 

uitkering telt gewoon mee voor het verzamelinkomen voor de inkomensafhankelijke 

toeslagen.  

 De zelfstandige, die een lening wenst, dient naar waarheid te verklaren en aannemelijk 

te maken dat er sprake is van liquiditeitsprobleem als gevolg van de coronacrisis. 

 

 

Let wel de overheid controleert achteraf of de door u verstrekte gegevens juist zijn.   

 

 De inlichtingenplicht op grond van artikel 17 van de Participatiewet is van toepassing op 

de regeling. Dit betekent dat degenen die een beroep doen op de regeling verplicht zijn 

om uit zichzelf aan de gemeente alle inlichtingen te verstrekken, die van invloed kunnen 

zijn op het recht op of de hoogte van de uitkering. Indien hiertoe aanleiding bestaat, past 

de gemeente de uitkering aan.  Wij wijzen u erop dat u dit eigen beweging moet 

doorgeven ook als de gemeente er niet uitdrukkelijk om vraagt.   U riskeert anders een 

boete.  

 Voor inkomensondersteuning moet de zelfstandige aangeven - dat zij verwachten - dat als 

gevolg van de coronacrisis het inkomen de komende drie maanden minder zal zijn dan 

het sociaal minimum (voor de exacte bedragen zie hiervoor). Wanneer dit achteraf anders 

blijkt te zijn moet de zelfstandige dit uit zichzelf doorgeven aan de gemeente en vindt er 

verrekening plaats.  U riskeert anders een boete. 

 Gemeenten zijn verplicht bij fraude de toegekende bijstand terug te vorderen en een 

boete op te leggen. Voor het overige geldt voor gemeenten een 

terugvorderingsbevoegdheid. Achteraf zal worden gecontroleerd.  

Er kan samenloop zijn met de EZK-regeling ‘noodloket’ (gift 4.000 euro ten behoefte van 

bedrijfskosten; dit betreft geen inkomenssteun). Deze 4.000 euro wordt niet verrekend met 

de uitkering.  Zie de regeling inzake het Noodloket hiervoor.  
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4. Uitstel van betaling van belasting (Inkomstenbelasting, loonheffingen, BTW 

en Vennootschapsbelasting) 

 

Uitvoerende instantie:  Belastingdienst 

Als ondernemer (eenmanszaak, v.o.f., BV, stichting en andere ondernemingen) kunt u voor 

ten minste 3 maanden bijzonder uitstel van betaling krijgen. U hoeft daarvoor niet langer een 

aanvullende verklaring van een deskundige mee te sturen. Vanaf het moment dat een verzoek 

van uitstel tot betaling indient, wordt de invordering van de belastingaanslag voor de 

inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonheffingen direct 

gepauzeerd gedurende minimaal 3 maanden.  U betaalt ook geen boete a.g.v. een te late 

betaling indien u uitstel heeft aangevraagd. 

Mogelijk is een betalingsuitstel van 3 maanden voor u te kort. U kunt ook voor een langere 

periode uitstel aanvragen. Over welke gegevens de fiscus dan wil beschikken zal nog via de 

website van de belastingdienst worden kenbaar gemaakt.  Het kabinet wil daarbij de 

administratieve lasten voor u zo beperkt mogelijk houden. 

U dient dus tijdig een verzoek om uitstel van betaling in te dienen.  U kunt dit volgens 

de belastingdienst ook al doen als u de aangifte indient.  Wij adviseren u echter om 

ook als de aanslag is ontvangen uitstel van betaling te vragen.   

Als u een aanslag ontvangt waarop een boete wegens niet betalen van de aanslag is 

opgenomen en u doet alsnog een verzoek om uitstel van betaling zal de boete worden 

kwijtgescholden.  Zie hier onder punt 4. 
 

Let wel: alle aangiften moeten tijdig worden ingediend ! 

 

Wij sluiten voor u een voorbeeldbrief bij die u kunt gebruiken om uitstel te vragen. 

Zorg wel voor een kopie van de verzoeken die u verzendt. 

 

5. Schrappen van verzuimboete bij betalingsverzuim 
 

Uitvoerende instantie:  Belastingdienst 

 

Als u tijdig uitstel aanvraagt voor het betalen van de belastingaanslag zal de verzuimboete 

wegens te late betaling worden kwijtgescholden.   

Let wel, alle aangiftes dienen wel steeds tijdig te worden ingediend. 

Dien alle aangiftes altijd tijdig in.  Ontvangt u een aanslag stuur dan z.s.m. een verzoek 

om uitstel van betaling. 
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6. Belastingrente wordt verlaagd naar 0,01% 
 

Uitvoerende instantie:  de Belastingdienst 

 

Met ingang van 23 maart 2020 wordt de invorderingsrente die u eventueel moet betalen aan 
de fiscus verlaagd naar 0,01%.  Vanaf 1 juli 2020 wordt ook de belastingrente verlaagd naar 
0,01%.  Dit regelt de fiscus zelf, u hoeft derhalve niets te ondernemen.  

 
 

7. Verlaging voorlopige aanslagen Inkomstenbelasting en 
Vennootschapsbelasting 2020 

 

Uitvoerende instantie:  de Belastingdienst 

 

Per direct kunt u voorlopige aanslagen Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting 2020 
verlagen omdat uw winst mogelijkerwijze lager zal zijn dan geraamd.  U dient dit bij de fiscus 
door te geven. 

Is uw winst lager dan geraamd in de aanslag IB of VPB 2020 laat ons dat dan weten.  
Wij kunnen dan zeer eenvoudig de voorlopige aanslag 2020 verlagen.  U krijgt spoedig 
daarna bericht van de fiscus.  Laat ons dan a.u.b. even weten wat uw geschatte winst 
over het jaar 2020 naar verwachting zal zijn. 

 

 

8. Gemeentelijke belastingen, toeristen- en reclamebelasting en 

afvalstoffenheffing 

 

Uitvoerende instantie: uw gemeente 

 

In nagenoeg alle gemeenten wordt de gemeentelijke onroerende zaaksbelasting (OZB) voor 

bedrijfspanden automatisch stopgezet tot een periode van 3 maanden en zelfs langer.  U 

hoeft daar dan vaak niets voor te doen.  Dit is echter per gemeente verschillend.  U dient dan 

ook steeds de website van uw eigen gemeente te controleren of u wel of geen uitstel van 

betaling moet aanvragen.  Dit geldt ook voor de toeristenbelasting voor campings en 

horecagelegenheden, reclamebelasting, afvalstoffenheffing etc.  in veel gemeenten.   
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Met betrekking tot de gemeentelijke belastingen verwijzen wij naar de website van 
de gemeente waar u woont omdat dit per gemeente kan verschillen.  Eventueel kunt 
u met uw gemeente en waterschap contact opnemen.   U dient eventueel tijdig een 
verzoek om uitstel te doen bij de gemeente.   

 

9. Waterschapsheffingen  

 

Uitvoerende instantie:  uw waterschap 

 

Ook de waterschapsheffingen (die door de waterschappen worden geïnd) voor bedrijfspanden 

van ondernemers wordt pas later geïnd.  De termijn van uitstel is evenwel per waterschap 

verschillend.  Kijk derhalve op de website van uw waterschap om de periode van uitstel te 

bezien.  

 U dient bij de waterschappen wel z.s.m. een verzoek om uitstel van betaling in te 

dienen.    

 

10. Pensioenfondsen 
 

Uitvoerende instantie: uw bedrijfstakpensioenfonds 

 

 

Ook de meeste bedrijfstakpensioenfondsen hebben een mogelijkheid om uitstel van betaling 

van pensioenpremies te krijgen.  U dient daarvoor contact opnemen met uw eigen 

pensioenfonds en een verzoek om uitstel van betaling te doen. 

 

U dient bij het pensioenfonds wel z.s.m. een verzoek om uitstel van betaling in te 
dienen.    

 

 
11. BMKB, GO, Qredits, Borgstelling Landbouw 

 

Uitvoerende instantie: banken en aangewezen financiers 

Sinds 16 maart 2020 zijn de regels voor ondernemingen die gebruik maken van deze 
borgstellingen verruimd.  Daar deze voornamelijk via uw bank worden aangevraagd gaan wij 
hier niet verder op in. 
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12. Overige regelingen 

Naast de hiervoor genoemde maatregelen geven wij nog een aantal andere financiële 
tegemoetkomingen en mogelijkheden die wellicht uw onderneming door deze crisis helpt. 

a. Indien u een bedrijfspand huurt kunt u contact opnemen met uw verhuurder.  Wellicht 
is deze genegen de huur tijdelijk te verlagen of uit te stellen.  Neem contact op met de 
verhuurder. 

b. U kunt uw werknemers verzoeken om vakantiedagen op te nemen.  Zo voorkomt u dat 
deze later alsnog worden opgenomen.  Let wel.  U kunt dit niet verplichten. 

c. Bezie of tijdelijke krachten via een uitzendbureau ontslagen moeten worden. 
d. Bezie of tijdelijke contracten wel of niet verlengd moeten worden.   
e. De meeste banken zijn bereid rente en aflossing tijdelijk op te schorten. 

Zo meld de ABN Amro bank of haar website: “Vanwege de impact van het coronavirus 
krijgen onze Commercial Banking-klanten met een lopend zakelijk krediet met een 
hoofdsom en/of limiet tot 50 miljoen euro zes maanden uitstel van rente en 
aflossingen. In april tot en met september worden voor deze bedrijven geen 
betalingen voor aflossing en rente geïncasseerd. Zij kunnen deze termijnen later 
voldoen. Heeft u geen uitstel nodig? Meld ons dit uiterlijk 31 maart 2020. Bepaalde 
klantgroepen zijn uitgesloten van de regeling”.  Maar ook momenteel is dat nog 
mogelijk. 

 
Neem contact op met uw bank om rente en aflossing uit te stellen. 
 

f. Neem contact op met uw leasemaatschappij.  Hiervoor geldt hetzelfde als voor de 
banken.  Zij zijn vaak bereid om de leasetermijnen uit te stellen. 

g. U kunt ook contact opnemen met toeleveranciers om een betalingsregeling te treffen.  
De leveranciers zijn daartoe niet verplicht maar u kunt altijd proberen. 

h. U kunt nog steeds nieuwe financieringsaanvragen indienen bij uw bank.  Wij merken 
wel op dat de banken momenteel daar meer tijd voor nodig hebben dan gebruikelijk 
en het honoreren van aanvragen stringenter zal zijn dan voorheen. 

 
 

13. Effecten voor werknemers over de grens.  

Veel werknemers werken momenteel thuis, maar welke gevolgen heeft dat voor bepaalde 
regelingen als je over de grens woont en werkt? De Commissie Verzekeringsaangelegenheden 
heeft invulling gegeven aan de gevolgen van de coronacrisis voor de socialezekerheids-
wetgeving bij grensoverschrijdend werken. 

Belangrijkste punten 

De Belastingdienst meldt de volgende zaken: 

 Bij thuiswerken vanwege coronamaatregelen houden werknemers voor de toepassing 
van de aanwijsregels het gebruikelijke arbeidspatroon. Voor hen verandert de 
toepasselijke socialezekerheidswetgeving dus niet. 
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 Werknemers die vanwege de coronamaatregelen een tijdelijke WW-uitkering krijgen 
uit het land waar ze werken (of hebben gewerkt) en in een andere lidstaat wonen, 
blijven onder de toepasselijke wetgeving van de lidstaat vallen waar ze werken. 

 Werknemers die worden ontslagen of van wie de tijdelijke arbeidsovereenkomst niet 
wordt verlengd, komen in aanmerking voor een werkloosheidsuitkering in het 
woonland. Vanaf het moment van ingaan van de uitkering is de wetgeving van het 
woonland van toepassing. 

NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud) 

Ok voor buitenlandse werknemers kan de werkgever de NOW regeling aanvragen (zie onder 
punt 1). 

Thuiswerken 

Thuiswerken heeft geen gevolgen voor uw sociale verzekering als u normaal gesproken over 
de grens woont of werkt in de EU, EER of Zwitserland. U hoeft hiervoor verder niets te 
regelen. 

In- en uitreizen 

Vanaf donderdag 19 maart 2020 zijn de toegangsvoorwaarden voor personen die naar 
Nederland willen reizen aangescherpt. Het gaat om een inperking voor alle niet noodzakelijke 
reizen van personen vanuit derde landen naar Europa (alle EU-lidstaten, alle leden van 
Schengen en het Verenigd Koninkrijk). Deze reisbeperking geldt niet voor EU-burgers. Dit geldt 
ook niet voor mensen die een vitale functie of behoefte hebben. Bijvoorbeeld zorgpersoneel, 
grenswerkers en personen die werkzaam zijn in het transport van goederen (voor zover 
noodzakelijk). 

14. Aansprakelijkheidsaspecten DGA en melden betalingsonmacht 

De DGA van de vennootschap is als bestuurder hoofdelijk aansprakelijk voor de door de 
vennootschap verschuldigde loonbelasting en omzetbelasting, indien de betalingsonmacht 
niet tijdig is gemeld. Het is dus van belang dat het feit dat de vennootschap onmachtig is de 
verschuldigde loon- en omzetbelasting te betalen tijdig wordt gemeld.  

Voor de loonbelasting en omzetbelasting over de maand februari 2020 betekent dit dus dat 
de melding uiterlijk op 14 april 2020 moet worden gedaan. 

Het is op dit moment niet duidelijk of het feit dat bijzonder uitstel van betaling is verzocht 
vanwege de uitbraak van het corona-virus ook inhoudt dat tijdig een melding 
betalingsonmacht is gedaan. Beroepsorganisaties hebben hier inmiddels vragen over gesteld.  

Het advies is dan ook om naast het verzoek om bijzonder uitstel van betaling ook een 
melding te doen van betalingsonmacht om het risico van bestuurders-
aansprakelijkheid te verkleinen.  Neem dan met ons kantoor contact op. 

 



 

 
 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage:   voorbeeldbrief aan overheid, gemeente, waterschap. 

PS:   Het adres voor de belastingdienst is in de voorbeeldbrief ingevuld.  Voor andere 

instanties dient u dit na te zien op het aanslagbiljet en een soortgelijke brief zenden. 

 

  

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Mr. J.P.R.C. Vos of uw aanspreekpunt binnen ons kantoor 

Telefoonnummer:  0495-430670 

E-mail: info@accountadviesgroep.nl 

 

mailto:info@accountadviesgroep.nl
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Let op: vervang of verwijder de rode tekst! 
 
 
Belastingdienst  
Postbus 100 
6400 AC HEERLEN 
 
 
 
 
 
Plaatsnaam, datum  
 
Betreft:  bijzonder uitstel van betaling a.g.v. Corona 
Kenmerk:  aanslagnummers: aanslagnummer(s) vermelden waarvoor u uitstel wilt of 

aangifte 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Als gevolg van de Coronacrisis is de omzet van mijn onderneming weggevallen/grotendeels 
weggevallen en ben ik in betalingsproblemen gekomen.  
 
Gelet op vorenstaande verzoek ik u om uitstel van betaling van onderstaande aangifte of 
onderstaande aanslag te verlenen: 
 
Aangifte  (vermeld de soort belasting en de periode waarop de aangifte betrekking heeft) 
Aanslag  (vermeld de soort belasting en aanslagnummer) 
 
Vertrouwende u met het vorenstaande naar behoren te hebben geïnformeerd en in 
afwachting van uw reactie verblijf ik, 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
Naam 
Adres 
Postcode en Woonplaats 
BSN of fiscaal nummer van de vennootschap 
 


