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- nieuwsbericht maart 2020 - 

CORONAVIRUS EN ECONOMISCHE MAATREGELEN OVERHEID VAN 12-03-2020 

 

Beste ondernemer, 

 

Graag willen wij u middels deze nieuwsbrief op de hoogte brengen van de economische maatregelen 

welke door het Kabinet en de Kamer op korte termijn worden genomen en/of al reeds actief zijn. 

 

Wij merken hierbij op dat dit de stand van zaken op dit moment is. Sommige van de genoemde 

punten moeten nog verder uitgewerkt worden. 

 

De nationale maatregelen zijn de volgende. 

 

Werktijdverkorting en mogelijke opschaling 

Bedrijven die getroffen worden door de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus en aan alle 

voorwaarden voldoen, kunnen in aanmerking komen voor de huidige regeling werktijdverkorting. 

Werktijdverkorting is een bestaande regeling waar bedrijven een beroep op kunnen doen die door 

een calamiteit tijdelijk een verlies van werkuren hebben. Oftewel: er is tijdelijk geen werk meer voor 

(een deel) van het personeel door omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen. 

Deze calamiteit moet ten minste twee weken en maximaal 24 weken voor werkuitval zorgen. Ook 

moet er voor minstens twintig procent van het personeel geen werk meer zijn. 

Voor dat deel van het personeel kunnen werkgevers dan een beroep doen op de werkloosheids-

uitkering (WW). De medewerkers om wie het gaat spreken dan hun WW-rechten aan. Ze moeten 

daarom wel WW-rechten hebben opgebouwd. 

 

Graag verwijzen u dan ook naar de bijgevoegde link aangaande de mogelijke aanvraag voor 

werktijdverkorting.  

https://www.uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl/mozard/!suite09.scherm1089?mWfrs=502

85&mNch=1qigvrhsdq 

 

Zzp’ers kunnen, omdat zij geen personeel in dienst hebben, geen beroep doen op de regeling voor 

werktijdverkorting. Zzp’ers die door de uitbraak van het coronavirus in de problemen komen, kunnen 

een beroep doen op het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004) wanneer zij aan de 

voorwaarden voor deze regeling voldoen. Het Bbz wordt uitgevoerd door gemeenten.  
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Zzp’ers die een beroep willen doen op het Bbz dienen zich te wenden tot de gemeente waar zij staan 

ingeschreven. 

 

Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) 

Bedrijven - en met name het MKB - kunnen in liquiditeitsproblemen komen als gevolg van het 

coronavirus en bredere economische effecten. Banken en andere financiers kunnen bedrijven 

helpen door tijdelijke verstrekking van een overbruggingskrediet of een ophoging van het Rekening 

Courantkrediet (RC- krediet). Ook opschorting van aflossingen van bestaande kredietlijnen is een 

mogelijkheid die financiers zelf kunnen treffen. Indien de problemen toenemen kunnen maatregelen 

nodig zijn om MKB’ers te ondersteunen. 

 

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) streeft er daarom naar om per eind 

maart met een tijdelijke verruiming van de BMKB de risico’s te verkleinen, zodat bedrijven met een 

gezond toekomstperspectief gefinancierd kunnen blijven. Dit na consultatie van de Nederlandse 

Vereniging van Banken en het bedrijfsleven. Met de BMKB staat de overheid voor een deel borg 

voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de betrokken financier (met name banken) 

niet genoeg zekerheden kunnen bieden. 

 

De bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het coronavirus en daardoor in 

liquiditeitsproblemen komen, kunnen tijdelijk rekenen op extra gunstige voorwaarden onder de 

BMKB. Er komt een nieuwe tijdelijke (geldig tot 1 april 2021) maatregel – die voor de brede doelgroep 

MKB-bedrijven zal worden ingezet – waarmee de Staat een hoger garantieaandeel aanbiedt in de 

BMKB. In de huidige regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier 

(vaak een bank) verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet. Voor 

deze maatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 

75%. Deze maatregel kan benut worden door bedrijven en is bestemd voor overbruggingskrediet of 

verhoging rekening courant-krediet bij een financier, met een maximale looptijd van 1 jaar. Ook een 

aantal overige voorwaarden in de BMKB zal worden versoepeld. 

 

Fiscaliteit 

Om ervoor te zorgen dat ondernemers liquiditeitsproblemen het hoofd kunnen bieden, is er de 

mogelijkheid tot het verzoek om bijzonder uitstel van betaling in de inkomstenbelasting, 

vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.  
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De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen als de ondernemer schriftelijk motiveert dat hij 

door de coronacrisis in de problemen is gekomen. Zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst 

binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stil. Individuele beoordeling van het verzoek vindt 

later plaats.  

 

De gebruikelijke vereisten voor het verlenen van uitstel blijven gelden. Om ondernemers tegemoet 

te komen zal de Belastingdienst de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen 

achterwege laten of terugdraaien. Daarnaast betalen ondernemers nu belasting op basis van een 

voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ondernemers die een lagere 

winst verwachten door de coronacrisis kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de 

voorlopige aanslag, zodat ze meteen minder belasting gaan betalen. Deze verzoeken zullen door 

de Belastingdienst worden ingewilligd. 

 

Mochten wij u verder behulpzaam kunnen zijn met bovengenoemde aandachtspunten/maatregelen 

dan kunt u natuurlijk met ons contact opnemen. 

 


