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In de afgelopen dagen is er veel gesproken, gepubliceerd en vooral ook geïnterpreteerd over de 
maatregelen die er zijn om de ondernemingen te ondersteunen bij de financiële gevolgen van het 
Coronavirus. Wij merken dat daar ook veel onduidelijkheid over is, hieronder worden de 
maatregelen zoals gepubliceerd kort toegelicht. 
 
Het kabinet heeft op dit moment <25 maart> de volgende maatregelen getroffen ten aanzien van 

de economische impact ten aanzien van het coronavirus: 
 

1. Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) 
2. Bijzonder uitstel van betaling 
3. Extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers, zzp-ers 
4. Noodloket 
5. Verruiming Borgstelling MKB Krediet 

 
 

1. Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) ter vervanging 
van de werktijdverkorting 

 
De regeling werktijdverkorting is met ingang van 17 maart jl. vervangen door de tijdelijke 
noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). 

 
Inhoud van de regeling 
 
Anders dan bij werktijdverkorting gaat het bij de NOW om omzetvermindering en niet om 
werkvermindering. Tevens wordt er niet gekeken naar individuele werknemers, maar naar het 
(verwachte) omzetverlies van de onderneming. 

 
De NOW geldt voor werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht 
omzetverlies. De werkgever dient het loon aan de werknemers volledig door te betalen, 
maar kan bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. 

 
De NOW is niet gekoppeld aan de WW, de WW-rechten van werknemers worden niet aangetast. 
Binnen de NOW dient de werknemer wel 100% beschikbaar te zijn voor arbeid, er is immers geen 

sprake van verkorten van werktijd in deze regeling. 
 
In de NOW kan ook een tegemoetkoming worden aangevraagd voor werknemers met flexibele 
contracten (oproepkrachten, nul-urencontracten). 
 
De volledige inhoud van de regeling is op dit moment nog niet bekend. Er zijn met name nog 
onduidelijkheden over: 

- Eventueel maximum loon van toepassing? 
- Geldt de regeling voor iedereen, ook degene die geen WW-rechten hebben opgebouwd? 

 
Zodra de volledige inhoud van de regeling bekend is informeren wij u daar over. 
 
Huidige voorwaarden regeling 

 
Om in aanmerking te komen voor de regeling NOW moet er aan de volgende voorwaarden worden 

voldaan: 
- 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% verwacht omzetverlies; 
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- 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: 
o indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de 

loonsom van een werkgever; 
o indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de 

loonsom van een werkgever; 
o indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de 

loonsom van de werkgever. 

- Op basis de 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. 

 
Op dit moment kan er nog geen aanvraag worden ingediend. Zodra bekend is wanneer de 
aanvragen bij het UWV ingediend kunnen worden, laten wij u dit uiteraard weten. 
 
Reeds ingediende werktijdverkortingsaanvragen 
 

De NOW komt tijdelijk in de plaats van de huidige werktijdverkortingsregeling (WTV). Reeds 
ingediende WTV aanvragen worden beschouwd als ingediende aanvragen voor de NOW. Wel zal 
aanvullende informatie worden opgevraagd. De indieners ontvangen daarover bericht. 
 

Als u al een ontheffingsvergunning heeft ontvangen voor werktijdverkorting, dan zal deze 
vergunning van kracht blijven voor de termijn waarvoor de vergunning is verleend. Bij een 
eventuele verlenging moet u een beroep doen op de NOW. 

 
Doel regeling 
 
De regeling is bedoeld om tijdelijk financiële ondersteuning te kunnen geven. De regeling staat 
los van de WW. 
 
Dit houdt dus ook in dat de werknemers volledig blijven doorwerken en er geen aanspraken op de 

WW worden gedaan. 
 
 

2. Bijzonder uitstel van betaling 
 
Het bijzonder uitstel van betaling kan worden aangevraagd voor: 

- Inkomstenbelasting 
- Vennootschapsbelasting 

- Omzetbelasting 
- Loonheffingen 
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Om in aanmerking te komen voor het bijzondere uitstel van betaling dient er een brief naar de 
belastingdienst gestuurd te worden. In deze brief dient aangegeven te worden dat u door de 
uitbraak van het coronavirus in betalingsproblemen bent gekomen. Er wordt automatisch 3 
maanden uitstel van betaling verleend. Zie bijlage bij dit memo voor een voorbeeldbrief. 
 
Indien de termijn van 3 maanden niet toereikend is, kan voor een langere periode uitstel worden 

aangevraagd. De belastingdienst kan dan om aanvullende informatie vragen en eventueel een 
verklaring van een deskundige. 
 
Deze derde deskundige kan zijn: 

- Een externe consultant 
- Een externe financier 
- Een brancheorganisatie 

- De accountant of financieel adviseur 
 
Over de voorwaarden van de verklaring wordt op nog overleg over gevoerd. Zodra de 
belastingdienst kenbaar heeft gemaakt waar een verklaring aan moet voldoen informeren wij u 
hierover.  
 
De verzoeken worden centraal in Heerlen verwerkt: 

Belastingdienst 
Postbus 100 
6400 AC HEERLEN 
 
Indienen en aanvragen uitstel loonheffingen en omzetbelasting 
 

De aangiften loonheffingen en omzetbelasting dienen voor de reguliere datum ingediend te zijn bij 
de belastingdienst.  
 
Pas na ontvangst van de naheffingsaanslag (met verzuimboete) kan een verzoek voor bijzonder 

uitstel van betaling worden aangevraagd. De verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen wordt 
achteraf teruggedraaid.  
 

Dit houdt dus ook in dat er voor elke aanslag uitstel aangevraagd moet worden. U kan dus niet 
volstaan met 1 brief waarin u aangeeft de komende periode uitstel van betaling te verzoeken. 
 
Melden betalingsonmacht aangiften loonheffingen en omzetbelasting door bestuurders van 
vennootschappen/stichtingen/verenigingen 
 
Ter voorkoming van bestuurdersaansprakelijkheid adviseren wij u om tijdig voor de aangifte 

loonheffingen en omzetbelasting waarvoor u een verzoek tot uitstel van betaling indient, een 
melding betalingsonmacht te doen. U kunt dit melden middels het formulier “Melding 
betalingsonmacht bij belastingen en premies”.  
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_e
n_formulieren/melding_van_betalingsonmacht_bij_belastingen_en_premies 
 

De melding betalingsonmacht dient te zijn ingediend binnen 14 dagen nadat de aangifte betaald 
had moeten worden. Voor de aangifte loonheffingen februari 2020 dient de melding voor 14 april 

2020 ontvangen te zijn. 
 
  

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/melding_van_betalingsonmacht_bij_belastingen_en_premies
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/melding_van_betalingsonmacht_bij_belastingen_en_premies
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Als de financiële situatie niet verbetert, kunt u de belastingen en premies over het volgende 
tijdvak waarschijnlijk ook niet betalen. De betalingsonmacht blijft dan voortduren en hoeft niet 
opnieuw te worden gemeld. De betalingsonmacht eindigt pas wanneer u de (naheffings-) 
aanslagen hebt betaald waarvoor u hebt gemeld. Tenzij de belastingdienst vindt dat er feitelijk al 
geen sprake meer is van betalingsonmacht. Als de belastingdienst u dat tijdig en schriftelijk laat 
weten, herleeft uw meldingsplicht. Voor meer informatie zie 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_
publicaties/aansprakelijkheid_van_bestuurders 
 

3. Extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers, zzp-ers 
 
De regeling geldt voor gevestigde ondernemers die door de uitbraak van het coronavirus in de 
problemen zijn gekomen. 

Als gevestigde ondernemer wordt aangemerkt: 
- 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. 

 

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.  

 

 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/aansprakelijkheid_van_bestuurders
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/aansprakelijkheid_van_bestuurders
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Deze regeling wordt momenteel verder uitgewerkt. Een aanvraag voor deze regeling vindt plaats 
bij de Gemeente waarin u woont. 

4. 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.  
 

Zij zien hun inkomsten grotendeels teruglopen, terwijl hun vaste lasten intussen gewoon 

doorlopen en hun uitgaven in veel gevallen al gedaan zijn. Deze inkomsten kunnen bovendien 
moeilijk worden ingehaald wanneer de COVID-19-uitbraak achter de rug is. Eis is wel dat het 
ondernemingen betreft met een fysieke inrichting buiten het eigen huis. 
 
De tegemoetkoming moet nog verder worden uitgewerkt. Het betreft een eenmalig vast bedrag 
van € 4.000 voor de periode van drie maanden en geldt alleen voor ondernemingen die qua type 

en sector in ieder geval aan bovengenoemde voorwaarden voldoen. De voorwaarden worden op 
dit moment uitgewerkt. Indien nodig worden deze voorwaarden steeds geactualiseerd. 
 

5. Verruiming Borgstelling MKB Krediet 
 
Deze maatregel geldt als aanvulling op de reguliere regeling en geldt bij een aanvraag van een 
financiering. Deze maatregel is ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening-

courantkredieten met een looptijd tot 2 jaar. Het streven is om per eind maart 2020 een tijdelijke 
verruiming van de BMKB. Er komt een tijdelijke maatregel (geldig tot 1 april 2021) waarmee de 
Staat een hoger garantiedeel aanbiedt in de BMKB voor een brede doelgroep bedrijven.  
 
In de huidige regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier 

verstrekt. De borg van de Staat bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet. Voor de tijdelijke 

maatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 
75%.  
 
Voor verdere informatie zie https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-
kredieten-bmkb 
 
 

 
Amstelveen, 24 maart 2020 
  

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb
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Bijlage: VOORBEELDBRIEF VERZOEK BIJZONDER UITSTEL VAN BETALING 
 
 
 
 
Belastingdienst 

Postbus 100 
6400 AC  HEERLEN 
 
 
<Plaats>, <datum> 
 
 

 
Geachte mevrouw, mijnheer, 
 
Hierbij vraag ik uw aandacht voor het volgende. 
 
Door de uitbraak van het coronavirus en de naar aanleiding daarvan genomen maatregelen is de 
omzet sterk verminderd en stellen debiteuren betalingen uit. Om die reden laat de 

liquiditeitspositie het thans niet toe om onderstaande aanslagen te voldoen. 
 
In dat kader verzoek ik u uitstel van betaling te verlenen voor een periode van 3 maanden voor 
de volgende belastingaanslagen. 
 
Soort belasting Tijdvak Aanslagnummer Bedrag Verzuimboete 

   € € 
     
     
     

     
     

     

     

 
Ook maak ik bezwaar tegen de verschuldigde verzuimboete(s) van (in totaal) € ….. die is/zijn 
opgelegd als gevolg van te late betaling van de bovengenoemde naheffingsaanslagen. Het niet 
betalen van deze aanslag(en) kan mij niet worden verweten, omdat er als gevolg van het 
uitbreken van het coronavirus sprake is van overmacht. 
 
Ik vertrouw erop u hiermee toereikend te hebben geïnformeerd. Indien u nog vragen heeft, 

verneem ik dat graag. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
<Naam onderneming> 

<Naam ondertekenaar> 
 


