Overzicht maatregelen ondernemers
Ook in Nederland zijn de economische consequenties van het coronavirus merkbaar. Het kabinet
heeft ten aanzien van de economische impact een aantal maatregelen genomen. We hebben voor u
een overzicht gemaakt waarin we de tot nu toe genomen maatregelen bespreken en hoe een
eventuele aanvraag gedaan kan worden.
In dit document gaan we in op een viertal maatregelen, te noemen de werktijdverkorting, het besluit
bijstandverlening zzp’ers, de verruimde BMKV en de mogelijkheden bij de belastingdienst. De
ontwikkelingen gaan op dit moment razendsnel. We volgen alles op de voet en proberen u zo goed
mogelijk te informeren. Uiteraard kunt u altijd bij ons terecht indien u vragen heeft.
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1. Werktijdverkorting
Bedrijven die door het coronavirus tijdelijk te weinig werk hebben voor hun werknemers, kunnen
een beroep doen op de regeling voor werktijdverkorting. Deze regeling geldt bij buitengewone
gebeurtenissen, die niet onder het normale ondernemersrisico vallen. Het coronavirus is zo’n
buitengewone gebeurtenis. Als een buitengewone gebeurtenis tot gevolg heeft dat er tijdelijk
onvoldoende werk is voor alle werknemers, kunnen zij een WW-uitkering wegens werktijdverkorting
krijgen. Om voor een WW-uitkering wegens werktijdverkorting in aanmerking te komen moet de
werkgever een vergunning voor werktijdverkorting hebben van het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid.

Voorwaarden vergunning
Het ministerie verleent een vergunning voor werktijdverkorting als voldaan is aan twee
voorwaarden:
1.Het bedrijf is getroffen door een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemersrisico
valt, zoals het coronavirus.
2.De verwachting is dat er voor een periode van minimaal twee tot maximaal 24 kalenderweken
minstens 20% minder werk is.
Een vergunning voor werktijdverkorting geldt voor maximaal zes weken. Als de situatie binnen de
geldigheidsduur van de vergunning verbetert, dan kunnen de werknemers weer gewoon aan het
werk. Als er geen verbetering is opgetreden is verlenging van de vergunning mogelijk tot maximaal
24 weken. Voor oproepkrachten met een nul-urencontract en uitzendkrachten wordt geen
vergunning voor werktijdverkorting verleend.
De werkgever moet de vergunning voor werktijdverkorting melden bij het UWV. Het UWV heeft
daarvoor het formulier Melding werktijdverkorting. Een verlenging van uw vergunning hoeft de
werkgever niet te melden. Na afloop van de vergunningsperiode kan de werkgever een WWuitkering wegens werktijdverkorting aanvragen met behulp van het formulier Aanvraag WWuitkering bij werktijdverkorting. De tijdelijke WW-uitkering betreft alleen de niet gewerkte uren
tijdens de vergunningsperiode. Het UWV betaalt de WW-uitkering aan de werkgever. De werkgever
betaalt het volledige loon uit aan de werknemers.
Een werknemer, die ziek is voordat de vergunningsperiode ingaat, komt niet in aanmerking voor een
tijdelijke WW-uitkering wegens werktijdverkorting. Wordt een werknemer ziek tijdens de
vergunningsperiode, dan loopt zijn tijdelijke WW-uitkering door. Voor flexwerkers, waaronder
oproepkrachten en mensen met een nul-urencontract, kan geen werktijdverkorting worden
aangevraagd.

Vergoeding ná vergunningsperiode
De werktijdverkortingsregeling is een bestaande regeling die nu wordt ingezet. In de huidige vorm
dient de werkgever het volledige loon uit te betalen aan de werknemers. Achteraf wordt de uitkering
aan de werkgever uitbetaald, maar dit betekent dus dat de werkgever tot die tijd de kosten wel moet
dragen. Volgens een woordvoerder van VNO-NCW duurt dat voor sommige bedrijven te lang.
Bovendien kunnen ondernemers, áls ze eenmaal een aanvraag hebben ingediend, die aanvraag pas
na zes weken weer wijzigen. Een hotel kan dus al een werktijdverkorting van 30 procent hebben
aangevraagd, terwijl inmiddels 60 procent intussen realistischer is. Ook dat duurt sommige bedrijven
te lang, zegt VNO-NCW.

Het is goed mogelijk dat er nog aanvullende regelingen worden opgetuigd, maar daar is op dit
moment nog geen sprake van. We blijven de ontwikkelingen uiteraard monitoren.

Aanvraagprocedure
Voor ondernemers voor wie de voorwaarden gelden, wordt aangeraden de vergunning zo snel
mogelijk aan te vragen. De vergunning kan worden aangevraagd via de website
www.uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl . De website is echter overbelast en kan dus slecht
bereikbaar zijn. Nadat de vergunning door het ministerie van SZW is verleend kan de aanvraag voor
de uitkering worden gedaan bij het UWV.

2. Besluit bijstandverlening zelfstandigen
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. Zzp’ers die een
beroep willen doen op het Bbz dienen zich te wenden tot de gemeente waar zij staan ingeschreven.
De uitkering wordt voor maximaal 12 maanden toegekend. In sommige gevallen kan de gemeente
besluiten de uitkering met maximaal 24 maanden te verlengen. In principe is de periodieke uitkering
een renteloze lening. De gemeente bekijkt achteraf of het bedrijf voldoende winstgevend is. Daaruit
blijkt of de uitkering geheel of gedeeltelijk terug moet worden betaald.
Ligt het vermogen boven een bepaalde grens, dan kan de gemeente de bijstand verstrekken in de
vorm van een lening. Is het vermogen verbonden aan het bedrijf, dan wordt dat deel buiten
beschouwing gelaten. De actuele vermogensgrens vindt u in de normenbrief. Indien te weinig
uitkering is ontvangen, dan wordt dat deel alsnog uitbetaald. De uitkering vult het inkomen aan tot
bijstandsniveau.
Indien tijdelijk financiële problemen het voortbestaan van het bedrijf bedreigen, kan een aanvraag
worden gedaan voor bedrijfskapitaal. Dit is een lening of een gift (afhankelijk van het vermogen).
Met dit kapitaal kunnen investeringen worden gedaan of tijdelijke betalingsproblemen worden
opgelost.

Voorwaarden voor het krijgen van ondersteuning op grond van Bbz
•

•
•

Het bedrijf moet na de bijstandsverlening levensvatbaar zijn. Levensvatbaar betekent dat het
bedrijf voldoende inkomen oplevert om te kunnen voortbestaan. Eventuele andere
inkomsten tellen ook mee. Daarnaast moet dat totale inkomen voldoende zijn voor de
ondernemer en diens gezin.
U moet minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam zijn in uw bedrijf. Dit is gemiddeld 23,5 uur
per week.
U kunt geen hulp (meer) krijgen via een bank of een borgstellingsfonds.

3. Verruimde BMKB (borgstelling MKB-kredieten)
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. Met een tijdelijke verruiming van de BMKB wordt
gestreefd de risico’s te mitigeren, zodat bedrijven met een gezond toekomstperspectief gefinancierd
kunnen blijven.
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 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%.
Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en hebben bedrijven de
mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen. Deze maatregel kan benut worden door bedrijven en
is bestemd voor overbruggingskrediet of verhoging rekening courant-krediet bij een financier,
oftewel het bedrag dat ondernemers ‘rood mogen staan’.
De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling gaat versneld open.
Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) heeft besloten dat ondernemers zich
al kunnen aanmelden. De regeling is operationeel vanaf maandag 16 maart 2020 en maakt onderdeel
uit van een eerder aangekondigd pakket aan maatregelen van het kabinet om de economische
gevolgen van het coronavirus op te vangen. Bovendien zal de regeling ten opzichte van de eerdere
aankondiging op donderdag 12 maart 2020 nog verder worden verruimd en ook toepasbaar zijn op
overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten met een looptijd tot 2 jaar.
De verruiming is essentieel voor de liquiditeit van kleinere ondernemers die inkomsten of productie
mislopen door het coronavirus. Denk aan horecaondernemers en hun toeleveranciers, een
reisbureau, maar ook bedrijven die niet meer aan grondstoffen vanuit het buitenland kunnen komen.
De informatievoorziening van de overheid aan ondernemers wordt voortdurend aangevuld en
aangescherpt op basis van de binnengekomen vragen. Naast de informatie op de websites
Rijksoverheid.nl/coronavirus en het RIVM kunnen ondernemers met vragen terecht bij het
adviesteam van de Kamer van Koophandel via telefoonnummer 0800-2117. Uiteraard kunt u altijd
met uw vragen bij ons terecht. Wij houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

Aanvraagproces BMKB
Aanvragen van een Borgstelling MKB-krediet (BMKB) loopt via een van de aangesloten financiers. U
hoeft zelf voor de BMKB dus geen aanvraagprocedure in gang te zetten. Het enige dat u kunt doen is
uw financier verzoeken om zo nodig gebruik te maken van de borgstellingsregeling.
1.De aanvraag voor een borgstellingskrediet valt samen met uw kredietaanvraag bij de financier.
2.De financier beslist of hij u een borgstellingskrediet verleent en onder welke voorwaarden.
3.Als de financier u een krediet wil verstrekken, dan moet u samen met hem onderhandelen over de
kredietvoorwaarden. Uiteraard moet de financier de BMKB voorwaarden in acht nemen.
4.Nadat de offerte is ondertekend meldt de financier het verleende borgstellingskrediet bij de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) aan.

4. Uitstel van betaling belastingdienst
Ondernemers (inclusief zzp’ers) met betalingsproblemen door het coronavirus kunnen de
belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling en/of het aan te passen van een te betalen
voorlopige aanslag. Dit geldt voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting,
omzetbelasting en loonbelasting.
Bij het verzoek vraagt de belastingdienst om een verklaring van een derdedeskundige. Uit die
verklaring blijkt dat:
•
•
•
•

Er sprake is van bestaande betalingsproblemen en bijvoorbeeld geen nog te verwachten
betalingsproblemen;
Uw betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn als gevolg van het coronavirus;
De betalingsproblemen voor een bepaald tijdstip worden opgelost;
Uw onderneming levensvatbaar is.

Een derde deskundige is bijvoorbeeld:
•
•
•
•

Een externe consultant;
Een externe financier;
Een brancheorganisatie;
Uw eigen accountant of financieel adviseur.

Het formulier inclusief de verklaring van derde en motivering kan worden opgestuurd naar
Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen
Bovenstaande betekent dat wij een dergelijk verzoek kunnen opstellen, inclusief de gevraagde
verklaring.

Verzuimboete
De Belastingdienst beoordeelt het verzoek voor bijzonder uitstel van betaling per geval en houdt tot
die tijd de invordering aan. In voorkomende gevallen draait de Belastingdienst een eventuele
verzuimboete terug.

Aanpassen voorlopige aanslag
Indien u een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting heeft ontvangen en
er wordt een lagere winst door de coronacrisis verwacht, dan kan een verzoek tot wijziging
voorlopige aanslag worden ingediend.

