Maatregelen rondom het coronavirus
Beste relatie,
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat wij u graag informeren over de extra maatregelen rondom
het coronavirus. Het kan zijn dat niet alle nieuwsitems voor u van toepassing zijn.
Het kabinet helpt ondernemers die kampen met financiële problemen door het coronavirus. De
belangrijkste maatregelen die op dit moment (situatie 13 maart) getroffen zijn worden hieronder
weergegeven. Wij verwachten dat het kabinet de komende tijd nog met nieuwe aanvullingen
gaat komen.

Werktijdverkorting (wtv)
Werktijdverkorting houdt in dat medewerkers, voor wie tijdelijk geen of minder werk is (door
een bijzondere omstandigheid zoals het coronavirus), in dienst blijven van u als werkgever. U
kunt de werktijd van uw medewerkers verkorten. Zodra u een vergunning voor werktijdverkorting
heeft, kunt u voor uw medewerkers voor de niet-gewerkte uren een WW-uitkering aanvragen bij
het UWV. U bespaart hiermee op uw loonkosten.
De periode van vermindering van bedrijvigheid moet tenminste 2 en maximaal 24 kalenderweken
in beslag nemen om voor werktijdverkorting in aanmerking te komen. De werkuitval dient
minstens 20% te bedragen. Dit percentage werkuitval wordt berekend door het aantal uren dat
de medewerkers (waarvoor wtv wordt aangevraagd) samen minder kunnen werken ten opzichte
van het totaal aantal uren van alle medewerkers van uw onderneming.
Aanvraag vergunning
Voldoet u aan de voorwaarden, dan kan een digitale aanvraag ingediend worden bij het
Ministerie SZW, die bij goedkeuring een vergunning zal afgeven. Deze vergunning zal worden
afgegeven voor een periode van 6 weken.

Beperken van de schade
Wie is er aansprakelijk voor de schade die ontstaat als gevolg van het coronavirus? Wij zetten 6
punten op een rij waarmee u, als ondernemer, de risico's zoveel mogelijk kunt beperken.


Check het productie-, inkoop- en verkoopproces op mogelijke kwetsbaarheid voor het
coronavirus (inclusief (sub)leveranciers en klanten).



Controleer bestaande contracten waarvan de uitvoering (mogelijk) beïnvloed wordt door
het coronavirus en check de algemene voorwaarden en andere relevante contractuele
afspraken.



Houd bij het aangaan van nieuwe contracten rekening met het coronavirus.



Tref schadebeperkende maatregelen en overweeg (zoveel mogelijk vooraf) alternatieve
manieren om contractuele verplichtingen na te komen. Zijn er vervangende producten?



Informeer uw klant direct over de mogelijke vertraging.



Beoordeel uw verzekeringspolis om te zien of er dekking is voor de schade als gevolg van
het coronavirus.

Uitstel van belasting
Om ervoor te zorgen dat u als ondernemer de liquiditeitsproblemen het hoofd kunt bieden, is er
de mogelijkheid om bijzonder uitstel van betaling in de inkomstenbelasting,
vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting aan te vragen.
De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen als u schriftelijk motiveert dat u door het
coronavirus in de problemen bent gekomen. Bij toekenning zet de Belastingdienst vervolgens de
invordering stop. De beoordeling vindt achteraf plaats. Indien de fiscus instemt zullen de
zogenoemde verzuimboetes voor het niet (op tijd) betalen van belastingen worden geschrapt of
teruggedraaid.
Daarnaast betalen ondernemers nu belasting op basis van een voorlopige aanslag
inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ondernemers die een lagere winst verwachten
door de coronavirus 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.

Verruiming Borgstelling MKB-krediet (BMKB)
Het is niet ondenkbaar dat u als ondernemer een overbruggingskrediet of een verhoging van de
rekening-courant nodig heeft om de financiële gevolgen van het coronavirus op te vangen. Is het
nodig om een dergelijke financiering aan te gaan, maar kan uw bank of andere financier niet
voldoende zekerheid bieden, dan kunt u een beroep doen op het Borgstelling MKB-krediet
(BMKB). Er komt een nieuwe tijdelijke maatregel (geldig tot 1 april 2021) waarmee de overheid
een hoger garantieaandeel aanbiedt in de BMKB. Voor deze maatregel wordt de omvang van het
borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Ook een aantal overige voorwaarden
in de BMKB zal worden versoepeld. Dit kan u helpen om aan uw dagelijkse
betalingsverplichtingen te kunnen blijven voldoen.

Bijstandverlening voor zelfstandigen
Als u zzp’er bent kunt u, omdat u geen personeel in dienst heeft, 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).

Informatie Rijksoverheid
Het coronavirus leidt tot veel vragen, ook over de gevolgen voor werkgevers en ondernemers in
Nederland. Voor alle updates rondom het coronavirus kunt u terecht op de website van de
Rijksoverheid.

