
Corona Nieuwsbrief voor Ondernemers   

 

Onze dienstverlening verloopt anders 

Om het risico op besmetting tot het uiterste te beperken, zijn persoonlijke face-to-face 

adviesgesprekken op ons kantoor of bij u op kantoor voorlopig niet mogelijk. Maar dat betekent niet 

dat we niet voor u klaar staan. Wij kunnen u per telefoon en online helpen. Neem contact op met 

ons kantoor als u vragen heeft en om te bespreken hoe wij u toch van dienst kunnen zijn en kunnen 

adviseren. 

 

De inhoud van deze nieuwsbrief: 

1. Overzicht maatregelen van de overheid voor ondernemers en waar kunt u terecht?  

2. Overzicht van instanties en telefoonnummers waar u terecht kunt met vragen 

3. Het coronavirus en betaling van een krediet, hypotheek, huur en de verzekeringen 

4. Thuiswerken en het cyberrisico 

  



1. Het coronavirus: maatregelen van de overheid   

Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te 

nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de 

gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven proberen op te vangen. 

 

Belangrijke maatregelen voor ondernemers zijn: 

 

Uitstel van belasting  
Werkgevers/ondernemers die kunnen aantonen dat zij in financiële problemen komen als gevolg van 

het coronavirus kunnen tijdelijk uitstel van betaling krijgen voor de loonbelasting. Ook 

vennootschapsbelasting, omzetbelasting en inkomstenbelasting hoeven dan tijdelijk niet te worden 

afgedragen. Meer informatie vindt u op de website van de belastingdienst: 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/uitstel-betaling-

gevolgen-coronavirus 

LET OP:  

- Voor 3 maanden (uitstel) , langer dan 3 maanden kan met deskundigenverklaring 

(accountant) 

- Wel eerst aangifte doen 

- Uitstel vraag je als je als je de aanslag krijgt 

- Aangeven dat je niet bij machte bent om te betalen (melding van betalingsonmacht doen) 

- Zo goed als geen invorderingsrente (0,01%) 

- Geldt voor iedere ondernemer (ook ZZP-er dus) 

 

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) 

Werkgevers met omzetverlies kunnen in plaats van de Werktijdverkorting (wtv-regeling) deze 

regeling aanvragen. Zo kunnen werkgevers werknemers met vast én flexibel contract in dienst 

houden en doorbetalen. Dit kunt u aanvragen bij het UWV. 

Let op: 

- Voor bedrijven die drie maanden ten minste 20 procent omzetverlies hebben. Vergelijk 

hiervoor de omzet in maart-april-mei 2020 met de totale omzet uit 2019 gedeeld door vier.  

- Je moet het reguliere salaris van medewerkers doorbetalen en in de periode dat je de NOW 

ontvangt geen medewerkers ontslaan om bedrijfseconomische redenen.  

- Ook flexwerkers voor wie loonaangifte wordt gedaan en verzekerd zijn voor de WW, ZW of 

WIA, vallen onder de loonsom waarvoor subsidie ontvangen kan worden.  

- De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020.  

- Werkgevers geven bij de aanvraag de verwachte omzetdaling op.  

Er is geen deskundigenverklaring nodig, de aanvraag kan wel via de accountant. Als UWV 

positief oordeelt, keert UWV een voorschot van 80% uit. Dat gebeurt in drie termijnen. 

- Later achteraf wel deskundigenverklaring nodig om omzetderving aan te tonen. 

- Je krijgt niet altijd 90% , maar in verhouding tot je omzetdaling en maximaal 90%. Het 

voorschot is dus 80% van de 90% en het restant ontvang je achteraf. 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/uitstel-betaling-gevolgen-coronavirus
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/uitstel-betaling-gevolgen-coronavirus


- Meetmaand voor loonsom is januari 2020.  

- In principe niet het loon van de dga (alleen een kleine groep dga’s die verplicht verzekerd zijn 

voor de sociale verzekeringen). 

- Maximaal loon is 2 x SV loon (dus maximum loon is ca € 114.000?) 

 

Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS) 

(Compensatieregeling: 4000 euro voor direct getroffen ondernemers) 

Dit is een tegemoetkoming voor de eerste nood bij ondernemers die zijn getroffen door de 

coronacrisis en die hun omzet geheel of grotendeels zien verdwijnen. De tegemoetkoming voor deze 

categorie ondernemers betreft een forfaitair bedrag van € 4000,-. Deze regeling wordt uitgevoerd 

door de rijksdienst voor ondernemend Nederland. Informatie vindt u op de website: www.rvo.nl 

LET OP: 

- Regeling voor vastgestelde sectoren zoals ondernemers in de Horeca, maar ook haar- en 

schoonheidsverzorging en nog veel meer sectoren. 

-  De sectoren waar dit voor geldt kun je terugvinden aan de hand van de SBI-codes :  

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

19/vastgestelde-sbi-codes 

- Het vestigingsadres is niet gelijk aan je privé adres. 

- De tegemoetkoming is eenmalig € 4.000 per onderneming. De tegemoetkoming is dus niet 

per vestiging.  

- Er is geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de rechtbank.  

- Je moet verklaren in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 een omzetverlies te 

verwachten van ten minste € 4.000.   

- Tevens verklaar je 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.  

 

De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandige Ondernemers (TOZO) 

(= Inkomensondersteuning levensonderhoud en lening bedrijfskapitaal)  

Ondernemers met een levensvatbaar bedrijf die tijdelijk in de knel zitten komen in aanmerkingen 

voor inkomensondersteuning. Deze regeling geldt voor zzp’ers en mkb'ers en bedraagt maximaal 

1500 euro netto per maand voor 3 maanden. De ondersteuning hoeft niet te worden terugbetaald. 

Ook kan een lening worden aangevraagd voor bedrijfskapitaal. Dit gaat om maximaal € 10.157,- . Het 

is een tijdelijke versoepelde regeling Bbz. 

Voor IJsselstein geldt: 

Deze regelingen worden uitgevoerd door onze intergemeentelijke sociale dienst. Via de website van 

WIL kunt u digitaal een aanvraag doen en vindt u meer informatie; www.wil-lekstroom.nl. U kunt WIL 

verder bereiken via e-mail zzp@wil-lekstroom.nl of tel. (030) 70 22 300. 

Bent u elders gevestigd: vraag uw gemeente waar u terecht kunt. 

  

http://www.rvo.nl/
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/vastgestelde-sbi-codes


 

LET OP:  

- Het is een regeling per huishouden (stel man en vrouw hebben een v.o.f.) 

- Er vindt geen toetsing plaats van vermogen of inkomen partner 

- Het geldt voor alle ondernemers, dus ook de ZZP-er en ook voor een dga 

- Maatstaf is niet dat de omzet weggevallen is , maar of er onvoldoende liquiditeit is om de 

ondernemer inkomen te kunnen geven 

- Naast de netto betaling kan er ook een lening worden verstrekt, je betaalt dan 2% rente en pas 

vanaf 2021 ga je aflossing betalen. 

- Deze regeling kan samen met andere regelingen aangevraagd worden, dus zowel deze TOZO 

regeling bijvoorbeeld als belastinguitstel, 

 

Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET)-C (nieuw) 

- Dit is een subsidie regeling voor aanbieders van zorg of ondersteuning die rond de 

coronacrisis extra willen inzetten op digitale zorg op afstand voor mensen thuis of 

matelzorgers (camera’s, schermen installatie hiervan, etc). 

- Tijdelijk niet aan te vragen: houd de website van RVO in de gaten 

 

Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB-C) 

De overheid wil voorkomen dat bedrijven in liquiditeitsproblemen komen. Met deze maatregel staat 

de overheid voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de 

financier (met name banken) niet genoeg zekerheden kan bieden. Hierdoor kun je als ondernemer 

meer lenen dan je op basis van je onderpand zou krijgen. Aanvragen van de regeling gaat meestal via 

uw bank. 

LET OP 

- Alle ondernemingen met uitzondering van grootbedrijf, natuurlijke personen, landbouw, 

visserij, publieke gezondheidzorg, bedrijven in de financiële sector en vastgoed. 

- Het bedrijf diende voor de coronacrisis financierbaar te zijn (continuïteitsperspectief) De 

bank stelt zich dus de vraag: had ik zonder Coronacrisis borgstellingskrediet afgegeven? 

- Maximale looptijd is 8 kwartalen  

- De BMKB-C loopt tot 1 april 2021  

- Persoonlijke borg is 10% (was 25%)  

- Geen toets op overige zekerheden 

- Voor land- en tuinbouwbedrijven is er nog de Borgstellingskrediet-L(andbouw)-C 

 

Half jaar pauze op aflossing op leningen.  

Nederlandse banken geven middelgrote en kleinere bedrijven vanwege de gevolgen van het 

coronavirus een half jaar pauze op aflossing op leningen. Dat hebben de banken bekend gemaakt via 

de bankenkoepel NVB. De algemeen afgekondigde pauze geldt voor bedrijfsleningen tot maximaal 

2,5 miljoen euro, en voor bedrijven „die in de kern gezond zijn”. Voor leningen boven dat bedrag 

wordt gewerkt met ‘maatwerk’ per klant. 



 

2. Overzicht van instanties en telefoonnummers waar u terecht kunt met vragen 

  

Verschillende instanties bieden informatie, hulp en financiële steun.  

➢ Ondernemers kunnen telefonisch contact opnemen met het Kamer van Koophandel (KvK) 

Coronaloket via telefoonnummer (0800) 21 17. Dit gratis nummer is op werkdagen 

bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur.  

➢ Ook op de website van de KvK (www.kvk.nl) vindt u alle informatie over alle regelingen.  

➢ Ook de Rijksoverheid geeft via de website (www.overheid.nl) informatie voor ondernemers 

in kader coronacrisis.  

➢ Ook is er een landelijk adviesteam voor ondernemers via 0800 – 2117 die u kunt benaderen. 

  



3. Het coronavirus en betaling van uw krediet, hypotheek, huur en  

           verzekeringen 

 

Lopend krediet 

Voor zowel zakelijk krediet als krediet die u privé heeft afgesloten geldt dat betaling van het krediet 

wellicht een aantal maanden kan worden uitgesteld. Neem hiervoor contact op met de verstrekker 

van uw krediet. 

 

Hypotheek 

Veel banken kunnen helpen met uitstel van betaling van zowel rente als aflossing. Maar niet iedere 

bank gaat hier hetzelfde mee om dus een algemene regel is er niet te geven. Maar wacht niet te lang 

en neem  contact op met uw bank. 

 

Huur 

Net als bij een hypotheek geldt ook hier dat niet alle verhuurders op dezelfde manier omgaan met 

het kwijtschelden of uitstel van betaling verlenen voor de huur. Maar ga in gesprek met de 

verhuurder en kijk wat er mogelijk is. 

 

Verzekeringen 

Normaal gesproken bent u niet langer verzekerd als u niet binnen 30 dagen na de vervaldatum van 

de verzekering betaalt. Veel verzekeraars verruimen die tijd nu. Lukt betaling van verzekeringen niet 

omdat uw inkomsten zijn weggevallen? Neemt u dan contact met ons op zodat wij met de 

verzekeraar kunnen overleggen wat we voor u kunnen betekenen. 

  



4. Thuis werken en het cyberrisico 

Een groot aantal werknemers werkt op dit moment thuis. Dat kan allemaal omdat werknemers van 

huis uit op het netwerk van het bedrijf kunnen en dankzij video-bellen en conference calls nog 

aardig wat voor elkaar kunt krijgen. Maar thuiswerken is niet zonder risico. 

Nederland loopt wereldwijd voorop in de digitale revolutie. Thuis werken is daardoor op grote schaal 

mogelijk. Maar die voorsprong in online werken, heeft ook een groot nadeel: wij zijn kwetsbaarder 

voor criminele activiteiten. Cybercriminelen zien hun kans schoon om digitaal in te breken bij 

werknemers of via werknemers in uw bedrijf, met enorme schade tot gevolg. Hoe houdt u ze buiten 

de deur? 

Wachtwoorden 

Een heikel punt voor cyberveiligheid is het gebruik van wachtwoorden. Een wachtwoord om op het 

netwerk van uw bedrijf te komen, kan vaak eenvoudig gehackt worden. Zo kunnen criminelen via de 

computer van werknemers bij uw bedrijf binnenkomen en uiteindelijk gevoelige bedrijfsinformatie 

stelen. Nu is een lang wachtwoord moeilijker te achterhalen dan een korte. Adviseer daarom voor 

toegang tot het bedrijfsnetwerk en I-clouddiensten geen woord, maar een zin. Arthur01 is veel 

gemakkelijker te kraken dan: ik heb vandaag mooie grijze krullen.  

 Phishingmails 

Een andere beproefde methode om in te breken, is via phishingmails. Het aantal valse e-

mailberichten is de afgelopen tijd al vervijfvoudigd. Er wordt een interessante e-mail met een link 

naar updates van het RIVM of van de werkgever met een link naar een beveiligde omgeving om op 

het bedrijfsnetwerk te komen. Wijs werknemers erop dat ze die e-mails wantrouwen. Als een 

werknemer de afzender kent, laat deze dan even bellen of appen met deze afzender om te vragen of 

de e-mail wel van hem of haar afkomstig is.  

Is de mail afkomstig van een betrouwbare afzender? 

Ee afzender lijkt betrouwbaar? Dat zegt helaas niets. Een paar jaar geleden herkende je een phishing-

mail nog aan de taalfouten en het knullige uiterlijk. Tegenwoordig zien die e-mails er heel gelikt uit 

en lijken afkomstig van gerenommeerde organisaties zoals de Belastingdienst. Vraag werknemers de 

mail niet te openen en in elk geval eerst te controleren van wie het afkomstig is door met de cursor 

op de afzender te staan of met de rechtermuisknop te klikken. Doordat de volledige naam in beeld 

komt ziet u de domeinnaam van waaruit de afzender de mailt stuurt. Soms staat de bedrijfsnaam 

daar niet eens in! Maar let op: criminelen gebruiken steeds vaker domeinnamen die veel lijken op de 

echte website. Blijf alert en bij twijfel: niet openen. 

Overleg per video 

Lekker makkelijk: iedereen kan van huis uit klanten toch persoonlijk te woord staan of vergaderingen 

organiseren dankzij beeldbellen en conferencecalls. Maar let: deze communicatievormen zijn niet 

optimaal beveiligd. Gevoelige gegevens kunnen dan zomaar op straat komen te liggen. Bespreek 

daarom alleen algemene zaken. Gevoelige informatie (financieel of medisch bijvoorbeeld), kunt u 

beter via de telefoon delen.  


