
Beste ondernemer, 
 
Uw onderneming heeft wellicht te lijden door alle ontwikkelingen rondom het coronavirus. Denk aan de 
zaak moeten sluiten en/of minder c.q. helemaal geen omzet. En toch gaan de kosten door. 
Het kabinet heeft maatregelen genomen die wellicht gevolgen hebben voor uw onderneming.  
Graag staan wij u bij in deze bijzondere tijd. 
Waar wij u kunnen helpen zullen wij dit doen. 
 
Heeft u vragen dan staat Administratiekantoor H.A. van Duuren voor u klaar!  
Neem contact op met uw contactpersoon of bereik ons via telefoonnummer 055 – 5339960. 

Hieronder een opsomming van regelingen die het kabinet in het leven heeft geroepen. De meeste 
regelingen dienen echter nog uitgewerkt te worden. 
Denkt u gebruik te kunnen maken of wenst u gebruik te maken van één van de regelingen, dan vernemen 
wij dat graag. 

 
Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 
 
Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten van maximaal 90%. 
Het loon dient voor 100% te worden doorbetaald.  
De aanvraag moet u indienen bij het UWV, die u een voorschot verstrekt van 80% van de te verwachten 
tegemoetkoming. Het NOW geldt ook voor werknemers met een flexibel arbeidscontract.  
De tegemoetkoming kan in ieder geval voor drie maanden aangevraagd worden en kan voor nogmaals drie 
maanden verlengd worden.  
Het NOW kost de werknemer geen opgebouwde WW-rechten. 

Voorwaarden 
Tijdens de periode waarover de tegemoetkoming wordt aangevraagd, kan geen ontslag worden 
aangevraagd voor de betreffende werknemer.  
Het verwachte omzetverlies moet minstens 20% zijn en betref omzetdalingen vanaf 1 maart 2020. 

Omvang van de tegemoetkoming 
De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet. De 
tegemoetkoming bedraagt maximaal 90% van de loonsom als de omzet voor 100% wegvalt.  
Valt bijvoorbeeld de helft van uw omzet weg, dan krijgt u via de NOW 45% tegemoetkoming in de 
loonkosten. 

Let op! 
U kunt de tegemoetkoming nu nog niet aanvragen. Er zal zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt 
wanneer dit wel kan. 

UPDATE 31-03-2020 
 

Wat is de NOW? 

Om banen en inkomens te beschermen biedt de overheid een tegemoetkoming in de loonkosten voor 
ondernemingen die omzetverlies lijden door de coronacrisis. Dit is de Tijdelijke Noodmaatregel 
Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). De NOW-regeling vervangt de werktijdverkorting (WTV), die is 
ingetrokken. Naar verwachting gaat de NOW op 6 april open, pas dan kun je een aanvraag indienen. De 
aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei. De regeling moet zoveel mogelijk werknemers aan het werk 
houden, ook werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. De NOW heeft met 
twee hoofdzaken te maken: omzetverlies en loonkosten. 



Voor wie is de NOW? 

De NOW-regeling is bedoeld voor ondernemers met personeel die gedurende 3 maanden minimaal 20% 
omzetverlies verwachten. Werkgevers kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een 
tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. Daarbij geldt dat 
hoe hoger het omzetverlies is, hoe hoger de tegemoetkoming uitvalt. Iedereen voor wie loonaangifte wordt 
gedaan en verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de loonsom waarvoor subsidie ontvangen kan 
worden. 

Hoe werkt de NOW? 

Bedrijven die gedurende 3 maanden ten minste 20 procent omzetverlies hebben, kunnen met 
terugwerkende kracht vanaf 1 maart een tegemoetkoming van maximaal 90 procent van de loonsom 
krijgen naar rato van de omzetdaling. Bij een omzetverlies van 100 procent is dat 90 procent, bij 
bijvoorbeeld 50 procent omzetverlies wordt dat dan 45 procent van de totale loonsom. Voorwaarde is dat 
bedrijven hun medewerkers hun reguliere salaris doorbetalen en dat bedrijven tijdens de periode dat er 
subsidie wordt ontvangen geen aanvraag doen voor ontslag om bedrijfseconomische redenen. 

Als werkgever geef je bij de aanvraag je verwachte omzetdaling op. Als UWV positief oordeelt, keert het 
een voorschot van 80% uit, verspreid over 3 termijnen. Het eerste deel krijg je binnen 2 tot 4 weken na je 
aanvraag, al verwacht UWV dat dit voor de meeste bedrijven sneller kan. 

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dien je vaststelling van de 
subsidie aan te vragen. In beginsel is hiervoor een accountantsverklaring vereist. Vervolgens zal UWV 
binnen 22 weken een eindafrekening doen. Die kan hoger of lager uitvallen dan bij de eerste opgave werd 
verwacht. Ondernemers met acute liquiditeitsproblemen kunnen mogelijk aanspraak maken op andere 
maatregelen uit het noodpakket. 

Het kabinet noemt het ‘onvermijdelijk dat UWV de komende tijd nog uitdagingen in de uitvoering het 
hoofd zal moeten bieden’. 

Omzetverlies bepalen 

De NOW-regeling draait om omzet en loonsom. Om de hoogte van je omzetverlies te bepalen, deel je je 
totale omzet uit 2019 door 4. Dat getal vergelijk je vervolgens met de omzet in maart-april-mei 2020. Soms 
is uitblijvende klandizie pas later terug te zien in de omzetdaling. Daarom kunnen werkgevers ook een 
periode aangeven voor de omzetvergelijking die 1 of 2 maanden later start. Als een bedrijf uit een aantal 
bedrijfsonderdelen (rechtspersonen) bestaat die samen een concern vormen, wordt de omzetdaling van 
het hele concern aangehouden. 

Loonsom 

Voor de loonsom gebruikt het UWV gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst gebruikt. Het is 
voor de NOW-aanvraag dus belangrijk dat werkgevers tijdig loonaangifte blijven doen bij de 
Belastingdienst. UWV neemt het sociale verzekeringsloon als grondslag. Hier komt voor alle bedrijven 
dezelfde opslag van 30 procent bovenop voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, 
pensioen en de werkgeverspremies. Er zit een maximum aan het loon per werknemer van 9538 euro per 
maand. Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd. Ruim 98,5 procent van de werkenden valt 
onder dit maximum. 

De loonsom in de subsidieperiode wordt vergeleken met de loonsom van januari zoals bekend bij de 
Belastingdienst. Als die ontbreekt, wordt de loonsom van november 2019 genomen. Wijzigingen in de 
loonsom na 15 maart worden niet meegenomen. 

 

https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/
https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/


Flexibele contracten 

De nieuwe tegemoetkomingsregeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor 
de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk aan werknemers met een oproepcontract. 
Uitzendbureaus kunnen ook voor uitzendkrachten een tegemoetkoming aanvragen. Ook payrollkrachten 
vallen onder de regeling, in hun geval vraagt de payrollwerkgever de NOW aan. 

Voor werknemers die onder de regeling vallen betekent dit dat hun loon volledig kan worden doorbetaald. 
Werknemers verbruiken met de regeling hun WW-rechten niet omdat de regeling losstaat van de WW. 
Werknemers en werkgevers kunnen zelf afspreken of werknemers werk moeten verrichten. 

In het kort: 

 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. 
 De regeling geldt voor 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 waarin de relatie tussen 
omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming is uitgewerkt: 

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 van de aanvraag zal het 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. 
 

Hoe doe ik een aanvraag? 

De NOW loopt via het UWV. Dat kan nu nog niet. Vanaf 6 april kun je een aanvraag indienen, tot en met 31 
mei. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, krijgen binnen 2 tot 4 weken een voorschot.  

Voor de aanvraag is geen e-Herkenning of andere vorm van authenticatie en autorisatie nodig. Aanvragen 
doe je met je loonheffingsnummer. Op fraude wordt gecontroleerd. 

Aangifte loonheffing 

Let op: heb je je aangifte loonheffing nog niet verstuurd naar de Belastingdienst? Doe dit dan snel, want 
het UWV heeft die gegevens nodig voor de NOW-aanvraag. De Belastingdienst roept ondernemers op dit 
op korte termijn te regelen en meldt daarbij dat je vanwege de coronacrisis uitstel van betaling kunt 
aanvragen (zie ook de regeling Uitstel Belastingdienst). 

 
 
  

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/verzoek-aan-werkgevers-doe-op-tijd-uw-aangifte-loonheffingen
https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/#betalingsachterstand


WW-premiedifferentiatie 

Sinds 1 januari betalen werkgevers een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie 
voor flexibele contracten.  
Ook moet de hoge WW-premie worden betaald voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 
30% hebben overgewerkt.  
Deze bepaling kan nu tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waar door het coronavirus veel extra 
overwerk nodig is, zoals in de zorg.  
Het kabinet bereidt een aanpassing voor om deze effecten weg te nemen. 

Voorts hebben werkgevers tot 1 april 2020 de tijd om een vaste arbeidsovereenkomst op schrift te stellen, 
om te voldoen aan de voorwaarden voor de lage WW-premie.  
Vanwege het coronavirus wordt deze periode verlengd tot 1 juli 2020. 

 

Tijdelijke bijstand voor zzp’ers 

Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende 
inkomensondersteuning krijgen voor de kosten van levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal.  
Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor levensonderhoud voor zelfstandig ondernemers geen sprake 
van een vermogens- of partnertoets. Ook blijft de toets op levensvatbaarheid van het bedrijf achterwege. 

De bijstand wordt binnen vier weken verstrekt, eventueel via voorschotten. Dit geldt ook voor leningen 
voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-.  
De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling en 
bedraagt maximaal ca. € 1500,- per maand netto. 

Let op! 
De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft niet achteraf te worden terugbetaald. 

Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de 
aflossingsverplichting opgenomen en zal een lagere rente worden gehanteerd dan thans in het Bbz geldt. 

Denkt u hiervoor in aanmerking te komen, dan dient u het contactformulier op 
https://www.hetgros.nl/contactformulier zo volledig mogelijk in te vullen en in te dienen. Naar aanleiding 
hiervan ontvangt u een intakeformulier. Op dit moment heeft de Gemeente Apeldoorn nog geen 
noodloket. Indien wij u hierin dienen te ondersteunen dan vernemen wij dit graag.    

Bijzonder uitstel van betaling van belasting met 3 maanden 

Het uitstel van betalen van belastingen zal naar alle waarschijnlijkheid nog verder worden versoepeld. Het 
Ministerie van Financiën komt op zeer korte termijn met een nadere duiding. 

Wat is er nu al geregeld? 
Veel bedrijven zien hun omzet en winst teruglopen, terwijl de kosten en uitgaven gewoon doorgaan. Is dit 
bij u het geval, dan kunt u bij de Belastingdienst vragen om uitstel van betaling  
van aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonbelasting. 

Schriftelijk onderbouwen 
Het verzoek moet schriftelijk worden onderbouwd. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. Bij 
toekenning zet de Belastingdienst vervolgens de invordering stop.  
Omdat de verzoeken per geval moeten worden beoordeeld, kunnen de behandeltijden van de 
Belastingdienst oplopen. 

Verzuimboetes 
Daarnaast zal de Belastingdienst de zogenoemde verzuimboetes, voor het niet of niet op tijd betalen van 
belastingen, schrappen of terugdraaien. Dat geldt bijvoorbeeld als de btw te laat wordt betaald. 

Het kabinet heeft de voorwaarden voor het aanvragen van uitstel van betaling voor de inkomstenbelasting, 
vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonbelasting verder versoepeld.  

https://www.hetgros.nl/contactformulier


De aanvullende verklaring van de accountant, de derden-verklaring, is niet langer nodig. Althans voor 3 
maanden uitstel. Wilt u langer uitstel, dan zijn er aanvullende voorwaarden van toepassing. 

Dit staat in een brief die staatssecretaris Vijlbrief op donderdag 19 maart heeft gestuurd naar de Tweede 
Kamer: 

”Iedere ondernemer die door de coronacrisis in financiële problemen is gekomen, komt in aanmerking voor 
uitstel van betaling van zijn belastingschuld.  
Een ondernemer kan het verzoek om uitstel van betaling indienen door een brief te sturen naar het adres 
dat op de website van de Belastingdienst staat vermeld.  
Vanaf het moment dat de ondernemer zich meldt, wordt de invordering van zijn belastingschulden voor de 
inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonbelasting direct stopgezet.” 

 

Meteen uitstel van betaling 
”Dat betekent dat de ondernemer feitelijk meteen uitstel van betaling krijgt. Voor uitstel langer dan drie 
maanden is aanvullende informatie nodig om te beoordelen of de financiële problemen hoofdzakelijk  
zijn veroorzaakt door de coronacrisis. De ondernemer kan de eerste drie maanden gebruiken om deze 
informatie te verstrekken. Het kabinet onderzoekt nu welke informatie nodig is en hoe deze zo eenvoudig  
mogelijk kan worden aangeleverd. Het doel daarbij is de administratieve lasten voor ondernemers zo veel 
mogelijk te beperken”,  aldus Vijlbrief in zijn brief. 

Procedure zoals op dit moment gecommuniceerd door de Belastingdienst: 

Stel, u doet in april 2020 aangifte BTW over het 1e kwartaal 2020 en u dient btw af te dragen. 
De aangifte btw dient tijdig gedaan te worden, maar u draagt de verschuldigde btw niet af. U ontvangt een 
naheffingsaanslag incl. verzuimboete wegens niet betalen. 
Daarna dient er direct een schriftelijk verzoek tot uitstel van betaling voor de aanslag ingediend te worden 
bij de Belastingdienst conform bovenvermelde procedure. 

LET OP: de verzuimboete voor het niet tijdig doen van de aangifte blijft wel van kracht, dus u moet wel 
tijdig en juist aangifte doen. 
 
U kunt bij de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. Dit kan voor alle aanslagen 
inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen. 

Stuur daarvoor een brief aan de Belastingdienst. In de brief vraagt u om uitstel van betaling en geeft u aan 
dat u door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen.  
Nadat de Belastingdienst uw verzoek heeft ontvangen, stoppen zij met invorderingsmaatregelen. U krijgt 
automatisch 3 maanden uitstel van betaling.  
Een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen hoeft u niet te betalen.  

Mogelijk is een betalingsuitstel van 3 maanden voor u te kort. U kunt ook voor een langere periode uitstel 
aanvragen. Wij vragen u dan om nog aanvullende informatie aan te leveren  
(eventueel een verklaring van een derde deskundige). 

Het kabinet wil de administratieve lasten van het aanvragen van uitstel van betaling voor u zo beperkt 
mogelijk houden. Voor de eerste 3 maanden is dus geen verklaring van een derde deskundige  
(bijvoorbeeld een accountant of brancheorganisatie) nodig. 

Hieronder leest u waarmee u rekening moet houden wanneer u bijzonder uitstel van betaling wilt 
aanvragen. 

Wanneer kunt u uitstel aanvragen? 

U kunt voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en 
loonheffingen uitstel aanvragen. Dit betekent dat u uitstel kunt aanvragen nadat u aangifte hebt gedaan en 
een aanslag hebt ontvangen. 



Waar stuurt u uw verzoek om uitstel naartoe? 

Stuur uw verzoek om uitstel met motivering naar: 
Belastingdienst 
Postbus 100 
6400 AC Heerlen 

UPDATE 02-04-2020 
 

Vanaf heden kunt u als ondernemer ook digitaal met uw digid bijzonder uitstel aanvragen via: 
 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/hoe-vraag-ik-voor-3-
maanden-bijzonder-uitstel-van-betaling-aan-vanwege-de-coronacrisis 
 

Verlaging invorderings- en belastingrente 

De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn voor 
belastingen wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%.  
Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar 0,01%. Deze 
verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt.  
De Belastingdienst berekent belastingrente als u bijvoorbeeld te laat bent met het doen van uw aangifte. 
 
Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering 
 
Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen 
gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinancieringsregeling (GO).  
Het kabinet stelt voor om het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard 
euro. Met de GO worden zowel het mkb als grote ondernemingen geholpen door een 50%-garantie  
op bankleningen en bankgaranties, van minimaal € 1,5 miljoen tot maximaal € 50 miljoen euro per 
onderneming. Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar € 150 miljoen. 
 
Verruiming kredieten Qredits 
 
Sinds enkele jaren biedt Qredits het mkb-krediet aan. Dit is een zakelijke lening aan startende en bestaande 
ondernemers in het mkb van minimaal € 50.000 en maximaal € 250.000.  
Deze lening is er speciaal voor ondernemers die een financiering nodig hebben en hiervoor niet bij de bank 
terechtkunnen. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open voor kleine ondernemers  
die geraakt worden door de coronaproblematiek. Hun wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur 
van zes maanden en de rente gedurende deze periode wordt automatisch verlaagd naar 2%.  
Deze crisismaatregel geldt in principe voor een periode van negen maanden en staat open tot eind mei van 
dit jaar. 
 
Compensatie van € 4.000,-- specifieke sectoren 
 
Het kabinet werkt aan een regeling voor compensatie aan specifieke sectoren die door het coronavirus 
extra getroffen worden, zoals de horeca, schoonheidssalons en de reisbranche.  
De regeling wordt met spoed aan de EU voorgelegd met het oog op ongeoorloofde staatssteun. 
Op dit moment is het nog niet geheel duidelijk wie hiervoor in aanmerking kunnen komen. 
Volgens de laatste berichten zou deze regeling gelden voor die branche die van overheidswege verplicht 
dienden te sluiten, zoals horeca en reisbranche.  
 

Denkt u hiervoor in aanmerking te komen, dan dient u het contactformulier op 
https://www.hetgros.nl/contactformulier zo volledig mogelijk in te vullen en in te dienen. Naar aanleiding 
hiervan ontvangt u 
een intakeformulier. Op dit moment heeft de Gemeente Apeldoorn nog geen noodloket. 
Indien wij u hierin dienen te ondersteunen vernemen wij dit graag van u.    

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/hoe-vraag-ik-voor-3-maanden-bijzonder-uitstel-van-betaling-aan-vanwege-de-coronacrisis
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/hoe-vraag-ik-voor-3-maanden-bijzonder-uitstel-van-betaling-aan-vanwege-de-coronacrisis
https://www.hetgros.nl/contactformulier


UPDATE 30-03-2020 
 

€ 4.000,- tegemoetkoming schade COVID-19 
 

Mkb-bedrijven, zowel met als zonder personeel, in branches die het meest zijn geraakt door de 
overheidsmaatregelen vanwege het coronavirus, kunnen vanaf vrijdag 27 maart 2020 een aanvraag 
indienen voor een directe, eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro, vrijgesteld van belastingen. Deze 
Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is vrij te besteden. 

 
Voor wie is deze tegemoetkoming? 

De tegemoetkoming is bedoeld voor die mkb-bedrijven, zowel met als zonder personeel, die door 
noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies, schade lijden. Je 
komt in aanmerking als je voldoet aan de voorwaarden én de hoofdactiviteit van je onderneming 
overeenkomt met een van de in de regeling benoemde SBI-codes. 

Een eerste afbakening van de doelgroep van deze beleidsregel zijn ondernemingen in de sectoren: 

 eet- en drinkgelegenheden 
 bioscopen 
 haar- en schoonheidsverzorging 
 reisbemiddeling en reisorganisaties 
 rijschoolhouders 
 sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen 
 bepaalde private culturele instellingen zoals musea, circus, theaters, schouwburgen en 

muziekscholen 
 evenementenlocaties en organisatoren 
 casino’s 

Om aanspraak te kunnen maken op deze regeling, moest je op 15 maart 2020 met een van deze codes als 
hoofdactiviteit vermeld staan in het KVK Handelsregister. 

Uitbreiding TOGS-regeling: ook ondernemers in non-food 

Extra groepen ondernemers in de non-foodsector, zoals winkeliers, kunnen vanaf maandag 30 maart 2020 
ook gebruikmaken van de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). 
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft op 28 maart 2020 de uitbreiding bekend 
gemaakt van deze regeling. Op rvo.nl/tegemoetkomingcorona staat welke ondernemers gebruik kunnen 
maken van de TOGS-regeling. De lijst met branches en sectoren wordt maandag 30 maart geactualiseerd. 

Maatwerk bij criteria SBI-codes 

Ondernemers die recht hebben op de TOGS-regeling, maar zien dat zij geregistreerd staan onder een 
andere zogenoemde SBI-code in het Handelsregister kunnen dit melden bij uitvoeringsorganisatie RVO.nl. 
Per geval zal naar de registratie gekeken worden, het heeft geen zin om nu je SBI-code te gaan aanpassen. 

Waar vind ik mijn SBI-code? 

SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling en deze code is gekoppeld aan de hoofdactiviteit van een bedrijf 
in het KVK Handelsregister. De SBI-code bestaat uit 4 of 5 cijfers. De SBI-code van je hoofdactiviteit staat op 
het Uittreksel Handelsregister van je inschrijving bij KVK. De hoofdactiviteit is altijd de bovenste code. 
Eventuele nevenactiviteiten tellen niet mee voor de tegemoetkoming. 

https://ondernemersplein.kvk.nl/4000-euro-compensatieregeling-getroffen-sectoren/
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/signaal-vergeten-sbi-codes-wssl
https://ondernemersplein.kvk.nl/standaard-bedrijfsindeling-sbi/


Voorwaarden 

 De onderneming is opgericht en stond op 15 maart 2020 ingeschreven in het KVK Handelsregister. 
Ondernemingen kunnen verschillende rechtsvormen hebben. Bijvoorbeeld: eenmanszaak, besloten 
vennootschap (bv), vennootschap onder firma (vof), commanditaire vennootschap (cv), maatschap, 
coöperatie, vereniging en stichting. 

 In de onderneming zijn maximaal 250 personen werkzaam. Dit blijkt uit de inschrijving in het KVK 
Handelsregister. 

 De hoofdactiviteit van de onderneming stond op 15 maart 2020 geregistreerd onder een van de 
vereiste SBI-codes. 

 De onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland waarvan het vestigingsadres is 
geregistreerd in het KVK Handelsregister. 

 Niet-horecaondernemingen verklaren, tijdens de aanvraag, ten minste 1 vestiging met een ander 
adres te hebben dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Bij deze ondernemingen mag het 
privéadres eigenaar/eigenaren dus niet gelijk zijn aan het vestigingsadres. 

 Uitgezonderd zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30. Zij verklaren, 
tijdens de aanvraag, in elk geval 1 horecagelegenheid te huren, pachten of in eigendom te hebben. 
Bij deze ondernemingen mag het privéadres eigenaar/eigenaren wel gelijk zijn aan vestigingsadres. 

 De tegemoetkoming bedraagt eenmalig 4.000 euro per onderneming (en niet per vestiging). 
 De ondernemer geeft bij de aanvraag een bankrekeningnummer op dat op naam van de 

onderneming staat. 
 De onderneming is niet failliet. 
 De onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de 

rechtbank. 
 De ondernemer verklaart dat hij, van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020, een omzetverlies verwacht 

van ten minste 4.000 euro. 
 De ondernemer verklaart ten minste 4.000 euro aan vaste lasten te verwachten in de periode 16 

maart 2020 t/m 15 juni 2020. Ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde 
steunmaatregelen. 

 De ondernemer verklaart bij de aanvraag dat over het huidige en de afgelopen 2 belastingjaren niet 
meer dan 200.000 euro aan overheidssteun is ontvangen (de-minimisverordening). 
Ondernemingen die het gehele bedrag al hebben uitgeput komen niet in aanmerking voor de 
regeling. 

 De onderneming verklaart geen overheidsbedrijf te zijn. 

 

Aanvragen 

Je kunt vanaf nu een aanvraag voor de tegemoetkoming van 4.000 euro indienen bij RVO.nl. Aanvragen doe 
je online via de website van RVO.nl. Bij verstrekking van de juiste gegevens zal de aanvraag binnen 3 weken 
worden goedgekeurd en uitbetaald. RVO zet echter alles op alles om dit binnen 1 week te doen. 

Je hebt 3 maanden de tijd, dus tot en met vrijdag 26 juni 2020, om een aanvraag in te dienen. 

Voorbereiden op de aanvraag 

Een aantal KVK-gegevens wordt automatisch ingevuld bij het doen van de online aanvraag. Controleer die 
gegevens. Bekijk het overzicht met vragen in het online aanvraagformulier (pdf) en verzamel vooraf alle 
benodigde gegevens. 

Wat heb je nodig? 

 eHerkenningsmiddel niveau 1 of DigiD 
 KVK-nummer van je onderneming (let op: niet het vestigingsnummer/RSIN) 
 SBI-code van de hoofdactiviteit van je onderneming 
 bankrekeningnummer van je onderneming 
 correspondentie- en bezoekadres van je onderneming 

http://www.rvo.nl/tegemoetkoming-schade-COVID%2019


 contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres 

Als een intermediair de aanvraag indient heb je een machtiging nodig. Deze machtiging hoef je niet mee te 
sturen, maar kan wel worden opgevraagd bij controles. 

Beoordeling 

Bij de beoordeling wordt bekeken of je aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Daarbij wordt uitgegaan van 
de gegevens in het Handelsregister op 15 maart 2020. Via KVK voert RVO.nl een faillissementscontrole uit. 

Controle en handhaving 

De controle op de aanvragen gebeurt achteraf, ook als deze via een intermediair lopen. Blijkt dat de 
tegemoetkoming ten onrechte is verstrekt, dan wordt het uitbetaalde bedrag herzien of teruggevorderd. 
Dit kan tot 5 jaar na uitbetaling. 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/aanvraagprocedure 
 
  

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/aanvraagprocedure


Pas uw voorlopige aanslag aan! 

 

Ondernemers, onder wie ook zzp’ers, hebben in januari hun voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2020 
ontvangen. De winst is hierbij geschat, op basis van ervaringscijfers uit het verleden.  
Valt uw winst dit jaar door het coronavirus of vanwege andere oorzaken lager uit, dan kunt u uw voorlopige 
aanslag aanpassen. 

Indienen 
U doet dit digitaal via Mijn Belastingdienst of via ons. U krijgt meestal binnen vier, maar uiterlijk binnen 
acht weken bericht. Dit betekent dat u vanaf eind april of eind mei minder belasting hoeft af te dragen. 

Let op! 
Heeft u na afloop van het jaar te veel of te weinig belasting betaald, dan wordt dit verrekend met de 
definitieve aanslag. 

Vennootschapsbelasting 
Ondernemers met een bv kunnen eveneens de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting voor dit jaar 
aanpassen. U doet dit via het nieuwe ondernemersportaal Mijn Belastingdienst Zakelijk.  
U moet hier inloggen via eHerkenning. Of via ons. 

Voorlopige aanslag inkomstenbelasting dga 
Is het verdedigbaar dat u dit jaar een lager gebruikelijk loon aan uw bv onttrekt vanwege de gevolgen van 
het coronavirus voor uw bv?  
Dan kunt u als dga uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting aanpassen en hierbij rekening houden met 
een lager gebruikelijk loon. 

Let op! 
Overleg bij twijfel met ons in hoeverre dit mogelijk is, want een incidenteel verlies vanwege het coronavirus 
is hiervoor in de regel onvoldoende. 

 
Verruiming Borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling 

 
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat via de BMKB-regeling borg voor kredieten aan 
ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen.  
Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverst rekkers, in de regel hun eigen bank. 

In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de bank verstrekt, voor een 
periode van één jaar. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet. 

Verhoogd 
De omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB-regeling is vanwege het coronavirus verhoogd van 50 
naar 75%. Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen, lopen ze  
hierbij minder risico en hebben bedrijven dus de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen. 

Uitbreiding type krediet 
Bovendien zal de regeling ook toepasbaar zijn op overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten 
met een looptijd tot twee jaar. 

Let op! 
U hoeft geen aparte aanvraag voor de BMKB-regeling in te dienen. U regelt dit via uw bank. 

 
Half jaar uitstel van aflossingen voor kleinere bedrijven 

 
ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank komen met gezamenlijke maatregelen die hun 
zakelijke klanten meer lucht geven. Kleinere ondernemingen die in de kern gezond zijn,  
krijgen zes maanden uitstel van aflossing op hun lopende leningen. 



De gezamenlijke aanpak van banken biedt ruimte voor zakelijke klanten in alle sectoren met een 
financiering tot 2,5 miljoen euro. Voor de groep met een hogere verplichting zullen banken de  
verdere ontwikkelingen scherp volgen. Dat kan leiden tot extra stappen in overleg met het kabinet en de 
toezichthouders. Het gaat hierbij om een minimumregeling waarop banken aanvullend  
maatwerk kunnen leveren voor zakelijke klanten. 

Particulieren 
Banken proberen ook hun particuliere klanten door deze moeilijke tijd heen te helpen. Consumenten die 
door wegvallende inkomsten tijdelijk minder financiële ruimte hebben om de  
hypotheeklasten te betalen, wordt aangeraden contact op te nemen met hun bank. Banken bieden daarbij 
maatwerk zodat voor elke klantsituatie een passende oplossing wordt gezocht. 

Bron: Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) 

 

Overige nieuwe maatregelen 

 
*   Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de  
 regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten. 
*  Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid 
 om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan 
 bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting. 
Ook wij houden de politieke ontwikkelingen in de gaten en zullen, zodra er meer bekend is, deze steeds 
bijhouden op onze website www.vanduuren.net. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
M.R. (Menno) van Keulen 

http://www.vanduuren.net/

