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Tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging
Werkgelegenheid (NOW)

Deze maatregel vervangt de werktijdverkorting (WVT), die wordt ingetrokken. Werkgevers
kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een ‘substantiële
tegemoetkoming in de loonkosten’, en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. Zo
kunnen werkgevers werknemers met een vast én flexibel contract in dienst houden en
doorbetalen. Ook oproepkrachten vallen hieronder. Uitzendbureaus kunnen ook voor
uitzendkrachten een tegemoetkoming aanvragen. De tegemoetkoming kan in ieder geval
voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (evt. onder andere
voorwaarden) met nog eens 3 maanden.
Als je al een aanvraag voor WVT gedaan had, wordt die vanaf nu beschouwd als aanvraag
voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling. Je hoeft dan niets te doen en krijgt vanzelf
bericht.
WVT kun je niet meer aanvragen. Die regeling is gestopt omdat de WVT niet snel genoeg
was, en niet goed toepasbaar op de uitzonderlijke situatie rond de coronacrisis. Als je al een
toekenning voor werktijdverkorting hebt gehad, blijft deze van kracht. Als je wil verlengen,
stap je over naar de nieuwe regeling.
Op dit moment kun je nog geen NOW-aanvraag indienen, daar wordt hard aan gewerkt.
Uiteindelijk gaat de aanvraag via het UWV. Wel is duidelijk dat omzetverlies vanaf 1 maart in
aanmerking komt voor deze noodmaatregel.
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.
Dit zijn de voorwaarden voor de tegemoetkoming:
•

•

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 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 zit 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 waarin de
relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming is 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 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.

Regelingen voor ondernemers

Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning voor
ZZP’ers

Er komt tijdelijke inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers met een
levensvatbaar bedrijf die tijdelijk in de knel zitten. Deze regeling geldt ook voor zzp’ers. De
regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar
wordt sneller behandeld en verstrekt. Deze voorziening heeft tijdelijk soepele voorwaarden
vanwege de bijzondere situatie waarin Nederland verkeert: de inkomensondersteuning voor
levensonderhoud hoeft bijvoorbeeld later niet terugbetaald te worden.
Met de regeling kunnen zzp’ers ondersteuning aanvragen in de vorm van een aanvullende
uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. Net als de Bbz wordt
deze regeling uitgevoerd door gemeenten. Daar kun je dus terecht voor je aanvraag.
Hoe verschilt de versoepelde regeling van de ‘normale’ Bbz?
•
•

De toets op levensvatbaarheid wordt niet toegepast, waardoor een snelle
behandeling van aanvragen mogelijk is.
Binnen 4 weken wordt voor een periode van maximaal 3 maanden
inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Daarbij kan er met
voorschotten worden gewerkt.

•

•
•

De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet terugbetaald te
worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of
partnertoets.
Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt de mogelijkheid tot
uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.
Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal geldt bovendien een lager
rentepercentage dan bij de normale Bbz.

In de problemen door corona?

Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten: BMKB-C

Om ondernemers die door de coronacrisis zijn getroffen te helpen zijn de regels voor de
Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Deze aangepaste regeling wordt de BMKBC genoemd en is per 16 maart van kracht. Met de maatregel kunnen bedrijven onder
gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank, bijvoorbeeld om rekeningen te kunnen
betalen en betalingsachterstanden weg te werken.
De overheid wil met de maatregel voorkomen dat bedrijven die worden geraakt door de
gevolgen van het coronavirus in liquiditeitsproblemen komen. Met de 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 voor
BMKB-C kunnen tot 1 april 2021 worden ingediend.
Wat houdt de regeling concreet in?
•
•
•

•
•
•

•

De overheid staat borg voor 75% van het geleende bedrag. Oftewel: 75% van een
overbruggingskrediet kan met BMKB-C worden gefinancierd.
De persoonlijke borg van de ondernemer is verlaagd van 25% naar 10%.
Het kredietdeel voor risico van de bank kan in de vorm van een nieuwe lening, een
nieuw rekening courant krediet (rood staan) of een verhoging van een bestaand
rekening courant krediet.
Het maximale krediet is vastgesteld op 1,5 miljoen euro.
De maximale looptijd van het BMKB-C krediet is 8 kwartalen.
De manier van aflossen is de keuze van de bank. De opties zijn:
o lineair (elke keer hetzelfde bedrag + rente over het openstaande bedrag),
eventueel met aflossingsvrije periode
o ineens, aan het einde van de looptijd
De toets op een tekort aan zekerheden is bij inzet BMKB-C niet aan de orde.

Aanvragen van de regeling doe je niet zelf, maar je kunt een geaccrediteerde financier
vragen van de regeling gebruik te maken. Meestal is dat je bank. De geaccrediteerde
financiers staan op de website van RVO. Om de procedure te versnellen heeft de overheid
met banken afspraken gemaakt over de beoordeling van kredietaanvragen. Zij kunnen
toepassing van BMKB-C daarom zonder tussenkomst van RVO afhandelen.

Betalingsachterstanden door corona?

Uitstel betalen belasting

Als je door de coronacrisis in de problemen bent gekomen, kun je
de Belastingdienst verzoeken om uitstel van betaling. Dat kan gaan om je
inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De aanvraag
moet je wel schriftelijk motiveren voordat de invordering wordt stilgezet, pas later vindt de
beoordeling plaats. Als je de komende maanden te laat je belasting betaalt, zal de
Belastingdienst geen verzuimboete uitdelen. Als je door de huidige situatie een lagere winst
verwacht is het bovendien raadzaam een verlaging van de voorlopige aanslag aan te vragen.
Let op: De Belastingdienst verwerkt de aanvragen handmatig. De behandeltijd kan dus
toenemen doordat er veel aanvragen binnenkomen.

Tijdelijk bijna geen invorderingsrente

De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn
wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het
tarief van de belastingrente wordt voor alle ondernemers tijdelijk op een zo laag mogelijk
percentage vastgesteld. De Belastingdienst onderzoekt nog wat het laagste percentage is
dat voor elke belasting uitvoeringstechnisch gerealiseerd kan worden.

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

MKB’ers en grote bedrijven die moeite hebben om bankleningen en –garanties te krijgen
kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet
stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro.
Met de GO geeft de overheid een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties. Het
maximum per onderneming ligt tijdelijk op 150 miljoen euro. Het Kabinet ‘committeert zich
om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is’.

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten
Qredits

Om de groep kleine en startende ondernemers tegemoet te komen stelt
microkredietenverstrekker Qredits tijdelijk uitstel van aflossing aan voor ondernemers die
door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen. Het gaat bijvoorbeeld om kleine
ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, bouw en zakelijke
dienstverlening. Het uitstel is voor 6 maanden, de rente gaat in die periode naar 2%. Het
kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

Voorgenomen maatregelen
Toeristenbelasting en cultuursector

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 in het bijzonder om de
toeristenbelasting. Ook is het Rijk met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten
bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering indien dat nodig is.
Compensatieregeling getroffen sectoren
Het kabinet komt met een compensatieregeling met ‘passende maatregelen’ voor bedrijven
in branches die in het bijzonder hard geraakt zijn door de gezondheidsmaatregelen van het
kabinet. Het gaat dan bijvoorbeeld om de eet- en drinkgelegenheden en de reisbranche. Bij
deze bedrijven kunnen moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is.
De regeling wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor
de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.

