
   

 

Nieuwsbrief Lakarsk i.v.m. Coronamaatregelen. 

Het coronavirus grijpt snel om zich heen. Hoe lang het gaat duren, weet nog niemand met 

zekerheid. Ondernemers krijgen hierdoor te maken met continuïteitsvraagstukken. Er moeten 

snel maatregelen worden genomen om de risico’s te beperken. Vanuit de overheid zijn al 

diverse financiële maatregelen beschikbaar. Deze kunt u nalezen op de volgende website:  

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-

pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie 

Wat kunt u doen? 

1. Zorg goed voor uw personeel en uzelf. 

Hoe beter de mensen zich houden aan de door de overheid gestelde voorschriften en 

voorzorgsmaatregelen, hoe eerder alles onder controle is. Houd er rekening mee dat deze 

aanpak ook inhoudt dat de impact van het virus nog maanden of langer zal aanhouden. 

Zorg dat u de juiste maatregelen neemt om het ziekteverzuim te beperken. Dat kan door 

hygiëne-afspraken te maken, door afstand tussen werkplekken te vergroten, door personeel bij 

klachten op tijd naar huis te sturen en door vervanging tijdens ziekte te organiseren, zodat de 

productie, handel of dienstverlening altijd door kan gaan. 

Faciliteer waar mogelijk thuiswerken en neem dezelfde maatregelen in acht bij contacten met 

klanten en relaties. 

2. Prioriteiten 

Maak een prioriteitenplan voor de bedrijfsvoering. De essentiële werkzaamheden (die dus veel 

aandacht verdienen) vormen uw core business en zorgen voor directe omzet.  Ook 

bijbehorende (noodzakelijke) werkzaamheden komen hierdoor beter in beeld. 

Door de prioriteiten in de bedrijfsvoering inzichtelijk te krijgen, verkrijgt u overzicht en geeft 

focus.  

3. Liquiditeiten 

Stel een liquiditeitsprognose op. Hierdoor krijgt u inzicht in de verwachte inkomsten en 

uitgaven voor de komende weken/maanden. De mogelijke financiële knelpunten komen snel 

in beeld, zodat u tijdig maatregelen kunt nemen. 
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4. Debiteuren 

Grijp op tijd in als facturen te lang openstaan. Vaak hebben ondernemers het gevoel dat ze de 

klant misschien kwijtraken als er om betaling van geleverde diensten wordt gevraagd na de 

gestelde betalingstermijn. Zet deze schroom van u af.  

5. Facturering 

Snelle facturering draagt bij aan het op peil blijven van het werkkapitaal. Een 

aanbetalingsfactuur voor gedeeltelijk geleverde diensten of goederen is wellicht mogelijk. 

Wellicht is een aanpassing van de betalingstermijn een mogelijkheid voor u.  

6. Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud/ beëindiging regeling 
werktijdverkorting  

Deze nieuwe regeling geldt voor werkgevers, die vanaf 1 maart 2020 een omzetverlies 

verwachten van minimaal 20%. Deze getroffen bedrijven kunnen bij het UWV voor een periode 

van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen van maximaal 90% van de 

loonsom, afhankelijk van het omzetverlies. Bij de aanvraag maakt u een inschatting van de 

omzetdaling. Het UWV zal in elk geval een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde 

tegemoetkoming. De periode van 3 maanden kan éénmalig nog een keer met drie maanden 

worden verlengd. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. 

Voorwaarden zijn dat de getroffen bedrijven geen personeel mogen ontslaan om 

bedrijfseconomische redenen in de periode van de tegemoetkoming, en zij het loon aan de 

betrokken werknemers voor 100% doorbetalen. De tijdelijke regeling geldt voor vaste 

werknemers, werknemers met een flexibel contract voor zover ze in dienst blijven tijdens de 

aanvraagperiode en uitzendkrachten in dienst bij uitzendbureaus. 

Toetsing en uitbetaling van het restant vinden achteraf plaats. Dan wordt ook getoetst wat de 

omzetdaling exact is geweest. Daarom is het belangrijk dat u bijhoudt hoeveel de omzet is 

gedaald als gevolg van het coronavirus.  

Bovendien heeft het kabinet aangegeven dat boven een bepaald bedrag aan tegemoetkoming 

een accountantsverklaring vereist is. De hoogte van dit bedrag is nog niet bekend gemaakt. 

De tegemoetkoming wordt zo snel mogelijk opengesteld.  

 

 



   

 

7. Extra inkomensondersteuning voor mkb’ers en zzp’ers  

Het Kabinet komt samen met de gemeenten met een tijdelijke, soepele regeling om mkb’ers en 

zzp’ers financieel te ondersteunen, zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling is 

geënt op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) en zorgt ervoor dat mkb’ers en 

zzp’ers voor een periode van drie maanden een aanvullende inkomensondersteuning krijgen 

voor hun levensonderhoud.  

Hun inkomen wordt dan tot het sociaal minimum aangevuld en hoeft niet te worden 

terugbetaald. Bij de uitvoering van deze tijdelijke regeling door de gemeenten vindt er geen 

vermogens- of partnertoets plaats.  

In deze tijdelijk regeling kan ook ondersteuning plaatsvinden in de vorm van een lening voor 

bedrijfskapitaal tegen een verlaagd rentepercentage en de mogelijkheid tot uitstel van de 

aflossingsverplichting. 

De regeling wordt momenteel uitgewerkt, zodat deze op korte termijn kan worden ingevoerd 

met een versnelde aanvraagprocedure van vier weken. 

8. Hoge WW-premie komt voor overwerk te vervallen  

In verband met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) hebben werkgevers sinds 1 januari 2020 

de verplichting de hoge WW-premie af te dragen voor vaste werknemers die in een 

kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Deze bepaling kan nu in verband met corona 

tot onbedoelde effecten leiden. De minister heeft aangekondigd een aanpassing van deze 

regeling voor te bereiden. Daarnaast krijgen werkgevers tot 1 juli 2020 (in plaats van 1 april 

2020) de tijd om vaste arbeidsovereenkomsten op schrift op te stellen, om aan de voorwaarden 

van de lage WW-premie te voldoen. 

9. Aangifte doen 

Van belang is dat wel gewoon aangifte (loon- en omzetbelasting) wordt gedaan op de verplichte 

tijdstippen! Mocht dit betalingsproblemen opleveren kan bijzonder uitstel van betaling 

aangevraagd worden. Meer informatie hierover vindt u bij punt 11. 

10. Verlaging voorlopige aanslagen 
inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting 

Door de verwachte omzetdaling zal ook het verwachte resultaat 2020 en daarmee de verwachte 

te betalen belasting lager worden. U heeft nu waarschijnlijk een te hoge voorlopige aanslag. 

Dien een verzoek voor verlaging voorlopige aanslag in. 



   

 

11. Bijzonder uitstel van belastingbetaling voor reeds opgelegde aanslagen 

Alle getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belastingbetaling aanvragen. De 

Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. U krijgt automatisch uitstel voor drie 

maanden. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden 

betaald. Het is voor deze eerste drie maanden niet nodig bewijsmateriaal mee te sturen. Dat 

bewijsmateriaal is wel nodig indien uitstel langer dan drie maanden nodig is. In dat geval moet 

beoordeeld worden of de financiële problemen hoofdzakelijk veroorzaakt zijn door de 

coronacrisis. 

U kunt alleen uitstel van betaling aanvragen voor belastingaanslagen die geformaliseerd zijn. 

Dat wil zeggen dat u geen uitstel kunt aanvragen voor de op aangifte verschuldigde loon- en 

omzetbelasting. U moet in dat geval wachten totdat de Inspecteur de naheffingsaanslag loon- 

of omzetbelasting heeft opgelegd. Voor die naheffingsaanslag kunt u wel uitstel van betaling 

vragen. We verwachten dat hier een oplossing voor komt. Voor meer informatie zie: 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-

belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen 

12. Melden betalingsonmacht rechtspersonen 

Voor verwachte betalingsproblemen van een rechtspersoon als gevolg van het coronavirus die 

nu al voorzienbaar zijn moet de bestuurder van een onderneming, stichting of vereniging 

(rechtspersoon in de vennootschapsbelasting) tijdig het formulier betalingsonmacht 

belastingdienst indienen. 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/progra

mmas_en_formulieren/melding_van_betalingsonmacht_bij_belastingen_en_premies 

Tijdig is “uiterlijk twee weken na de dag waarop de verschuldigde belasting behoorde te zijn 

afgedragen of voldaan”. Is eenmaal gemeld dan hoeft voor nieuwe tijdvakken niet nogmaals te 

worden gemeld. 

13. Verlaging invorderings- en belastingrente 

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 gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze 

verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de 

belastingrente zo snel mogelijk aanpassen. 
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14. Borgstelling BMKB/ verhoging rekening-courant-krediet  

Voor mkb-bedrijven die in de kern gezond zijn, maar liquiditeitsproblemen ondervinden door 

het coronavirus, worden financieringen met een verhoogd borgstellingskrediet van 50% naar 

75% mogelijk. Zie voor meer informatie: 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/15/coronavirus-verruiming-bmkb-

regeling-voor-ondernemers-versneld-opengesteld 

15. Eenmalige gift  

Er komt een noodloket in de vorm van een gift voor ondernemers, die hun omzet geheel of 

grotendeels zien verdwijnen door overheidsmaatregelen. Het gaat in het bijzonder om 

bijvoorbeeld de horeca, schoonheidssalons en andere bedrijven die worden getroffen door de 

1,5 meter afstandseis. Voor ondernemers met een fysieke inrichting buiten het eigen huis, 

wordt een tegemoetkoming uitgewerkt van € 4.000 voor de periode van drie maanden. De 

overige voorwaarden van de tegemoetkoming worden nog verder uitgewerkt. 

16. Uitstel aflossing van leningen 

Mocht de financiering van uw bedrijf op korte of lange termijn niet toereikend zijn, ga dan op 

zoek naar oplossingen (bijvoorbeeld verlenging van de aflostermijn) en wacht niet tot het 

laatste moment. Wellicht kan factoring of een andere alternatieve financieringsmethode voor 

u een oplossing zijn. Blijf in contact met uw bank en bespreek de mogelijkheden. De overheid 

heeft de garantieregeling voor de komende maanden sterk verruimd, wat de banken meer 

ruimte biedt om financieringen te verstrekken of te verruimen. Op 19 maart 2020 hebben de 

banken bekend gemaakt MKB-bedrijven een half jaar uitstel van aflossing van leningen te 

geven. Om voor dit uitstel in aanmerking te komen moeten bedrijven in de kern gezond zijn. 

17. Overige regelingen 
 

- Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering: voor ondernemers: 

ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en 

bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-

regeling (GO). Het kabinet verhoogt hiervoor het garantieplafond. 

- Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits: kleine ondernemers die 

al van deze regeling gebruikmaken krijgen uitstel van aflossing en een tijdelijke 

renteverlaging. 

- Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven: regeling voor land- en 

tuinbouwbedrijven. 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/15/coronavirus-verruiming-bmkb-regeling-voor-ondernemers-versneld-opengesteld
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/15/coronavirus-verruiming-bmkb-regeling-voor-ondernemers-versneld-opengesteld


   

 

- Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector: er komen 

nadere afspraken over toeristenbelasting. Je kunt contact opnemen met jouw gemeente 

over hoe zij de maatregel invullen of de website van jouw gemeente raadplegen. 

 
18. Belangrijke websites 

Rijksoverheid.nl - Vraag en antwoorden 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 

Belastingdienst 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/content/coronavirus 

KVK Coronaloket  
https://www.kvk.nl/corona/ 

UWV, veel gestelde vragen werkgevers  
https://www.uwv.nl/werkgevers/veelgestelde-vragen/coronavirus/   

Informatie over het Coronavirus voor ondernemers  
https://www.vno-ncw.nl/corona   

Informatie over het Coronavirus voor ondernemers  
https://www.mkb.nl/corona    

Vragen over corona en financiering  
https://www.nvb.nl/nieuws/banken-maximaal-mogelijke-doen-om-klanten-door-moeilijke-
periode-te-helpen-vragen-over-corona-en-financiering/    

 

Vragen of hulp nodig? 

Voor een aantal maatregelen is het nog niet mogelijk een verzoek in te dienen. Zodra dit wel 

mogelijk is zullen wij u informeren. Uiteraard volgen wij de ontwikkelingen op de voet en 

kunnen wij u bijstaan bij alle zaken die geregeld kunnen en moeten worden. Neem hiervoor 

contact op met uw contactpersoon of Jeroen Lakerveld ( +31 6 52 84 10 49) of Steven Karskens 

(+ 31 6 46 26 15 64). We helpen u graag verder. 

Blijf gezond en zorg goed voor elkaar! 
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