Geachte relatie,
De uitbraak van het coronavirus heeft ook impact op de Nederlandse economie en daarmee
waarschijnlijk ook op u. Om de gevolgen zo klein mogelijk te houden zijn er verschillende regelingen
waar ondernemers gebruik van kunnen maken.
Het gaat hierbij onder meer om:
• werktijdverkorting om onnodig ontslag van werknemers te voorkomen,
• voor bedrijven zal de maatregel Borgstelling MKB-kredieten verruimd worden,
• er is een mogelijkheid tot uitstel van belasting betalen.
Hieronder volgt een nadere uitleg van de genoemde maatregelen, gebaseerd op de stand van zaken
per vandaag.
Werktijdverkorting (WTV)
Bedrijven die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus en aan de voorwaarden
voldoen, kunnen in aanmerking komen voor de werktijdverkorting. De vergunning wordt telkens
voor een periode van 6 weken toegekend, met een maximum van 24 weken.
Als er minder werk is kunnen werkgevers, als het gaat om buitengewone omstandigheden die niet
tot het normale ondernemersrisico behoren, in aanmerking komen voor
werktijdverkorting. Werktijdverkorting kan niet worden aangevraagd voor oproepkrachten met een
nul-uren contract en voor uitzendkrachten.
Een ontheffing voor werktijdverkorting kan alleen digitaal aangevraagd worden. Dit kunnen wij
uiteraard voor u regelen. Neem dan gerust contact met ons op (lonen@lenshardenberg.nl).
De stappen die moeten worden ondernomen na het verkrijgen van de vergunning zullen wij dan ook
voor u regelen.
Gedurende de periode waarvoor de vergunning is afgegeven betaalt de werkgever het loon aan de
werknemer door. Als de werknemers aan de voorwaarden voor een WW-uitkering voldoen, wordt de
WW-uitkering aan de werkgever overgemaakt.
De werknemers blijven bij de werkgever in dienst. Meestal merken zij financieel dus weinig van de
WTV, zij ontvangen gewoon hun loon. Voor de werknemer gelden dezelfde verplichtingen als bij een
normale WW, behalve dat de werknemer niet hoeft te solliciteren en zich niet hoeft in te schrijven
als werkzoekende bij UWV WERKbedrijf.
ZZP’ers kunnen, omdat zij geen personeel in dienst hebben, 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) wanneer zij aan de
voorwaarden voldoen. Het Bbz wordt uitgevoerd door Gemeenten. Zzp’ers die een beroep willen
doen op het Bbz dienen zich te wenden tot de Gemeente waar zij staan ingeschreven. Ook bij een
dergelijke aanvraag kunnen wij u helpen.
Uitstel van betaling belasting
Voor ondernemers bestaat de mogelijkheid tot het verzoek om bijzonder uitstel van betaling in de
inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De belastingdienst
zal uitstel van betaling verlenen als de ondernemer schriftelijk motiveert dat hij door de coronacrisis
in de problemen is gekomen. Deze aanvraag moet wel aan de criteria voldoen (er dient bijvoorbeeld
een verklaring van een derde deskundige (o.a. uw eigen adviseur) aan toegevoegd worden) Zodra het
verzoek om uitstel bij de belastingdienst binnen is, zet de belastingdienst de invordering stil.
Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. Om ondernemers tegemoet te komen zal
de belastingdienst de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten

of terugdraaien. Mocht u hier gebruik van willen maken laat het ons dan weten. Wij kunnen u helpen
met het indienen van een verzoek.
Verlagen van de voorlopige aanslag 2020.
Nog los van bovengenoemd uitstel bestaat de mogelijkheid om een verzoek tot verlaging van de
voorlopige aanslag 2020 voor de vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting in te dienen. Heeft u
nu al de verwachting dat uw resultaat voor 2020 sterk negatief wordt beïnvloed door de uitbraak van
het coronavirus? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen u helpen met het indien van het
verzoekschrift tot verlaging van de voorlopige aanslag.
Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)
Vanaf 16 maart zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Het Ministerie
van EKZ staat via de BMBK borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld
kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. In de
reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier (vaak een
bank) verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet. Met de
verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMBK verhoogd van 50%
naar 75%. Bovendien is de regeling ook toepasbaar overbruggingskredieten en rekeningcourantkredieten met een looptijd tot 2 jaar. Voor assistentie voor een dergelijke aanvraag kunt u
contact opnemen met ons (info@lenshardenberg.nl). Wij kunnen u verder op weg helpen bij het
aanvragen van een overbruggingskrediet en het inpassen van de BMBK-regeling.
Aandachtspunten voor de komende periode:
•
•
•
•

Intensiveer het debiteurenbeheer en maak waar nodig proactief betalingsafspraken met uw
debiteuren;
Factureer uw onderhanden werk tijdig;
Het is noodzaak om in deze periode een goede liquiditeitsplanning voor de komende
maanden op te stellen. Breng de ingaande en uitgaande geldstroom voor de komende
periode in beeld. Wat betekent dit voor de continuïteit van uw bedrijf voor de korte termijn?
Ga indien nodig proactief in gesprek met de bank en de belangrijkste leveranciers om
afspraken met betrekking tot de aflossingen, leveringen en betalingen te maken.

Mocht u begeleiding en ondersteuning met betrekking tot het bovenstaande wensen, neem dan
contact met ons op. Wij staan voor u klaar en kunnen u hierbij assisteren. Neem hiervoor contact op
met Gerd van der Spoel, Gerald Lamberink, of Klaas Muis.
In praktische zin sluiten wij uiteraard aan bij de RIVM-richtlijnen. Gelet op deze richtlijnen hebben wij
besloten om fysieke afspraken tot en met 6 april aanstaande niet meer toe te staan. Alle reeds
gemaakte afspraken (op kantoor of bij u op locatie) komen tot nader bericht en tot en met 6 april te
vervallen. Zodra de richtlijnen weer voor dat onderdeel aangepast worden zal uw afspraak zo
spoedig mogelijk weer ingepland gaan worden. Ons kantoor is wel telefonisch bereikbaar onder
0523-712440.
Wij wensen u heel veel succes en sterkte toe in deze voor ons allemaal zeer bijzondere periode.

