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Crisismaatregelen
Met deze maatregelen helpen Nederlandse
overheid en andere instituten je door de crisis

Wat is er veranderd?
▹We zijn van de grootste schrik bekomen en op een bepaalde manier al gewend aan aspecten van de ‘1,5-metersamenleving’ en ‘het nieuwe
normaal’. Een actuele vraag blijft wat de impact van COVID-19 op korte én lange termijn heeft op ondernemers. In de weken na de
uitbraak van het virus zijn er door de overheid diverse maatregelen genomen, aangepast en bijgeschaafd om ondernemingen te
ondersteunen.

▹In dit paper vertellen we je over de laatste stand van zaken en zetten we de maatregelen nog eens op een rijtje.
Belangrijkste updates:
•

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en de versoepeling concernbepaling

•

Belastingen – kortlopend en langlopend uitstel van betaling

Andere getroffen maatregelen
• Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) – verruiming van kredieten en terugbetalingstermijnen
•

Garantie ondernemingsfinanciering – door staatssteun is het makkelijker om een banklening of –garantie krijgen

•

Bijstand voor zelfstandigen – voor zelfstandig ondernemers

•

Qredits aflossing – aflossingsuitstel van 6 maanden

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
Waarom deze regeling?

Voorwaarden

Concernbepaling aangepast

De overheid heeft deze regeling in het

• Minimaal 20% omzetverlies wordt

Voorheen kon alleen een concern

leven geroepen om banen en inkomsten

verwacht gedurende 3 aaneengesloten

aanspraak maken op de NOW, terwijl

te beschermen door bedrijven tegemoet

maanden (vanaf 1 maart, 1 april of 1

te komen in de loonkosten. Heb je

een

mei).

werknemers in dienst en verwacht je een

• De loonsom wordt zoveel mogelijk

omzetverlies van minimaal 20% de

gelijk

komende drie maanden? Dan kun je via

vermeden!).

de NOW regeling een tegemoetkoming
in de loonkosten krijgen. Dit is maximaal

• De

gehouden
loonaangifte

(ontslag
wordt

wordt
op

tijd

ingediend.

individuele

werkmaatschappij

binnen een concern ook getroffen kan
worden door omzetverlies. De regeling
is daarom versoepeld om te voorkomen
dat er alsnog ontslagen vallen binnen
werkmaatschappijen.

90% van de loonsom, afhankelijk van het
omzetverlies.

Jonge ondernemingen
Deze regeling is ook bedoeld voor jonge
ondernemingen. Voorwaarde is wel dat je
voor 1 maart 2020 minstens 1 maand
omzet hebt gedraaid.
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Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid
Voorwaarden concernbepaling

Berekening en toekenning NOW

De volgende aanvullende voorwaarden

Deel de totale omzet van 2019 door 4.

De opgetelde omzet reken je om

gelden voor concerns waarvan een of

Vergelijk deze gemiddelde omzet over

naar 3 maanden. Het bedrag dat

meerdere

maart-april-mei 2020*. Na toekenning

daaruit komt, vergelijkt UWV met

aanvraag willen doen:

wordt binnen 2-4 weken 80% van het

de meetperiode die je voor 2020

• De werkmaatschappij heeft een

UWV uitgekeerd als voorschot. Je blijft

hebt

zelf de salariskosten betalen als altijd.

omschreven in de linker kolom.

werkmaatschappijen

een

eigen rechtspersoonlijkheid
• Over 2020 wordt geen dividend

Voor bedrijven die na 1 januari 2019

en/of bonussen uitgekeerd of eigen

zijn gestart en dus niet de omzet over

aandelen ingekocht

heel 2019 kunnen meten, geldt een

gekozen.

Vergelijk

zoals

• Er worden afspraken gemaakt met

andere meetperiode. Je telt dan vanaf

*Soms is uitblijvende klandizie pas later

de vakbond over werkbehoud (of

het moment dat je bent begonnen tot en

terug te zien in de omzetdaling. Daarom

een

met februari 2020.

vertegenwoordiging

van

werknemers bij een bedrijf met

kunnen

werkgevers

ook

een

periode

aangeven voor de omzetvergelijking die in
april of mei start.

minder dan 20 werknemers)
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Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid
Afrekening

Wijzigingen en ontslag

Na 3 maanden loopt de regeling af.

Eén

Binnen 24 weken daarna dien je

aanvragen van de subsidie is dat je geen

zekerheid

vaststelling van de subsidie aan te

aanvraag indient voor ontslag wegens

uitwerking wordt gewerkt.

vragen. Een accountantsverklaring is

bedrijfseconomische redenen. Doe je dit

hiervoor verplicht. Binnen 52 weken zal

toch, dan krijg je minder subsidie.

het UWV vervolgens een eindafrekening

Bij

doen. Die kan hoger of lager uitvallen

bedrijfseconomisch

dan bij de eerste opgave werd verwacht.

aannemelijk moeten maken dat ontslag

Ondernemers

niet kan worden voorkomen door een

met

acute

liquiditeitsproblemen kunnen mogelijk

van

een

de

voorwaarden

ontslagaanvraag
redenen

Minister Koolmees heeft laten weten dat
voor

et

gaat

verlengen.

Aan

de

JOINSON&SPICE kan assisteren met
wegens

het berekenen en aanvragen van de

zal

regeling of het voorbereiden op een

je

beroep op de NOW en waarom niet.

aanspraak maken op andere maatregelen
uit het noodpakket.

het kabinet de NOW-regeling met

eventuele accountantscontrole achteraf.
Aanvragen
BELANGRIJK: de NOW-regeling kan tot

Let op: het is verplicht tot 5 jaar een

uiterlijk 31 mei 2020 aangevraagd

administratie bij te houden waaruit blijkt

worden.

dat er recht is op een tegemoetkoming.
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Kortlopend en langlopend bijzonder uitstel van betaling voor belastingen
Betalingsuitstel belastingen

Langlopend betalingsuitstel

De eisen voor langlopend uitstel

Voor alle aanslagen loonheffing, Btw, IB

Na afloop van de 3 maanden is het in

• Uitstel

en Vpb kan via één aanvraag kortlopend

beginsel zo dat alle belastingschulden in

uitstel van betaling worden aangevraagd

formulier is mogelijk tot uiterlijk 19 juni

één keer betaald moeten worden. Dat zal in • Deze betalingsproblemen zijn door de
veel gevallen niet mogelijk zijn. Het is ook
coronacrisis ontstaan.
mogelijk om uitstel aan te vragen voor een
• Er is wel op de reguliere manier
langere periode. Dat kan nu direct, maar je
aangifte gedaan
kan er ook mee wachten totdat je zeker
• Het uitstel geldt alleen voor de
weet of het nodig is.
specifieke
belastingschulden
NB: Heb je al kort uitstel aangevraagd en langer

2020.

uitstel nodig hebben, zorg ervoor dat dit is

Toegekend uitstel geldt automatisch ook

aangevraagd voordat het kortdurend uitstel voorbij

via een online formulier of per post.
Uitstel wordt afgegeven voor 3 maanden.
Aanvragen van uitstel via het online

voor aanslagen die worden opgelegd nadat
de uitstelregeling is toegekend.

is.
Voor het aanvragen van deze verlenging komt nog
een speciaal formulier beschikbaar.

is

noodzakelijk

vanwege

betalingsproblemen

waarvoor corona-uitstel mogelijk is
• Als de totale belastingschuld € 20.000
of meer bedraagt is een verklaring van
een derde-deskundige vereist.
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Kortlopend en langlopend bijzonder uitstel van betaling voor belastingen
Belangrijke informatie

JOINSON&SPICE kan ondersteunen

Voor zowel kortlopend als

in het verzoek om uitstel, voorzien in

langlopend uitstel van betaling geld

de verklaring van een derde

dat voor een aanslag >20.000 EUR

deskundige en adviseren over het

een verklaring van een derde partij

verlagen van de voorlopige aanslag

nodig is. Bij de verwachting van
een lagere winst mag ook de
voorlopige aanslag verlaagd. De
belasting- en invorderingsrente
wordt verlaagd van 4% naar 0,01%.
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Overige maatregelen getroffen door de overheid
Garantie ondernemingsfinanciering

Bijstand voor zelfstandigen

Heb je een middelgroot of groot bedrijf en krediet nodig? Met de Garantie

Heeft u als zelfstandig ondernemer financiële ondersteuning nodig?

Ondernemingsfinanciering (GO) is het makkelijker om een banklening of

Dan heeft u misschien recht op financiering vanuit het Besluit

bankgarantie te krijgen. De bank krijgt een staatsgarantie over 50% van de

bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De Bbz vraagt u aan bij de

lening en loopt zo minder risico. De GO-regeling betreft leningen van

gemeente waar u woont. Er zijn verschillende vormen van

minimaal €1,5 miljoen en maximaal € 150 miljoen.

financiering, zoals een tijdelijke aanvulling op uw inkomen of een
bedrijfskapitaal. Vaak is dit een lening.

Wij helpen o.a. met:
•
•

Controleren of jouw bedrijf in aanmerking

Wij helpen o.a. met:

komt

•

Ondersteuning in de aanvraag bij de bank

Ondersteuning in de aanvraag bij de
gemeente
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Overige maatregelen getroffen door de overheid
Borgstelling MKB-kredieten

Aflossing banken en Qredits

Ben je mkb-ondernemer? Dan kun je met steun van de BMKB-regeling een

Ondernemers die een lening hebben bij microkredietenverstrekker

financiering krijgen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Qredits krijgen uitstel van aflossing voor 6 maanden. De rente wordt

(EZK) staat garant voor een deel van de lening. Zo kun je bij de bank meer

in deze tijd verlaagd naar 2%.

lenen dan je op basis van jouw onderpand zou krijgen. De voorwaarden staan

Ook de grootbanken komen ondernemers tegemoet: de Nederlandse

op de site van de RVO, die deze garantieregeling uitvoert.

Vereniging van Banken kondigt versoepelde maatregelen aan inzake
de aflossing van leningen tot €2,5 mln.

Wij helpen o.a. met:
Controleren of jouw bedrijf in aanmerking

NB: voor de maatregel van Qredits zijn er geen acties vereist. De

komt

versoepelde maatregelen inzake bancaire aflossingen zijn nog niet

•

Ondersteunen in de kredietaanvraag

specifiek geformuleerd. Wij houden dit scherp in de gaten.

•

Communicatie met kredietverstrekker

•
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Garantie ondernemingsfinanciering

Bijstand voor zelfstandigen

Aflossing banken en Qredits

Heb je een middelgroot of groot bedrijf en

Heeft u als zelfstandig ondernemer financiële

Ondernemers die een lening hebben bij

krediet

ondersteuning nodig? Dan heeft u misschien

microkredietenverstrekker Qredits krijgen

het

recht op financiering vanuit het Besluit

uitstel van aflossing voor 6 maanden. De

of

bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De Bbz

rente wordt in deze tijd verlaagd naar 2%.

bankgarantie te krijgen. De bank krijgt een

vraagt u aan bij de gemeente waar u woont. Er

Ook de grootbanken komen ondernemers

staatsgarantie over 50% van de lening en

zijn verschillende vormen van financiering,

tegemoet: de Nederlandse Vereniging van

loopt zo minder risico. De GO-regeling betreft

zoals een tijdelijke aanvulling op uw inkomen

Banken kondigt versoepelde maatregelen

leningen van minimaal €1,5 miljoen en

of een bedrijfskapitaal. Vaak is dit een lening.

aan inzake de aflossing van leningen tot

nodig?

Met

Ondernemingsfinanciering
makkelijker

om

een

de
(GO)

Garantie
is

banklening

maximaal € 150 miljoen.

Wij helpen o.a. met:

€2,5 mln.

Wij helpen o.a. met:

NB: voor de maatregel van Qredits zijn er
geen acties vereist. De versoepelde

•

Controleren of jouw bedrijf in aanmerking
komt

•

Ondersteuning in de aanvraag bij de bank

•

Ondersteuning in de aanvraag bij de

maatregelen inzake bancaire aflossingen zijn

gemeente

nog niet specifiek geformuleerd. Wij houden
dit scherp in de gaten.
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We staan klaar om te helpen

▹We

begrijpen als geen ander dat dit voor ondernemers moeilijke tijden zijn, en dat iedereen behoefte heeft aan de

juiste informatievoorziening. Voor de meeste ondernemers moet er op zeer korte termijn actie ondernomen worden. Het team
van JOINSON&SPICE is gespecialiseerd in voornamelijk de tech sector en is beschikbaar om te helpen waar nodig. Behoort u al tot ons
portfolio? Dan staat uw vaste contactpersoon klaar. Mocht u nog niet tot onze portfolio behoren, maar wel hulp nodig hebben? Twijfel
dan niet contact op te nemen via louis@joinsonandspice.nl.

Louis van Garderen RA

Founder, JOINSON&SPICE B.V.

