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Het kabinet kondigt dinsdagmiddag een steunpakket met maatregelen om de negatieve 
economische gevolgen van het coronavirus zo veel mogelijk te beperken aan. Er zijn al 
maatregelen genomen, wat kunnen we nog meer verwachten? 

Werktijdverkorting populair, aanvraag moet vooral makkelijker 

De werktijdverkorting wordt uitgebreid. Daarmee kunnen werkgevers met overheidssteun hun 
werknemers in dienst houden als er tijdelijk minder werk is. Hier wordt veel gebruik van gemaakt. 
Deze regeling blijft van kracht. 
Werkgevers willen vooral dat de aanvraagprocedure soepeler en sneller gaat. Zo was de site waarop 
werktijdverkorting aangevraagd kan worden de afgelopen dagen af en toe uit de lucht, en ook 
dinsdag is die soms onbereikbaar. 

Verder mogen ondernemers het betalen van hun belastingen uitstellen, wat direct voor wat 
financiële lucht zou moeten zorgen. Daarbij zal de fiscus de zogenoemde verzuimboetes voor het niet 
(op tijd) betalen van belastingen schrappen of terugdraaien. Dat geldt voor bijvoorbeeld het te laat 
betalen van de btw. 

Verwacht meer geld voor noodkrediet voor ondernemers 

Veel bedrijven komen acuut in de problemen omdat zij bijvoorbeeld de deuren helemaal moeten 
sluiten tot en met in ieder geval 6 april. Het kabinet maakt het daarom eenvoudiger om gebruik te 
maken van een al bestaande regeling: de borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB), een lening 
waar de overheid deels garant voor staat. 

Maandag werd daar in eerste instantie 300 miljoen euro voor uitgetrokken. Het is de verwachting dat 
het kabinet deze pot verder vult. 
 

Zzp'ers  

Dan zijn er nog de ongeveer miljoen zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers).  
Een bestaande regeling is er al in de vorm van de bijstandsverlening voor zelfstandigen (Bbz). 

Zelfstandigen kunnen daarvoor in geval van financiële nood - en de gevolgen van het COVID-19-virus 
vallen daaronder - aankloppen bij hun gemeente. Dat is alleen geen vetpot, want het inkomen wordt 
aangevuld tot het bijstandsniveau. Ook voor zzp'ers worden daarom extra maatregelen verwacht. 

Welke instrumenten het kabinet nog meer gaat inzetten, wordt later op dinsdag bekendgemaakt. Er 
is in ieder geval al met de werkgevers- en werknemersorganisaties overlegd, zodat het een breed 
gedragen pakket wordt. 

Wij blijven de ontwikkelingen volgen en houden u op de hoogte. 


