
   
 
 

Update 17 maart 22.00 uur (bron: nu.nl) 

Het kabinet presenteerde dinsdagavond een noodpakket voor ondernemers die getroffen zijn door 
de economische gevolgen van het coronavirus. Er wordt voor de komende drie maanden 10 tot 20 
miljard euro uitgetrokken om bedrijven en zelfstandigen overeind te houden. Een overzicht: 

Loon wordt doorbetaald van werknemers die door corona thuis zitten 
Ondernemers die minimaal 20 procent minder omzet verwachten, kunnen bij uitkeringsinstantie 
UWV voor maximaal werktijdverkorting aanvragen. Bij goedkeuring betaalt de overheid maximaal 90 
procent van het salaris, dat was 75 procent. De voorwaarde is dat bedrijven geen mensen ontslaan 
en de rest van het loon zelf doorbetalen. 

De maatregel is omgedoopt tot Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW), de 
oude systemen waren niet geschikt voor de gigantische toeloop van de afgelopen dagen, de site lag 
geregeld plat. 

De regeling geldt ook voor werknemers met een flexibel contract en voor oproepkrachten. 

Ondernemers die hard worden getroffen krijgen 4.000 euro 
Ondernemers die direct hard worden getroffen door de coronamaatregelen en hun omzet (bijna) 
helemaal zien verdampen, krijgen voor de komende drie maanden 4.000 euro als noodvoorziening. 

Het gaat onder meer om de horeca, de cultuursector en de reisbranche. Maar ook sectoren die in de 
problemen komen door de 1,5 meter afstandseis, zoals schoonheidssalons en kappers. 

De onderneming moet wel buiten de eigen woning staan. De precieze voorwaarden moeten nog 
worden uitgewerkt. 

Zzp'ers krijgen een uitkering van drie maanden 
Zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) kunnen voor drie maanden bij hun gemeente een uitkering 
aanvragen zodat zij in ieder geval een inkomen van minimaal het bijstandsniveau hebben. Dit is een 
gift. 

Er wordt niet gekeken naar de financiële situatie van de aanvrager, dus geen zogenoemde 
vermogens- of partnertoets. 

Hoewel er een versnelde procedure voor wordt opgezet, waarschuwt het kabinet dat deze maatregel 
nog juridisch uitgewerkt moet worden. Zzp'ers moeten dus nog even geduld hebben voordat ze deze 
bijstandsregeling kunnen aanvragen. 

 
 
 
 



   
 
 
 
 
 
Uitstel van betaling van belastingen en verlagen van boetes 
Ondernemers die door het coronavirus in de problemen zitten, mogen hun belastingen later betalen. 
Zodra dit is toegekend, wordt de invordering door de Belastingdienst direct stopgezet. Het gaat om 
de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). 

De invorderingsrente die je normaal moet betalen nadat de betalingstermijn is verstreken, gaat van 4 
naar bijna 0 procent. Dat geldt voor alle belastingschulden. Ook de belastingrente, die je moet 
betalen als de betalingstermijn van een belastingaanslag voorbij is, gaat naar bijna 0 procent. 

Ondernemers moeten makkelijker geld kunnen lenen 
Het kabinet trekt meer geld uit voor leningen waar de Staat garant voor staat. Het gaat in eerste 
instantie voor leningen voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) en grote ondernemingen die 
gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (afgekort als GO). 

Dit instrument is normaal bedoeld voor leningen tussen de 1,5 en 50 miljoen euro. Dat plafond wordt 
tijdelijk verhoogd naar maximaal 150 miljoen euro. 

De overheid staat voor 50 procent van deze leningen garant, zodat banken eerder geneigd zijn het 
krediet aan de bedrijven te verstrekken. Het kabinet trekt hier 1,5 miljard euro voor uit. 

Kleine ondernemers mogen later aflossen en krijgen rentekorting 
Ook voor kleine ondernemers komen er gunstige leningsvoorwaarden. Het gaat om de 
microkredietenverstrekker van de overheid Qredits, bedoeld voor kleine en startende ondernemers 
die sowieso al moeilijk aan financiering komen. 

Door de coronacrisis krijgen ondernemers uitstel van aflossing voor de komende zes maanden en de 
rente wordt automatisch verlaagd naar 2 procent. Het kabinet zet hier 6 miljoen euro voor opzij. 

Tot zover de laatste ontwikkelingen voor wat betreft de nieuwste belangrijkste maatregelen om de 
negatieve economische gevolgen van het coronavirus te bestrijden. 
 
Heeft u vragen dan kunt u ons telefonisch bereiken op werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur. 


