
Nieuwsbrief Corona 25-3-2020 

 

Het zijn bizarre tijden met een ongekende impact op ons dagelijks leven, zowel privé 

als zakelijk. Uiteraard gaat de gezondheid voor alles en hopen wij van harte dat jij 

met jouw naasten gezond blijven. RYM administratie & advies volgt de 

ontwikkelingen over het coronavirus nauwlettend. De onzekerheid en eventuele 

financiële gevolgen kunnen ook stress geven; deze kunnen wij niet wegnemen. Wel 

hopen wij met dit bericht duidelijkheid te verschaffen voor welke steunmaatregelen 

u met uw bedrijf in aanmerking zou kunnen komen.  

 

Vanuit onze brancheorganisatie is er een FAQ pagina opgesteld waar u alle 

betreffende informatie rondom het coronavirus terug kunt vinden. Zie: 

https://www.coronaregelingen.nl/. Daarnaast raden wij je ook aan om de website 

van de overheid met nieuws over het coronavirus en de maatregelen in de gaten te 

houden. Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19. Ook bij 

diverse gemeenten zijn er al loketten geopend voor alle vragen en bij de grote 

gemeenten zijn er inmiddels ook aanvraagformulieren te downloaden. Houdt u 

daarom ook uw gemeentewebsite in de gaten of belt u met het ondernemersloket 

voor ondersteuning. Wij adviseren u deze sites nauwlettend in de gaten te houden. 

 

Als RYM administratie & advies kunnen we hierbij alle advies, ondersteuning en 

service leveren die u van ons als toekomstgericht administratiekantoor mag 

verwachten!  

Let op: uiteraard moeten wij hierbij een aantal flinke slagen om de arm houden, 

aangezien de voorwaarden die gelden voor de steunmaatregelen nog niet duidelijk 

zijn.   

 

Wij wensen u veel sterkte en gezondheid in deze moeilijke tijden. 

 

Dit is de stand van zaken per 18 maart 2020. 

 

Acties kabinet 

De overheid heeft maatregelen aangekondigd om het coronavirus te bestrijden, die 

economisch gezien forse impact hebben op het dagelijks leven in Nederland, in het 

bijzonder voor de ondernemers, van zzp’er tot multinational. Voor een ieder zullen 

de gevolgen merkbaar zijn, zowel privé als zakelijk. 17 maart jl. heeft het kabinet bij 

monde van de ministers Hoekstra, Koolmees en Wiebes het steunpakket voor 

bedrijven bekend gemaakt voor bedrijven die door het coronavirus in problemen 

komen. Welke maatregelen zijn aangekondigd en in hoeverre zijn deze voor jou te 

gebruiken?  

 

Compensatieregeling getroffen sectoren 

Sommige sectoren worden extra hard getroffen door de maatregelen van het 

kabinet, bijvoorbeeld omdat er een verplichte sluiting geldt (horeca) of door 

annuleringen (reisbranche). Het kabinet komt met een compensatieregeling van € 

4.000—, die niet hoeft te worden terugbetaald, maar die bedoeld is om lopende 

kosten te kunnen betalen. Deze regeling wordt nu uitgewerkt. Vooralsnog 

verwachten wij dat alleen een beperkte groep bedrijven die verplicht zijn hun 

deuren te sluiten, aanspraak kunnen maken op deze compensatie. 

 

Verlaging voorlopige aanslagen 2020 

Voor de voorlopige aanslagen over dit jaar kunnen wij een verzoek voor een 

verlaging indienen voor de vennootschapsbelasting voor de bv en/of voor de 

inkomstenbelasting afgestemd op een lagere winst c.q. inkomen. Mocht in de loop 

van 2020 blijken dat de winst en je inkomen toch hoger uitkomt, dan kunnen we in 

https://www.coronaregelingen.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19


de loop van 2020 opnieuw een verzoek voor je indienen voor een aanvullende, 

hogere aanslag, zodat je toch een beetje in de pas blijft lopen met de belastingen.  

 

Bijzonder uitstel van betaling van belastingen 

Heb je naast de belastingen voor 2020 nog andere belastingen te betalen, en kun je 

deze niet betalen dan kun je bijzonder uitstel van betaling aanvragen bij de 

Belastingdienst. Het bijzonder uitstel geldt voor de inkomstenbelasting en de 

omzetbelasting (btw) en voor de vennootschapsbelasting en de loonbelasting. 

Eventuele boetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Als je 

later betaalt, moet je vaak rente betalen. Deze zogenaamde invorderingsrente 

en/of belastingrente wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar (bijna) 0%. Het bijzonder 

uitstel moet schriftelijk aangevraagd worden bij de Belastingdienst. Vervolgens moet 

er binnen 4 weken nadat je uitstel hebt aangevraagd een verklaring van een ‘derde 

deskundige’ worden nagestuurd. Nadere informatie hieromtrent volgt nog. Zie: 

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

virus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen 

Zolang de opdrachten bij je bedrijf doorlopen en je geld hebt om met name de 

omzet- en de loonbelastingen te betalen raad ik je aan om geen uitstel van betaling 

aan te vragen voor de belastingen voor 2020; deze belastingen zullen namelijk niet 

lager worden. Voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting kun je 

voor 2020 verlagingen aanvragen (zie verlaging voorlopige aanslagen 2020).  

Heb je nog maar heel weinig opdrachten of geen opdrachten meer en heb je geen 

geld om de aanslagen te betalen, dan raad ik je voor alle lopende 

belastingaanslagen, zowel voor 2020 als voor eerdere jaren uitstel van betaling aan 

te vragen. Hier kunnen wij je bij helpen.  

 

Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) 

Daalt je inkomen onder het bijstandsniveau dan kun je een aanvulling op je inkomen 

ontvangen voor levensonderhoud. De netto bijstandsuitkering, inclusief vakantiegeld 

voor alleenstaanden is € 1.052,32 per maand. De aanvulling hoeft niet te worden 

terugbetaald. De Bbz-lening staat ook open voor dga’s die een 

meerderheidsbelang hebben in de bv. Normaal gesproken kom je niet in 

aanmerking voor de ondersteuning als je spaargeld/vermogen hebt of als je partner 

inkomen heeft. De zogenaamde ‘vermogenstoets en partnertoets’ zal in deze 

tijdelijke regeling komen te vervallen. Ondersteuning volgens deze regeling is ook 

mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal tegen een verlaagd 

rentepercentage. Waaraan je exact moet voldoen en welke regels er precies gaan 

gelden voor deze regeling is nu nog niet bekend maar zal in de komende periode 

bekend worden gemaakt. De regeling wordt uitgevoerd door de gemeente.  

 

Tegemoetkoming loonkosten personeel 

Dit is een regeling voor als je personeel in dienst hebt en als je een omzetverlies 

verwacht van minimaal 20%. Je kunt dan 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. Het UWV zal een voorschot 

verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. De bedoeling is dat je 

daardoor je personeel kan blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen 

personeel mag worden ontslagen vanwege het coronavirus. Deze zogenaamde 

‘Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)’ wordt zo spoedig 

mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling 

‘werktijdverkorting’. Houd de website van de rijksoverheid in de gaten of de NOW is 

opengesteld en hoe je de tegemoetkoming kan aanvragen. Uiteraard kunnen wij je 

daarbij helpen.    
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Tegemoetkoming loonkosten dga’s 

Sta je alleen zelf op de loonlijst van je holding, dan ben je meestal niet een ‘normale’ 

werknemer, maar heb je een bijzondere status. Je draagt dan namelijk geen 

werknemerspremies af, zoals ww-premie, wia-premie etc. Normaal gesproken kun je 

dan als dga geen werktijdverkorting aanvragen met een tegemoetkoming in de 

loonkosten. Hiervoor moeten we afwachten wat de uitwerking van de regels voor de 

NOW zijn of de dga een beroep zou kunnen doen voor een tegemoetkoming in de 

loonkosten. Ook hiervoor geldt weer: houd het nieuws in de gaten, dat doen wij 

zeker ook.  

 

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits 

Qredits verstrekt microkredieten aan kleine en startende ondernemers, die via de 

bank moeilijk een financiering kunnen krijgen. Als een ondernemer een krediet heeft 

lopen bij Qredits en geraakt wordt door de coronaproblematiek, dan kan tijdelijk 

uitstel van aflossing voor zes maanden worden aangevraagd, terwijl de rente wordt 

verlaagd naar 2%. Neem hiervoor contact op met Qredits (https://qredits.nl/). 

 

Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) 

Bedrijven kunnen de BMKB-regeling benutten voor overbruggingskrediet of om hun 

rekening-courant-krediet bij de bank te kunnen verhogen. Deze verruiming is 

essentieel voor de liquiditeit van kleinere ondernemers die inkomsten of productie 

mislopen door het coronavrius.  

 

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO) 

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en 

bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-

regeling (GO). Deze regeling wordt verruimd.    

 

Tijdelijke borgstelling voor land- en tuibouwbedrijven 

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor 

werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee 

staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarische ondernemers. De 

aangepaste BL-regeling geldt vanaf 18 maart 2020.   

 

Overleg over toeristenbelasting en maatregelen cultuursector 

Het kabinet overleg met de gemeenten over de mogelijkheid om voorlopige lokale 

aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan 

bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting. 

Ook is het kabinet met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij 

bovengenoemde maatregelen en eventuele specifieke maatregelen.  

 

Met vriendelijke groet, 

  

IJsbrand Eikelenboom en Richard Boeters 

 

 
Internet: www.rym-administratie.nl 
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