Goedemorgen,
Wij hopen dat u nog steeds gezond bent in deze moeilijke tijden. Houdt vol, we
hebben de lente al geproefd en de cijfers m.b.t. het virus ontwikkelen zich gunstig.
Gelukkig zijn er ook in diverse sectoren tekenen van herstel. Veel sterkte de komende
tijd!
Wij willen u middels deze nieuwsbrief een update geven van de ontwikkelingen
m.b.t. de mogelijkheden voor het aanvragen van bijstand, een lening en
tegemoetkoming voor de ondernemers die hun winkel / bedrijf moesten sluiten. Blijft
u ook vooral ook kijken op de volgende websites: https://www.coronaregelingen.nl/
en https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19. Natuurlijk staan
wij ook altijd voor u klaar bij vragen en ondersteuning.
In de bijlage vindt u ook een handig overzicht van alle regelingen.
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 raden je dan ook aan om de website van de overheid met nieuws over het
coronavirus en de maatregelen in de gaten te houden.
Aanvullende tegemoetkoming sierteelt en onderdelen voedingstuinbouw
Voor de sierteelt en specifieke onderdelen voedingstuinbouw komt er een
aanvullende tegemoetkoming ter hoogte van € 600 miljoen. De tegemoetkoming is
voor bedrijven in deze sectoren die te maken hebben met een forse omzetderving.
Tegelijkertijd kan de sector een teelt en oogst niet zomaar stilleggen. Daardoor
hebben bedrijven te maken met doorlopende vaste lasten, maar ook met
doorlopende productiekosten. Uitgangspunt is dat de eerste 30% van de
omzetderving voor ondernemers is en de overheid de resterende 70% van de
schade voor een aanzienlijk deel compenseert.
Waar en wanneer kan ik mij aanmelden voor een aanvullende tegemoetkoming
sierteelt en onderdelen voedingstuinbouw? Wat zijn de voorwaarden?
De aanvullende tegemoetkoming voor de sierteelt en onderdelen van de
voedingstuinbouw wordt op dit moment uitgewerkt. Er volgt op korte termijn
informatie over de voorwaarden waaronder en de wijze waarop bedrijven zich aan
kunnen melden. Dit zal via RVO.nl bekend gemaakt worden.
Wie kan er gebruik maken van deze aanvullende tegemoetkoming? En wat voor
bedrijven worden bedoeld met ‘onderdelen van voedingstuinbouw’?
Ondernemers in de sierteeltsector en onderdelen van de voedingstuinbouw die:
- voornamelijk produceren voor de horeca of food service;
- een forse omzetderving hebben geleden in de periode maart, april, mei 2020;
- en voor wie bestaande noodmaatregelen onvoldoende soelaas bieden.
- Zij komen onder voorwaarden in aanmerking voor de aanvullende
tegemoetkoming.
Waarom vallen deze sectoren onder de regeling?
In een aantal specifieke situaties bieden de bestaande noodmaatregelen
onvoldoende soelaas. De aanvullende tegemoetkoming is bedoeld voor bedrijven
die te maken hebben met een combinatie van die specifieke situaties. Het gaat om:

-

situaties waarin de productie doorgaat terwijl er nauwelijks omzet wordt
gemaakt, en
situaties waarin producten slecht of niet houdbaar zijn vanwege
bederfelijkheid en waarvoor geen of beperkte alternatieve
toepassingsmogelijkheden zijn, en
situaties waarin bedrijven in de periode maart, april, mei een grote
seizoenspiek hebben in productie, personele bezetting en omzet.
Bovengenoemde combinatie doet zich voor in de sierteelt en in onderdelen
van de voedingstuinbouw.

Wat houdt de aanvullende tegemoetkoming in?
Ondernemers die in de periode maart, april, mei 2020 ten opzichte van de
gemiddelde omzet in dezelfde periode in de 3 voorgaande jaren 2017-2019 een
forse omzetderving hebben komen in aanmerking voor een financiële compensatie
om onder andere onvermijdelijke seizoensgebonden loonkosten te kunnen blijven
betalen. Uitgangspunt is dat de eerste 30% van de omzetderving onder
ondernemersrisico valt en dat de staat de resterende 70% van de schade voor een
aanzienlijk deel compenseert.
Waarom is er gekozen voor een aanvullende tegemoetkoming?
Gekozen is voor een aanvullende tegemoetkoming om bedrijven die voor het
uitbreken van COVID-19 in de kern gezond waren en een positief
continuïteitsperspectief hadden, door de financieel zware eerste maanden heen te
helpen en daarmee het voortbestaan van de gehele keten te waarborgen.
Krijgt de sierteelt ook steun vanuit Europa?
Ondanks druk vanuit Nederland en andere Lidstaten zijn er geen signalen dat er een
Europese regeling gaat komen.
Worden aanvullende voorwaarden gesteld aan het krijgen van de aanvullende
tegemoetkoming vanwege het milieu?
De aanvullende tegemoetkoming ondersteunt in de kern gezonde bedrijven met
toekomstperspectief om ze zo goed mogelijk door de crisis heen te helpen. Dat is
ook nodig om na de coronacrisis weer de investeringen te kunnen doen die nodig
zijn bijvoorbeeld voor milieumaatregelen.
Corona-OverbruggingsLening
Ben je een startup, een scale-up, een innovatief MKB-er of een MKB-er zonder
kredietrelatie bij een bank? En heb je financiering nodig vanwege de
coronamaatregelen, dan kun je vanaf 29 april 2020 een aanvraag indienen voor
een speciaal overbruggingskrediet, de zogenaamde Corona-Overbruggingslening
(COL).
Voorwaarden
- Je bent een ondernemer in een bv, dus geen zelfstandig ondernemer met
een eenmanszaak of vennootschap onder firma, want dan kun je terecht bij
www.qredits.nl
- Je bent als ondernemer niet actief in de retail, horeca of kleine zakelijke
dienstverlening. Ook dan word je doorverwezen naar www.qredits.nl
- Je financieringsbehoefte is minimaal € 50.000,–. Bij minder word je
doorverwezen naar www.qredits.nl

-

Je bent geen Fintech-startup, die onder de wet op het financieel toezicht
valt.
Als je een lening bij een bank hebt, maar de bank wil je geen aanvullend
krediet verstrekken, ondanks de extra staatsgarantie die mogelijk is, dan kom
je toch niet in aanmerking voor de COL.
Je bedrijf moet levensvatbaar zijn en je moet kunnen aantonen dat de
terugval in de verwachte omzet het gevolg is van de coronamaatregelen.
Je moet aangeven welke kostenreducerende maatregelen je hebt getroffen
in je bedrijf.
Ook moet je kunnen aangeven welke andere overheidsmaatregelen je
geprobeerd hebt te gebruiken.
De COL is niet bedoeld om bestaande faciliteiten of leningen af te lossen of
op een andere manier geld aan je bedrijf te onttrekken. De COL is bedoeld
als additionele liquiditeit voor je bedrijf.

Financiering
- De overbruggingsfinanciering is vanaf € 50.000,– tot € 2 miljoen.
- Voor een lening tot € 500.000,– betaal je 3% rente per jaar, is de looptijd 3 jaar
(met mogelijkheid tot verlenging) en mag je boetevrij vervroegd aflossen.
- Bij leningen boven de € 250.000,– wordt er 25% cofinanciering verwacht van
de aandeelhouders of andere investeerders.
Snelheid toekenning
De ROM’s streven ernaar om aanvragen onder de € 500.000,– binnen 4 tot 9
werkdagen af te handelen. Voor aanvragen boven de € 500.000,– is dat binnen 3
weken.
Meer informatie en aanvragen
Meer informatie kun je vinden op de website van de Regionale
Ontwikkelingsaatschappijen (ROM) zie https://www.rom-nederland.nl. De aanvraag
kun je vanaf 29 april 2020 indienen bij de ROM’s, die deze regeling uitvoeren. Het
kabinet heeft voor dit overbruggingskrediet voor startups, scale-ups en innovatieve
mkb’ers eerste instantie 100 miljoen euro beschikbaar stelt.
Update Bijstand voor zelfstandigen (Tozo)
Als grenswerker en als AOW’er kon je geen gebruik maken van de Tozo-regeling. Het
kabinet gaat dit met terugwerkende aanpassen. Je kunt de aanvraag naar
verwachting eind april a.s. indienen, zodra de ministeriële regeling die deze
uitbreiding regelt, van kracht is.
Grenswerkers
Ben je een grenswerker, die in Nederland woont, maar is je bedrijf in een ander EUland gevestigd, dan kun je ook in aanmerking komen voor bijstand voor
levensonderhoud, mits je aan de voorwaarden voldoet . Je kunt de aanvraag doen
in de gemeente waarin je woont. Heb je ook financiële ondersteuning voor je bedrijf
nodig, dan kun je die niet in Nederland aanvragen, maar moet je daarvoor in het
land zijn waarin je bedrijf is gevestigd.
Andersom geldt, dat als je in een ander EU-land woont, maar je bedrijf is in
Nederland gevestigd, dan kun je in aanmerking komen voor een bedrijfskrediet in
Nederland, maar niet voor inkomensondersteuning. Daarvoor moet je dan weer in

het land zijn waar je woont. Waar je de aanvraag voor je bedrijfskrediet moet doen,
wordt nog bekend gemaakt.
AOW’ers
Ontvang je AOW en ben je ondernemer, dan kun je binnenkort ook in aanmerking
komen voor een bedrijfskrediet tegen lage rente van de Tozo-regeling, als je aan de
voorwaarden voldoet. De lening heeft een looptijd van drie jaar en hoeft tot januari
2021 niet te worden afgelost.
Verrekening inkomsten met de Tozo
Bij het berekenen van de inkomensondersteuning tellen alleen inkomsten mee voor
werk dat is verricht in de periode waarvoor je als ondernemer de Tozo aanvraagt.
Betalingen van facturen voor eerder verricht werk worden buiten beschouwing
gelaten. Bij loondienstinkomsten is de periode waarvoor je loon ontvangt, dus
wanneer je het werk verricht hebt, bepalend. Een factuur die betaald wordt in
maart, maar waarvan het werk is verricht in februari wordt dus niet meegenomen bij
het berekenen van de Tozo-uitkering.
Je kunt de Tozo aanvragen t/m 31 mei a.s. voor een periode van maximaal drie
maanden in de periode tussen 1 maart en 31 augustus 2020.
Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap
Het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’, dat als doel heeft om
fiscaal gedreven belastinguitstel door directeur-grootaandeelhouders (dga’s ) te
ontmoedigen, wordt een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. Dga’s hebben zo meer
tijd, tot eind 2023, om zich voor te bereiden en schulden aan de eigen
vennootschap die hoger zijn dan € 500.000 (exclusief eigenwoningschulden) af te
lossen.
Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting
Heb je winst gemaakt in 2019 en moet je vennootschapsbelasting over 2019 betalen,
dan kun je een verlies van 2020 pas in 2021 verrekenen. Het kabinet wil je
tegemoetkomen door toe te staan een ‘fiscale coronareserve’ ten laste van de
winst van 2019 te brengen. Deze mag niet meer hoger zijn dan de winst van 2019.
Hierdoor hoef je niet tot 2021 te wachten met de verliesverrekening, maar hoef je
over 2019 geen vennootschapsbelasting te betalen over het te verwachten verlies
van 2020.
Werkkostenregeling
Via de werkkostenregeling kun je als werkgever onbelaste vergoedingen aan
werknemers geven. De zogenaamde ‘vrije ruimte’ die je als werkgever hebt om
deze onbelaste vergoedingen te geven wordt eenmalig verhoogd van 1,7% naar 3%
voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever. Heb je als werkgever
daarvoor de financiële ruimte dan kun je je werknemers in deze moeilijke tijd een
extraatje onbelast geven.
Versoepeling urencriterium zzp’ers
Als ondernemer moet je voldoen aan het urencriterium (1.225 uur per jaar werken in
je bedrijf) om in aanmerking te komen voor zelfstandigenaftrek. Om te voorkomen
dat je je recht op zelfstandigenaftrek verliest, doordat je geen werk hebt in je
onderneming als gevolg van de coronacrisis, gaat de Belastingdienst ervan uit dat je

tussen maart 2020 t/m mei 2020 tenminste 24 uren per week in je onderneming hebt
gewerkt, ook al heb je deze uren niet daadwerkelijk gewerkt.
Voor ondernemers die sterk seizoensafhankelijk werken, zoals in de horeca of in de
festivalbranche, wordt ook geregeld dat ze onder de versoepeling vallen.
Hypotheken
Heb je een hypotheek bij de bank, dan kun je een betaalpauze van rente en
aflossing krijgen van de bank voor maximaal zes maanden, als je tijdens de
coronacrisis tijdelijk niet aan je betalingsverplichtingen kan voldoen. Voor
hypotheken waarvoor een fiscale aflossingsverplichting geldt, moet dit volgens de
huidige fiscale regels bij een pauze in 2020, uiterlijk in 2021 worden terugbetaald.
Er komt een nieuw beleidsbesluit dat twee zaken regelt: ten eerste hoeft de
aflossingsachterstand niet uiterlijk 31 december 2021 te worden betaald, maar kan
deze (direct) worden uitgesmeerd over de resterende looptijd (van maximaal 360
maanden). Ten tweede kun je kiezen in plaats hiervan om de resterende lening te
splitsen. Hierdoor hoeft de maximaal zes maanden achterstand niet per definitie te
worden uitgesmeerd over de resterende looptijd, maar kan dit ook apart binnen
bijvoorbeeld vijf jaar worden afbetaald.
De overheid bied je hiermee meer mogelijkheden tot maatwerk.
Update Dga
Als dga moet je loon aan jezelf uitkeren dat passend is bij het werk wat je doet, het
zogenaamde gebruikelijk loon (minimaal € 46.000,– in 2020). Als je door de
coronacrisis veel omzetverlies hebt, dan mag je tijdelijk van een lager loon uitgaan,
in verhouding tot de omzetdaling van je bedrijf. De regeling hiervoor zal nog nader
worden uitgewerkt.
Versnelling infraprojecten aangekondigd
Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en de bouwsector nemen
maatregelen om het werk aan de wegen, waterwegen, sluizen en kust in het huidige
corona-tijdperk volop draaiende te houden en waar mogelijk te versnellen. Een
speciale taskforce van Rijkwaterstaat en de bouwers brengt in kaart welke
werkzaamheden direct kunnen worden opgepakt en welke maatregelen op iets
langere termijn genomen kunnen worden. De minister en de bouw- en
technieksector zetten daarnaast in op versnelling van asfalterings- en andere
onderhoudswerkzaamheden bij projecten die nu al in uitvoering zijn.
Om de liquiditeit van bedrijven te bevorderen zal Rijkswaterstaat zoveel mogelijk
betaaltermijnen in de contracten terugbrengen naar 1 maand (als dit nog niet zo is).
Bij langdurige contracten zullen betalingen waar mogelijk ook worden aangepast
c.q. naar voren gehaald. Voor hoofdaannemers geldt het verzoek om vervolgens
ook versneld te betalen aan onderaannemers.
Met vriendelijke groet,
IJsbrand Eikelenboom en Richard Boeters
Adviseurs
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