OVERZICHT CORONA MAATREGELEN
De Rijksoverheid en lokale overheden hebben verschillende maatregelen genomen om u zo
goed mogelijk te ondersteunen in deze periode. Hieronder volgt een overzicht van de
maatregelen waar u een beroep op kunt doen.

LANDELIJKE EN LOKALE MAATREGELEN
Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid
(NOW)

Voor wie?

Toelichting

Werkgevers met tenminste
20% omzetverlies

Verlengd met 3 maanden tot
1 september. Extra voorwaarden (geen dividend en geen
bonussen). Werkgevers krijgen
verplichting om hun werknemers te stimuleren om aan bijen omscholing te gaan doen.
Geen ontslagboete.
Wordt met 3 maanden (tot 1
september) verlengd, maar
bevat nu ook een partnertoets.

Mensen uit de doelgroep
Wet banenafspraak

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig
ondernemers (TOZO)

Zelfstandig ondernemers,
waarvan inkomsten onder het
sociaal minimum komen.

Regeling Broodnood

Ondernemers welke niet meer
in levensonderhoud kunnen
voorzien

Aanvulling tot geldende bijstandsnorm

Tegemoetkoming
Ondernemers Getroffen
Sectoren COVID-19 (TOGS)

Uitbreiding voor ondernemers
op basis van hun geregistreerde nevenactiviteit.

Eenmalige tegemoetkoming
van € 4.000 (gift) voor de
komende drie maanden.

Uitstel van Belastingbetaling Getroffen ondernemers

Verlaging invorderings- en
belastingrentes

Getroffen ondernemers

Rijnmond Werkt Door

Alle werkgevers in de regio
Rijnmond

Stillegging markten
(Rotterdam)

Betreffende ondernemers

Wijziging voorlopige aanslag Getroffen ondernemers die
een lagere winst verwachten

De Belastingdienst stopt direct
de invorderingsmaatregelen
voor 3 maanden. Dit is verlengd tot 1 september.
Tijdelijk verlaagd van 4% naar
0,01 % tot 1 oktober.
Mobiliteitsondersteuning voor
ondernemers die op zoek zijn
naar mensen of productievraag
hebben en ondernemers die
mensen (tijdelijk) beschikbaar
hebben.
Geen rekening voor marktgelden en elektra
Verlaging voorlopige aanslag
(inkomsten) waardoor direct
minder belasting wordt betaald
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Voor wie?
Verruiming borgstelling MKB ZZP en MKB*

Toelichting
Banken kunnen makkelijker en
sneller krediet verruimen.
Garantiepercentage 100 procent. Premie wordt gehalveerd
naar 2%. Looptijd wordt verlengd tot 4 jaar.
Toepassing lage WW-premie,
werkgevers hebben de tijd tot
1 juli 2020

Coulance rond schriftelijk
vastleggen vast contract

Werkgevers

Toerismebelasting

Ondernemers in horeca en
vrijetijdssector

Borgstellingskrediet
Landbouw (BL)

Agrarisch ondernemers

Garantie Ondernemersfinanciering (GO)

Ondernemingen die problemen Looptijd krediet is 6 jaar geondervinden bij het verkrijgen worden.
van bankleningen en bankgaranties
Zelfstandigen en MKB
Uitstel van aflossing voor de
duur van zes maanden, ook
wordt de rente gedurende
deze periode automatisch
verlaagd naar 2 procent. Het
kabinet ondersteunt Qredits
met maximaal 6 miljoen euro
Alle ondernemers en ZZp’ers
Oplegging voorlopig
opgeschort tot nader bericht

Qredits

Opschorten BIZ-belasting

Uitbreiding capaciteit informatievoorziening

Alle ondernemers en ZZp’ers

Corona-OverbruggingsLening (COL)

Overbruggingskrediet voor
groeibedrijven: startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)
KKC-regeling: Klein Krediet
Corona

Gemeenten overwegen om het
innen van toeristenbelasting
stop te zetten waardoor
ondernemers een financiële
verlichting krijgen.
Tijdelijke borgstelling voor
werkkapitaal.

Informatievoorziening via Ondernemen010 en het
Regionaal Bureau Zelfstandigen

Leningen variëren tussen de
€50.000,- en €2 miljoen, rentetarief van 3% en de looptijden
zijn toegesneden op de doelgroep
Getroffen sectoren uit de
Tegemoetkoming voor vaste
TOGS-regeling (oa horeca,
lasten tot een maximum van
recreatie, evenementen, ker€50.000 voor de komende drie
missen, podia en theaters)
maanden (bovenop de NOW)
Ondernemers met een omzet
Overheid staat garant voor
vanaf € 50.000 die voor de
95% aan overbruggings- krecrisis voldoende winstgevend
dieten voor kleine ondernewaren en die zijn ingeschreven mingen met een relatief kleine
in de KvK voor 1 januari 2019. financierings- behoefte (van €
10.000 tot maximaal € 50.000).

NL leert door (vanaf juli)

Voor wie?

Toelichting

Werknemers in getroffen sectoren, maar ook flexwerkers en
zzp’ers die geen opdrachten
meer krijgen.

Kosteloze (online) om- en
bijscholing en ontwikkeladviezen voor iedereen die door de
crisis is geraakt

* m.u.v. enkele sectoren,
zie rvo.nl/bmkb
** mits fysieke inrichting
buitenshuis en actief in
geselecteerde sectoren

Pakket fiscale maatregelen:
- Uitstel van de Wet excessief lenen met een jaar (2023 i.p.v. 2022).
- Coronareserve: ondernemers die vennootschapsbelasting betalen, kunnen hiermee hun
verwachte verliezen over 2020 ten laste brengen van de winst in 2019. De teveel betaal
de belasting krijgen ze dan al dit jaar terug en niet pas in 2021.
- Versoepeling van de gebruikelijk loon regeling voor dga’s: hierdoor kunnen dga’s een
lager gebruikelijk loon in aanmerking nemen, in verhouding tot de omzetdaling van het
bedrijf.
- Een belangrijke maatregel voor zelfstandigen is de versoepeling van het urencriterium
voor toepassing van de zelfstandigenaftrek en andere ondernemersfaciliteiten. Hierdoor
raken ondernemers deze fiscale faciliteiten niet kwijt als ze als gevolg van de crisis niet
aan de norm van 1225 uur (24 uur per week) kunnen voldoen. Belangrijk element is dat
ook ondernemers die sterk seizoenafhankelijk werken, zoals in de horeca, onder de ver
soepeling vallen.
- Verruiming van de werkkostenregeling voor relatief kleine werkgevers: voor werkgevers
met een loonsom tot € 400.000 gaat de vrije ruimte van 1,7 naar 3 procent. De maat		
regel kan op korte termijn een impuls geven aan getroffen sectoren doordat werkgevers
meer ruimte krijgen om hun personeel bijvoorbeeld een bosje bloemen of cadeaubon te
geven.

Belangrijke links
Rijnmondwerktdoor.nl
https://www.ondernemen010.nl/
http://www.rotterdam.nl/rbzcorona
https://www.kvk.nl/coronaloket/
http://www.belastingdienst.nl/coronavirus
https://www.rvo.nl/
https://www.samenvoordeklant.nl/nieuws/overzichtspagina-corona-mbt-het-sociaal-domein

