
UPDATE TEGEMOETKOMING 
GETROFFEN ONDERNEMERS 
CORONA CRISIS 
Bent u ondernemer en getroffen door de corona crisis dan volgt hieronder de voorlopige 
stand van zaken betreffende uw tegemoetkoming door de overheid. 

NOW regeling voor getroffen werkgevers  

• De regeling kan nog niet worden aangevraagd (update 24 maart 2020 om 11:30 uur). 

• De tegemoetkoming is gebaseerd op omzet. Uw werknemers kunnen gewoon ingezet 
worden indien dit nodig is en de coronavoorschriften worden nageleefd. 

• Alleen als de inzet van uw werknemers leidt tot minder omzetverlies dan zal het effect 
hebben op de tegemoetkoming, anders niet. 

• De regeling wordt uitgevoerd door het UWV. 

TOZO;  Overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (ZZP’ers en anderen) 

• Regeling geldt voor maximaal 3 maanden (voorlopig tot 1 juni 2020) en voor 
maximaal een bedrag van 1.500,31 euro netto per maand. 

• De regeling is een versoepelde variant van de huidige Bbz aanvraag (Bijstand 
zelfstandigen) 

• De regeling kan nog niet worden aangevraagd (update 24 maart 2020 om 11:30 uur). 
Er zijn wel al veel aanvragen ingediend via de normale Bbz aanvraagprocedure. Ons 
advies is te wachten tot de TOZO versoepelde overbruggings-aanvraag ingediend kan 
worden bij uw gemeente. 

• Er kan ook een versnelde procedure worden aangevraagd voor een lening 
bedrijfskapitaal tot maximaal 10.157 euro. 

• De regeling wordt uitgevoerd door uw gemeente. 

Noodfonds 4.000 euro voor getroffen ondernemers met een werkruimte buiten de privé 
woning 

• Het is een gift voor bedrijven die direct getroffen zijn door de corona maatregelen. 

• Denk aan eet- en drinkgelegenheden maar denk ook aan o.a. schoonheidssalons 
waarbij klanten 1,5 meter afstand moeten nemen in de winkel. 

• De voorwaarden moeten nog bekend worden gemaakt (update 24 maart 2020 om 
10.00 uur). 



• De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
(RVO). 

Uitstel van betalen belastingen 

• Geldt voor alle ondernemers die in de problemen komen door de corona crisis. 

• Uitstel van belastingaanslagen kan direct worden aangevraagd met een corona 
gerelateerd argument. 

• Invordering van de belastingaanslag wordt stilgezet zodra de schriftelijk motivering is 
ontvangen door de Belastingdienst. 

• U ontvangt automatisch 3 maanden uitstel en een beoordeling van een derde 
deskundige (bijvoorbeeld een accountant of brancheorganisatie) is niet nodig. 

• Er worden geen verzuimboetes uitgedeeld en teruggedraaid indien dit wel in het 
automatische proces wordt verzonden. 

• Er wordt ook nagenoeg geen rente in rekening gebracht (0,01%). 

• Het kabinet wil de administratieve lasten van het aanvragen van uitstel van betaling 
voor u zo beperkt mogelijk houden. 

Verruiming van borgstelling MKB-kredieten voor bedrijven tot 250 medewerkers 

• Soepele regeling om tegen gunstige voorwaarden geld te lenen bij de bank. 
• De overheid staat borg voor 90% van het geleende bedrag. 75% van een 

overbruggingskrediet kan met BMKB worden gefinancierd. 

• De persoonlijke borg van de ondernemer is verlaagd van 25% naar 10%. 

• Het kredietdeel voor risico van de bank kan in de vorm van een nieuwe lening, een 
nieuw rekening courant krediet (rood staan) of een verhoging van een bestaand 
rekening courant krediet. 

• Het maximale krediet is vastgesteld op 1,5 miljoen euro. 

• De maximale looptijd van het BMKB krediet is 8 kwartalen. 

• De manier van aflossen is de keuze van de bank. De opties zijn:  
o Lineair (elke keer hetzelfde bedrag + rente over het openstaande bedrag), 

eventueel met aflossingsvrije periode. 
o Ineens, aan het einde van de looptijd. 

• De toets op een tekort aan zekerheden is bij inzet BMKB niet aan de orde. 

 


