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Beste Klant of Relatie, 

 

Door het coronavirus zijn het hectische tijden en komt er veel op u als ondernemer af. In 
deze mail willen wij u kort informeren over de diverse regelingen.  

Het is echter onmogelijk om volledig te zijn en deze illusie hebben wij ook niet, want de 
meeste regelingen zijn nog niet of niet volledig uitgewerkt. Wij zullen daarom volstaan met 
een opsomming van diverse regelingen met een vermelding van de vindplaatsen op het 
internet voor nadere informatie.  

Een actueel overzicht van de tijdelijke financiële regelingen kunt u in de vorm van een tabel 
downloaden via: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/documenten/publicaties/2020/03/28/infographic-noodpakket-voor-banen-en-economie.-
tijdelijke-financiele-regelingen 

Uiteraard kunt u voor specifieke vragen altijd bij een van onze medewerkers terecht. 

 

• Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van 
Werkgelegenheid (NOW) 

Deze regeling heeft de arbeidstijdverkorting vervangen en is maandag 6 april 
opengesteld.  

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/31/now-regeling-klaar-loketten-bijna-
open 

Op de hiervoor bedoelde site is ook de Kamerbrief te downloaden met meer informatie 
over de regeling en de achtergronden. 

Inmiddels zijn er een paar technische wijzigingen, die zijn opgenomen in onderstaande 
Kamerbrief. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/04/03/kamerbrief-now 

• Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/25/nieuwsbericht-tozo-zelfstandig-
ondernemers 

In onderstaande link staat hierover meer opgenomen. De regeling kan onder voorwaarden 
overigens ook van toepassing zijn op de directeur-grootaandeelhouder. 

 https://krijgiktozo.nl/ 

  

• Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) 

Dit is een compensatieregeling van 4.000 euro voor direct getroffen ondernemers. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-
coronavirus-voor-werkgevers/vragen-over-het-noodloket 
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Een hulpmiddel om te vinden of je in aanmerking komt voor deze regeling kun je vinden 
op: 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-
19/vastgestelde-sbi-codes 

Het is belangrijk deze lijst af en toe te checken, omdat de regeling bijna dagelijks op meer 
bedrijven van toepassing is. Zo zijn onlangs niet alleen tandartsen maar ook taxi-
ondernemers en tatoeëerders toegevoegd.  

Let ook op dat er compensaties zijn van, bijvoorbeeld, zorgverzekeraars aan 
zorgaanbieders.  

• Verruiming BMKB 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-
coronavirus-voor-werkgevers/vragen-over-de-bmkb 

 

• Uitstel betalen belasting 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-
coronavirus-voor-werkgevers/vragen-over-belastingmaatregelen 

Voor het aanvragen van uitstel van betaling is het van belang dat er een aanslag is 
opgelegd waarvoor uitstel vraagt. U kunt geen verzoek doen voor schulden die nog 
moeten komen en waarvan dus de aanslag nog moet worden opgelegd. Uw 
aanspreekpunt op ons kantoor kan behulpzaam zijn met het inventariseren van de 
aanslagen en aanvragen van uitstel van betaling.  

Het is echter niet meer nodig om binnen 14 dagen nadat betaald had moeten zijn 
betalingsonmacht te melden ter voorkoming van bestuurdersaansprakelijkheid. Het 
ministerie van Financiën heeft dit dinsdagavond 7 april besloten  

U hoeft deze melding niet meer afzonderlijk te doen als u om uitstel van betaling in 
verband met corona gaat vragen voor loonheffingen en/of omzetbelasting van een 
rechtspersoon, die onder de vennootschapsbelasting valt.  

Dit geldt voor zowel de al verstreken als voor de toekomstige tijdvakken. 

Daarnaast is het ook mogelijk om reeds opgelegde voorlopige aanslagen te laten 
verminderen, desgewenst tot nihil.  

Let op: Vraag GEEN kort telefonisch uitstel aan via de Belasting Telefoon. Dit is een 
aparte regeling. Eventuele verlenging van dit uitstel is niet mogelijk. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met uw contactpersoon. 

 

 Borgstellingsregeling MKB-Landbouwkredieten 
 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-
coronavirus-voor-werkgevers/vragen-over-de-borgstelling-mkb-landbouwkredieten-bl 
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• Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-
coronavirus-voor-werkgevers/vragen-over-de-garantie-ondernemersfinanciering-go 

 

• Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-
coronavirus-voor-werkgevers/vragen-over-qredits 

 

• Alle ouders krijgen hun eigen bijdrage kinderopvang terug 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/20/alle-ouders-krijgen-hun-eigen-
bijdrage-kinderopvang-terug 

 

 Checklist 
 
In de bijlage bij deze notitie hebben wij een checklist opgenomen, waarmee wij 
samen met u uw positie beter in kaart kunnen brengen en de nodige acties 
kunnen ondernemen. Na het invullen kunt u het formulier naar uw contactpersoon 
bij ons sturen. Uiteraard kunnen wij dit formulier ook telefonisch met u 
doorspreken en invullen. Hiervoor volstaat het om ons een mailtje te sturen. 
 

 Banken verlenen uitstel 
 
Een aantal banken heeft in navolging van de overheid een aanvullende maatregel 
aangekondigd om kleinere ondernemers te ontzien. Gezonde bedrijven krijgen van de 
banken 6 maanden uitstel van aflossing op hun leningen tot 2,5 miljoen euro. Het gaat om 
klanten van ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank. 
 
De ABN heeft deze regeling verhoogd naar kredieten tot 50 miljoen. Let wel op de 
voorwaarden en tijdigheid van de aanvraag. Kijk hiervoor op de site van uw bank. 
 
Ten aanzien van Particulieren komen ook telkens meer mogelijkheden beschikbaar. Let 
hier wel op dat je op tijd de achterstand in de aflossing inhaalt, omdat anders de 
renteaftrek in de toekomst kan komen te vervallen. Voor nadere informatie, kunt u contact 
met ons opnemen. 
 

Overige belangrijke websites en pagina's 

 Rijksoverheid.nl - Vraag en antwoorden   
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 

 Belastingdienst.nl - De gevolgen voor u 
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https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/content/coronavirus 
 KVK.nl - Coronaloket 

https://www.kvk.nl/corona/ 
 UWV.nl - Informatie over coronavirus  

https://www.uwv.nl/werkgevers/actueel/informatie-coronavirus.aspx 
 VNO-NCW.nl - Informatie over het Coronavirus voor ondernemers   

https://www.vno-ncw.nl/corona 
 MKB.nl - Informatie over het Coronavirus voor ondernemers   

https://www.mkb.nl/corona 
 NVB.nl - Vragen over corona en financiering    

https://www.nvb.nl/corona/ 
 

 

Verscherpte maatregelen en onze kantoren 

De door de Overheid aangekondigde verscherpte maatregelen hebben op iedereen grote 
impact. Voor onze kantoren geldt dat wij fysieke afspraken met klanten proberen te beperken 
om onze klanten en onszelf niet nodeloos bloot te stellen aan de risico’s. Ook werken onze 
medewerkers zo veel als mogelijk thuis. Dit is voor ons geen probleem omdat onze kantoren 
in hoge mate geautomatiseerd zijn, waardoor thuiswerken mogelijk is. 
 
Wel kan dit invloed hebben op de telefonische bereikbaarheid van ons personeel. Wij vragen 
om begrip hiervoor.  
 
Tot slot 
 
Heeft u naar aanleiding van deze mail of anderszins vragen, aarzel dan niet om per mail of 
telefonisch contact met ons op te nemen.  
 
Voor vragen met betrekking tot het verlagen van voorlopige aanslagen en het aanvragen van 
uitstel van betaling kunt u terecht bij uw contactpersoon. Voor arbeidsrechtelijke vragen of 
vragen over loonbelasting en premies kunt u contact opnemen met Wim Kappert 
(mailto:wim@vdhaccountants.nl). Voor fiscale of juridische vragen kunt u contact opnemen 
met Bas Verhofstad RB (mailto: bas@vdhaccountants.nl) of met mr. Marc Corstjens RB 
(mailto:marc@vdhaccountants.nl)  
 
Kantoor Uden   0413 - 78 21 60 
Kantoor Venray  0478 - 700 530 
 
Deze notitie zullen wij periodiek aanpassen op basis van de ontwikkelingen zoals die zich 
voordoen.  


