
Geachte relatie, 

Hierbij informeren we u nader over een aantal zaken betrekking hebbend op de omstandigheden rond 

het Coronavirus. 

Vergunning werktijdverkorting aanvragen voor salarisklanten 

We hebben onze salarisklanten afgelopen vrijdag een uitgebreide mail gezonden inzake de 

mogelijkheden voor de aanvraag van een WW-uitkering voor tijdelijke werktijdverkorting. 

Inmiddels hebben gelukkig zowel wij namens onze klanten, maar ook een aantal klanten zelfstandig, 

deze aanvragen de deur uit gedaan. Het was dan wachten op de vergunning welke zou worden 

verstrekt, alvorens we met deze vergunning een aanvraag konden gaan indienen bij het UWV. 

Er is bekend gemaakt dat de toegekende uitkering niet maximaal 75% van de loonkosten dekt, maar 

90%. 

Ruim 78.000 ondernemers hebben al een aanvraag ingediend en deze massale aanvraag leidt tot 

ernstige opstoppingen in de verwerking ervan. De overheid heeft daarom besloten de “oude” regeling 

stop te zetten en heeft een nieuwe gemaakt. 

De nieuwe regeling betreft een Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Hierin kan 

een ondernemer een verzoek doen tot compensatie van 90% van de loonkosten, onder de voorwaarde 

dat er niemand wordt ontslagen en dat het salaris gewoon wordt doorbetaald. De regeling gaat met 

terugwerkende kracht werken per 1 maart jl. 

Alle reeds ingediende aanvragen worden automatisch omgezet naar de nieuwe regeling en vooralsnog 

hoeven we hier verder geen actie op te ondernemen. Het is dus ook nog niet bekend of we in de 

nieuwe regeling wel of geen vergunning zullen ontvangen. 

Meer informatie omtrent de regeling zal nog volgen. 

Bijzonder uitstel van betaling van belastingen indien deze het gevolg is van het Coronavirus 

Elke ondernemer kan voor alle aanslagen Inkomstenbelasting / Vennootschapsbelasting / 

Omzetbelasting / Loonbelasting bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Vooralsnog gaat het dan om 

een periode van maximaal 3 maanden. Hiervoor dient er een brief te worden verstuurd naar de 

belastingdienst, met daarbij ook een verklaring van een derde deskundige. Dit zouden wij voor u 

kunnen verzorgen. De invorderingsrente zou door de belastingdienst over deze nieuwe aanvragen 

nagenoeg worden verminderd naar nihil (0,01%). 

Voor de bijzonderheden van dit verzoek om uitstel verwijzen we u graag naar de site van de 

belastingdienst en klik dan op het kopje “Coronavirus”. Het is de komende dagen altijd goed om 

regelmatig eens te kijken op de site van de belastingdienst. 

Aanpassing reeds opgelegde voorlopige aanslagen Inkomstenbelasting / Premie ZVW / 

Vennootschapsbelasting 

Veel ondernemers hebben al een voorlopige aanslag 2020 ontvangen, welke meestal in maandelijkse 

termijnen wordt voldaan en soms ook direct in 1 keer is voldaan. 

Mocht u al nu voorzien dat deze aanslag te hoog is vastgesteld, omdat de ondernemersresultaten naar 

verwachting lager gaan uitvallen, dan kunt u of wij een verzoek indienen bij de belastingdienst om 

deze aanslag te verminderen. 



Indien wij dit voor u moeten verzorgen, vernemen we dit graag. 

BBZ-regeling en BMKB-regeling 

Indien het inkomen van een ondernemer te laag wordt om in zijn / haar levensonderhoud te kunnen 

voorzien, heeft u mogelijk recht op een BBZ-uitkering (Bijzondere Bijstand Zelfstandigen). Deze 

regeling loopt via de gemeente waarin u woonachtig bent en vult uw inkomen aan tot het sociaal 

minimum. Er wordt vermeld dat uitkering mogelijk zou moeten zijn binnen 4 weken. 

Indien er liquiditeitsproblemen ontstaan en er behoefte is aan meer krediet van de bank, is er de 

mogelijkheid een beroep te doen op BMKB-regeling (Borgstelling Midden- en Klein Bedrijf). Dankzij 

deze maatregel van de overheid kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en kunnen 

ondernemers eerder en meer geld lenen. De regeling is van kracht vanaf maandag 16 maart 2020. 

Hiervoor dient u zich te melden bij uw eigen bank. 

Voor meer informatie over deze beide regelingen verwijzen we u gemakshalve naar de site van de 

Gemeente Lingewaard en klik direct op het blokje “Corona” en dan naar “Informatie voor 

ondernemers”. 

Opening “Noodloket” 

De belastingdienst gaat een “Noodloket” openen voor een compensatieregeling voor ondernemers die 

extreem hard getroffen zijn door het Coronavirus. Dit betreft o.a. ondernemers in de horeca, in de reis- 

en evenementenbranche. Ze kunnen hier een eenmalige compensatie aanvragen voor een vast bedrag 

van € 4.000. Nadere informatie zal door de overheid op korte termijn worden vrijgegeven. 

Tegemoetkoming ZZP-ers 

Voor ZZP-ers die zonder werk komen te zitten komt er een mogelijkheid om voor een periode van 3 

maanden een aanvulling te krijgen op het levensonderhoud. Hierbij wordt soepel omgegaan met de 

regels. Er wordt bijvoorbeeld niet gekeken naar een partnerinkomen, aanwezig vermogen en 

levensvatbaarheid van de onderneming. De tegemoetkoming behoeft niet te worden terugbetaald. 

Meer informatie over deze regeling dient nog te worden vrijgegeven. 

Overige informatie 

Van onze zijde proberen we u de komende tijd actief te informeren over allerlei ontwikkelingen en 

over eventuele nieuwe regelingen die de overheid / belastingdienst nog mag open stellen. We 

adviseren u ook altijd goed het nieuws te volgen en de diverse sites te raadplegen. De ontwikkelingen 

gaan snel de laatste dagen, maar samen zullen we alles volgen en kunnen / dienen we gebruik te 

maken van de mogelijkheden die voor u passend / noodzakelijk zijn. 

Veel ondernemers proberen via de werktijdverkorting de personeelskosten onder controle te krijgen. 

We hebben inmiddels ook ervaren dat er een aantal ondernemers contact hebben opgenomen met de 

verhuurder van hun bedrijfs-, winkelpand en daarin een verzoek doen aan de verhuurder of er tijdelijk 

een huurcompensatie mogelijk is. Het is goed en zinvol om op alle fronten actief te zijn en wij 

adviseren u in ieder geval niet te lang te blijven wachten met het ondernemen van stappen. Er wordt 

overal massaal gebruik gemaakt van de diverse regelingen en dit zal de doorstroming van aanvragen 

niet bespoedigen. Wacht dus niet te lang en laat eventuele nood niet te lang oplopen. 

Voor vragen en / of nadere toelichting kunt u natuurlijk contact met ons opnemen. 



Met vriendelijke groeten, 

 

FlexAccount B.V. 

 


