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Klik hier

Eerste Hulp Bij Corona
voor ondernemers
Wat kunt u doen? En op welke ondersteuning en advies kunt u als
ondernemer rekenen om de gevolgen van de coronamaatregelen te
beperken? We hebben voor u zoveel mogelijk informa?e bijeengebracht.
Zodat op één plek op veel vragen uw antwoord kunt vinden.
Onze vorm van EHBO voor ondernemers in deze moeilijke ?jd.
Daarnaast kunt u voor vragen en informa?e terecht bij een van onze
werkgeversadviseurs.
Onderstreepte tekst bevat een link naar een webadres. Als u online bent, kunt u daarop klikken.
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Updates
31 maart 2020
EHBC Update #1: NOW-regeling klaar, loketten bijna open, lees verder
1 april 2020
EHBC Update #2: 4000 TOGS: Welke ondernemingen komen in aanmerking, lees verder
2 april 2020
EHBC Update #3, Meldpunten voor werknemers, lees verder
7 april 2020
EHBC Update #4, NOW-loket UWV geopend , lees verder
8 april 2020
EHBC Update #5, Aanvragen bedrijfskrediet Tozo bij Werkplein Fivelingo, lees verder
15 april 2020
EHBC Update #6, Veelgestelde vragen over de NOW: Welk loon moet ik doorbetalen?,
lees verder
17 april 2020
EHBC Update #7, Meer bedrijven komen in aanmerking voor 4000 euro (TOGS), lees verder
Zie ook Bijlage 1
21 april 2020
EHBC Update #8, NOW en Toolbox voor werkgevers met Afspraakbanen, lees verder
23 april 2020
EHBC Update #9, Continuïteitsbijdrage voor Zorgaanbieders , lees verder
24 april 2020
EHBC Update #10, Uw personeel en de coronacrisis, lees verder
1 mei 2020
EHBC Update #11, Nieuwe maatregelen Belastingdienst, lees verder
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7 mei 2020
EHBC Update #12, Corona-OverbruggingsLening (COL), lees verder
13 mei 2020
EHBC Update #13, Vergoeding voor tuinders, lees verder + Basisregels helder uitgelegd, lees
verder
29 mei 2020
EHBC Update #14, Tozo 2 per 1 juni 2020 , lees verder
4 juni 2020
EHBC Update #15, NOW 2 per 1 juni 2020 , lees verder
2 juli 2020
EHBC Update #16, De anderhalve meter regeling provincie Groningen 2020 per 1 juli 2020 , lees
verder
3 september 2020
EHBC Update #17, Nieuwe steunmaatregelen in aantocht en NOW simulatietool , lees verder
20 oktober 2020
EHBC Update #18, Tozo 3 en Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC) , lees verder
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1. Lokale regelingen
Aanvragen op Werkplein Fivelingo: ?jdelijke
overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
Vanaf 1 juni 2020 tot met 30 september kunt u gebruik maken van de verlengde regeling Tozo 2.
Zelfstandig ondernemers en ZZP'ers die wonen in de gemeente Appingedam, Delfzijl of Loppersum
kunnen een aanvraag voor ﬁnanciële steun doen op de website van Werkplein Fivelingo. Dit is een
regeling van de Rijksoverheid. Werkplein Fivelingo voert deze regeling uit namens de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum. Deze regeling is nog niet deﬁni9ef vastgesteld. Als u aan de voorwaarden voldoet keren wij u een voorschot uit. Naast deze regeling is er een kredietvoorziening beschikbaar. Beide kunt u aanvragen bij Werkplein Fivelingo, zie link onderaan.
Het kabinet ondersteunt zelfstandigen, die door de coronacrisis hun inkomen grotendeels kwijtraken.
Er is een 9jdelijke noodvoorziening gemaakt, die voorziet in een aanvulling op het inkomen tot sociaal minimum.
Oproep zelfstandigenorganisa?es: alleen steunmaatregelen aanvragen als je het echt nodig hebt
De zelfstandigenorganisa9es zijn nauw betrokken bij de uitwerking van deze regeling met signalen uit
het werkveld van de zelfstandige ondernemers. Eenvoud en snelheid in aanvraag en uitkering is van
het grootste belang. Zelfstandigen, die op dit moment en in de komende periode in ﬁnanciële nood
verkeren, moeten snel en eﬀec9ef worden bijgestaan om hun onderneming straks te kunnen voortzelen.
De noodvoorziening moet ﬁnanciële steun bieden aan zelfstandigen die het echt nodig hebben. Wie
(voorlopig) zijn eigen broek kan ophouden, moet nu geen aanvraag indienen. De aanvraag kan tot 31
mei worden ingediend en juist in deze moeilijke 9jd moeten we niet eigenbelang niet vooropstellen,
maar omzien naar elkaar. Dat is de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, die wij ook individueel
moeten oppakken.
Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor een uitkering op grond van de Tozo moet de zelfstandige aan een
aantal voorwaarden voldoen. De zelfstandige komt in aanmerking als:
•

hij als gevolg van de coronacrisis een inkomen onder het sociaal minimum heen en/of een liquiditeitsprobleem waarvoor hij een bedrijfskrediet nodig heen;

•

hij tussen de 18 jaar en AOW-gerech9gde leenijd is;

•

hij Nederlander of daarmee gelijkgesteld is;

•

hij in Nederland woont. Voor ondernemers die buiten Nederland wonen, maar in Nederland hun
bedrijf hebben, zal de toegang tot Tozo bedrijfskapitaal geregeld worden via een aparte Ministeriële Regeling;
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•

het bedrijf in Nederland is geves9gd. Voor ondernemers die in Nederland wonen, maar in het
buitenland hun bedrijf hebben geves9gd zal de toegang tot Tozo inkomensaanvulling geregeld
worden via een aparte Ministeriële Regeling;

•

het bedrijf is economisch nog ac9ef, tenzij dit als gevolg van de coronacrisis niet mogelijk is;

•

hij voldoet aan welelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;

•

hij in bezit is van alle noodzakelijke vergunningen;

•

hij vóór 17 maart 2020 om 18.45 uur zijn onderneming is gestart en is ingeschreven bij de KvK;

•

hij voldoet over 2019 aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur werkzaam in het eigen
bedrijf of zelfstandig beroep. Mocht de zelfstandige na 1 januari 2019 zijn gestart in de onderneming dan moet hij in ieder geval in de periode tussen inschrijving bij de KvK en indiening van
de aanvraag 2020 gemiddeld minimaal 23,5 uur per week aan/in zijn bedrijf gewerkt hebben.
Uren ten behoeve van administra9e en acquisi9e tellen ook mee.

•

Voor een directeur-grootaandeelhouder (DGA) geldt daarbij nog dat hij, alleen of samen met de
andere in de BV werkzame directeuren, ten minste 50% van de aandelen bezit.

•

De uitslui9ngsgronden van de Par9cipa9ewet niet op hem of haar van toepassing zijn.

Als u aan de voorwaarden voldoet kan Werkplein Fivelingo u gedurende maximaal drie maanden een
uitkering toekennen van ten hoogste € 1.500 per maand voor een gezin en ten hoogste € 1.000 per
maand voor een alleenstaande ondernemer/ZZP’er. Het krediet bedraagt maximaal € 10.517.
Aanvragen
Ga naar hlps://werkpleinﬁvelingo.nl/zzp-corona/
Verderop leest u meer over deze landelijke regeling, lees meer
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Maatregelen betreﬀende heﬃng en invordering
gemeentelijke belas?ngen
De colleges van de Eemsdelta-gemeenten hebben, in afstemming met andere gemeenten, besloten
dat:
• ondernemers en verenigingen een verzoek kunnen indienen om de betaling van de aanslag gemeentelijke belas9ngen uit te stellen tot uiterlijk 1 juli 2020;
• er tot 1 juli 2020 geen invorderingsmaatregelen worden uitgevoerd.
Het college van B&W van onze gemeente heen daarnaast besloten dat er geen leges in rekening
wordt gebracht voor evenementen die nu niet door kunnen gaan.
Over de reclamebelas9ng zal, na overleg met de S9ch9ng Evenementen Delfzijl, nog een besluit worden genomen.
Regeling voor ondernemers en zzp'ers bij betalingsproblemen door corona
Door het coronavirus heen de Rijksoverheid in Nederland vergaande maatregelen genomen. Deze
maatregelen hebben ﬁnanciële gevolgen voor ondernemers en zzp'ers. Hebt u als ondernemer of
zzp'er hierdoor betalingsproblemen? Dan kunt u uitstel van betaling of een betalingsregeling aanvragen van de gemeentelijke belas9ngen. Dit kan tot 1 juli. Tot deze datum vinden er geen invorderingen
plaats via aanmaningen of deurwaarders.
Hebt of krijgt u betalingsproblemen door het coronavirus?
Op de websites van de gemeenten kunt u een aanvraag indienen:

Appingedam
hlps://www.appingedam.nl/home/coronavirus-informa9e_44142/item/regeling-voor-ondernemersen-zzpers-bij-betalingsproblemen-door-corona_106046.html

Delfzijl
hlps://www.delfzijl.nl/home/coronavirus-informa9e_44562/item/regeling-voor-ondernemers-enzzpers-bij-betalingsproblemen-door-corona_140057.html

Loppersum
hlps://www.loppersum.nl/bestuur-organisa9e/coronavirus-informa9e_43476/item/informa9e-voorondernemers_49511.html
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Industrie
Er is een regulier bestuurlijk overleg tot stand gebracht tussen provincie, de gemeenten
Het Hogeland en Delfzijl (burgemeesters), SBE en Groningen Seaports. Inzet van dit overleg is om alle
maatregelen te treﬀen die nodig zijn om de vitale en overige industrie, waarvan het produc9eproces
niet zonder grote schade stopgezet kan worden, te laten blijven func9oneren.

Verruiming openings?jden supermarkten op zon- en
feestdagen
Het college van B&W heen in verband met het coronavirus besloten de openings9jden van supermarkten op zon- en feestdagen te verruimen. Het besluit houdt in dat supermarkten, op verzoek, op
zon- en feestdagen verruimd geopend mogen zijn vanaf 11.00 tot 18.00 uur. Voorheen was dit 13.00
uur tot 18.00 uur.
Het betren hier een besluit met een 9jdelijke werking tot en met 1 juni 2020. Hierna zijn de voorwaarden zoals gesteld in de Winkel9jdenverordening 2015 weer van toepassing.

Dienstverlening
De dienstverlening van de gemeente naar inwoners gaat zoveel mogelijk door, maar wel gericht op de
écht noodzakelijke zaken. Vanaf woensdag 18 maart tot en met maandag 6 april werkt het KCC, zoals
gebruikelijk, alleen op afspraak. Echter, het is tot en met 6 april niet mogelijk het gemeentehuis binnen te lopen. Dit geldt ook voor de avondopenstelling op de donderdagavond. Inwoners kunnen ons
bereiken via het bekende telefoonnummer 140596. Het Sociaal Plein is, net als het KCC, alleen telefonisch bereikbaar. Voor zowel het KCC als het Sociaal Plein gelden de reguliere openings9jden.

Bij het Afvaloverslagsta9on Kloosterlaan in Farmsum was er de afgelopen twee weken sprake van een
grotere toestroom dan normaal. Er zijn ter plekke maatregelen getroﬀen, waardoor de dienstverlening normaal en ‘corona-proof’ verloopt. Inwoners is via verschillende communica9emiddelen verzocht hier alleen bij noodzaak afval naar toe te brengen, maar ondanks deze oproep is de toestroom
hoger dan normaal gebleven.
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De anderhalve meter regeling provincie Groningen 2020
U bent ondernemer of u heen een bedrijf in Groningen met minder dan vijnig werknemers? Dan kunt
u met behulp van de anderhalvemeterregeling de heln van de kosten vergoed krijgen om bijvoorbeeld uw winkel, restaurant,of sportschool aan te passen aan de coronamaatregelen. Dit geldt voor
kleine ondernemers en maatschappelijke organisa9es in de zwaarst getroﬀen sectoren, zoals de detailhandel, de vrije9jdssector en culturele instellingen.

In het kort
•

Deadline indienen aanvraag: 31 december 2020

•

Resterend budget: € 1.500.000

•

Subsidiepercentage: 50%

•

Maximale subsidie: € 2.500

Voor wie
Kleine ondernemers en maatschappelijke ondernemers geves9gd in de provincie Groningen, welke
vallen onder de SBI-codes die hieronder vermeld staan.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?
•

Materiaalkosten benodigd voor de noodzakelijke aanpassingen vanwege Covid-19

•

Kosten voor de inhuur van derden voor de noodzakelijke aanpassingen vanwege Covid-19

Wat zijn de voorwaarden?
De kosten zijn gemaakt op of na 15 maart 2020 De kosten moeten zijn gemaakt vóór de datum van
indiening van de subsidieaanvraag De hoogte van de subsidie moet minimaal €500,- bedragen.
De ac9viteiten moeten ﬁnancieel en prak9sch uitvoerbaar zijn volgens de RIVM-richtlijnen op het
moment van aanvragenPer onderneming of maatschappelijke organisa9e kan maximaal één aanvraag
worden ingediend.

SBI-codes
•

47: Detailhandel, met uitzondering van 4711, 47528, 4776 en 479;

•

503: Binnenvaart (passagiersvaart en veerdiensten);

•

55: Logiesverstrekking;

•

56: Eet- en drinkgelegenheden;
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•

79: Reisbemiddeling, reisorganisa9e, toeris9sche informa9e en reserveringsbureaus;

•

81: Facility management, reiniging en landschapsverzorging;

•

88993: Lokaal welzijnswerk;

•

88999: Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het
gebied van welzijn;

•

90: Kunst;

•

91: Culturele uitleencentra, openbare archieven, musea, dieren- en plantentuinen, natuurbehoud;

•

93: Sport en recrea9e;

•

9491: Levensbeschouwelijke organisa9es;

•

9499: Overige belangen- en ideële organisa9es;

•

96: Wellness en overige dienstverlening, met uitzondering van 9609.

Benodigde documenten aanvraag
•

Bij de aanvraag heb je ook de volgende documenten nodig:

•

Uilreksel van de Kamer van Koophandel (maximaal 1 jaar oud)

•

Facturen van de gemaakte kosten

•

Kopie bankafschrin ter veriﬁca9e van het bankrekeningnummer

Overige documenten kunt u downloaden bij de aanvraag.
•

Ondertekening aanvraag

•

De-minimisverklaring

•

Mach9ging Intermediair (wanneer van toepassing)

•

Mkb-toets

•

Privacyverklaring subsidies

Aanvragen
SNN voert deze regeling uit in opdracht van provincie Groningen.
Via deze link kunt u een aanvraag doen:
hlps://www.snn.nl/ondernemers/de-anderhalve-meter-regeling-provincie-groningen-2020/aanvragen
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2. Landelijke regelingen overheid
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De overheid helpt ondernemers die getroﬀen zijn door de coronacrisis. Er zijn vergaande regelingen
van kracht waar u als ZZP’er of MKB’er gebruik van kunt maken, op korte en langere termijn. Bekijk
hier wat je mogelijkheden zijn.
Kabinet verlengt coronasteun banen en economie tot en met 2021
De impact van het coronavirus op banen en economie houdt aan en de economische recessie is voorlopig niet voorbij. Daarom komt het kabinet met een steun- en herstelpakket voor ondernemers en
werkenden, dat volgt op de twee eerdere noodpakkelen. Het nieuwe pakket loopt tot in 2021 en is
gestoeld op drie pijlers: steun, helpen aanpassen en investeren.
Het kabinet verlengt vanaf 1 oktober 2020 diverse lopende steunmaatregelen. De voorwaarden daarvan worden aangepast, zodat ze meer zijn gericht op de langere termijn. Het kabinet neemt bovendien nieuwe maatregelen om bedrijven te s9muleren om meer te investeren in economische groei.
Ook zet het kabinet extra middelen in om mensen via scholing en begeleiding te helpen bij het vinden
van nieuw werk.
De ministers en staatssecretarissen van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Financiën en Sociale
Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben het verlengde steun- en herstelpakket vrijdag aan de
Tweede Kamer aangeboden. De maatregelen in dit pakket beslaan rond de 11 miljard euro aan extra
uitgaven en 1,5 miljard euro aan vervroegde investeringen. Dit staat los van de kabinetsinvesteringen
op Prinsjesdag. Via de eerdere noodpakkelen zijn inmiddels honderdduizenden bedrijven ondersteund.
De krimp in Nederland is kleiner dan in onze buurlanden, maar hoe de economie zich de komende
9jd ontwikkelt, blijn onzeker. Het nieuwe pakket heen daarom een langere duur en biedt zo meer
zekerheid in deze voor veel mensen zware 9jd. Daarin kunnen niet alle bedrijven overeind gehouden
worden en zijn niet alle banen en opdrachten te garanderen.

Coronaregelingen voor ondernemers en werknemers vanaf 1 oktober 2020
Klik op de links om naar de betreﬀende pagina te gaan op rijksoverheid.nl
NOW (tegemoetkoming loonkosten)
De regeling wordt met negen maanden verlengd, met drie keer drie maanden. In die periode wordt
de NOW geleidelijk afgebouwd, zodat ondernemers en werkenden 9jd en ruimte hebben om zich aan
te passen.
Alle voorwaarden & aanpassingen NOW.
Tozo (inkomensondersteuning zelfstandigen)
Deze regeling wordt ook negen maanden verlengd, tot en met 30 juni 2021, en kent een toets op beschikbare geldmiddelen. Gemeenten bieden vanaf 1 januari 2021 extra dienstverlening aan zelfstandig ondernemers, zoals bij- of omscholing en heroriënta9e.
Alle voorwaarden & aanpassingen Tozo.
TVL (tegemoetkoming vaste lasten mkb)
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De belas9ngvrije tegemoetkoming wordt opnieuw ingezet en het maximale bedrag per bedrijf per
drie maanden wordt verhoogd naar 90.000 euro. De regeling wordt met drie keer drie maanden verlengd tot en met 30 juni 2021 en in die periode geleidelijk afgebouwd, zodat ondernemers 9jd en
ruimte hebben om zich aan te passen.
Alle voorwaarden & aanpassingen TVL.

Borgstellingen, leningen en garan?efondsen
De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garan9es aan kleine en middelgrote
bedrijven voor voldoende liquiditeit (BMKB-C, GO-C en KKC) blijven ook na 1 oktober 2020 beschikbaar. Alle voorwaarden & aanpassingen: BMKB, GO-C en KKC.

Belas?ngmaatregelen
Ondernemers kunnen tot 1 oktober 2020 belas9nguitstel aanvragen. Daarmee loopt het uitstel op
uiterlijk 1 januari 2021 af. Ondernemers moeten echter niet alsnog in de knel komen bij het terugbetalen en krijgen met twee jaar ruim de 9jd om de opgebouwde belas9ngschuld weer af te lossen. De
9jdelijke verlaging van invorderingsrente naar bijna nul wordt verlengd tot en met 31 december
2021, zodat ondernemers met zo min mogelijk extra kosten worden geconfronteerd.
Meer informa9e over belas9nguitstel voor ondernemers.

Nieuwe maatregelen gericht op investeringen
Het kabinet neemt ook nieuwe maatregelen gericht op het s9muleren van investeringen en uiteindelijk economische groei. Publieke investeringen in onder meer infrastructuur ter waarde van twee miljard euro worden naar voren gehaald. Het kabinet investeert daarnaast in een na9onale scale-up faciliteit (150 miljoen euro) en reserveert 300 miljoen euro om eventueel te kunnen par9ciperen in een
beoogd privaat fonds om (middel)grote bedrijven te herkapitaliseren.
Ook stelt het kabinet 150 miljoen euro beschikbaar om het fondsvermogen van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) extra aan te vullen, zodat zij innova9eve mkb-ondernemingen via ﬁnanciering kunnen versterken. Het kabinet heen 255 miljoen euro vrijgemaakt voor coﬁnanciering
van EU-programma’s gericht op regionale ontwikkeling, innova9e, duurzaamheid en digitalisering.

Aanvullend sociaal pakket
De komende maanden zullen sommige mensen hun werk kwijtraken en op zoek moeten naar een
andere baan. Anderen zullen de overstap willen maken van hun huidige werk naar ander werk met
meer toekomstperspec9ef. Het kabinet wil mensen daarbij helpen. Daarom trekt het kabinet geld uit
voor begeleiding bij het vinden van nieuw werk door UWV en gemeenten. Ook komt er meer geld vrij
voor om- en bijscholing. Daarnaast gaat het kabinet mensen die kwetsbaar zijn in een economische
crisis extra ondersteunen, zoals jongeren en mensen in de banenafspraak. Ook wil het kabinet mensen met een hoog risico op armoede en problema9sche schulden helpen. In totaal trekt het kabinet
voor dit aanvullend sociaal pakket ruim 1 miljard euro uit.
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Meer informa?e over het steun- en herstelpakket banen en economie
Bij vragen over het steun- en herstelpakket corona kunnen bedrijven en werkenden kijken op rijksoverheid.nl/steunpakket. Ondernemers kunnen voor meer vragen ook terecht op de website van de
Kamer van Koophandel: kvk.nl/corona. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800 – 2117. Werkenden en werkzoekenden kunnen daarnaast terecht op hoewerktnederland.nl.
Ondernemers melden zich voor de kredietregelingen bij hun kredietverstrekker, bijvoorbeeld hun
bank. De regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) loopt via het UWV en ondersteuning zelfstandige ondernemers (Tozo) via de eigen gemeente. Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) via RVO.
Voor belas9ngmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belas9ngdienst Zakelijk.

Basisregels tegen het coronavirus helder uitgelegd
De Nederlandse corona-aanpak om is erop gericht het virus maximaal onder controle te houden, de
zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. Inmiddels zijn er
door de naleving van de maatregelen sinds maart goede resultaten bereikt, de cijfers laten een posi9eve ontwikkeling zien. De eerste uitbraakfase van het virus ligt daarmee achter ons. Nog steeds krijgen veel mensen corona. Daarom gelden de volgende regels:
Discotheken en nachtclubs gaan nog niet open
•

U mag niet samen met anderen schreeuwen of zingen.
Bijvoorbeeld bij demonstra9es, sportwedstrijden of concerten.
Er gelden aparte regels voor zangkoren.

Terug van vakan?e
•

Bent u op vakan9e geweest in een gebied met veel besme|ngen?

•

Blijf 10 dagen thuis (quarantaine).

•

Kinderen van 0 tot 4 jaar mogen naar de kinderopvang en sport.

•

Kinderen van 4 tot en met 12 mogen naar school.
En ze mogen ook naar de kinderopvang en sport.

Verpleeghuizen

16
Een publica9e van Werkplein Fivelingo.

EHBC* Eerste Hulp Bij Corona voor ondernemers, dinsdag 20 oktober 2020
•

Is er corona in een verpleeghuis?
Dan krijgen alle mensen iedere week een test.
De mensen die er wonen. En de mensen die er werken.

•

Mensen die werken in verpleeghuizen leren meer over corona.
En wat ze moeten doen als iemand corona heen.
Ze krijgen ook meer bescherming. Bijvoorbeeld mondkapjes.

Niet vergeten:
•

Houd al9jd 1,5 meter afstand.

•

Ga niet naar plaatsen waar het druk is.

•

Nies en hoest in uw elleboog.

•

Was vaak uw handen met zeep.

•

Bent u verkouden? Blijf dan thuis!

•

Heen u koorts of bent u benauwd? Dan moeten alle huisgenoten thuis blijven.

•

Werk zoveel mogelijk thuis.

Bellen met vragen over het coronavirus
•

Bel naar 0800 - 1351.

•

Of naar +31 20 205 1351 als u in het buitenland bent.

•

Het telefoonnummer is open van 8:00 uur tot 20:00 uur.
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Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging
ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW)
Het kabinet verlengt de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) per 1 oktober met 3 9jdvakken van 3 maanden. In het eerste 9jdvak komen bedrijven met een omzetdaling van
ten minste 20% in aanmerking voor steun. Vanaf januari 2021 moet er sprake zijn van een omzetdaling van ten minste 30%. De regeling is nog niet deﬁni9ef vastgesteld.
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NOW 3: Veranderingen per 1 oktober 2020
Het doel van de regeling blijn het ondersteunen van werk en inkomen, maar het wordt ook belangrijk
dat bedrijven en werknemers zich aanpassen aan de huidige economische situa9e. De tegemoetkoming aan bedrijven voor loondoorbetaling wordt in stappen afgebouwd. Tegelijk komt er ruimte voor
werkgevers om de loonsom te laten dalen zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.
De belangrijkste wijzigingen
•

NOW 3 geldt tot 1 juli 2021 (3 9jdvakken van 3 maanden).

•

Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de regeling, gaat vanaf het tweede
9jdvak omhoog van 20% naar 30%.

•

De steun over 9 maanden kent een geleidelijke a~ouw van vergoedingspercentages: van 80%,
naar 70% naar 60%.

•

Tegenover de a~ouw van de vergoeding, bestaat de mogelijkheid om de loonsom geleidelijk te
laten dalen met 10%, 15% en 20% zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.

•

De kor9ng die in de NOW2 wordt toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag wordt losgelaten.

•

Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in het derde 9jdvak (april, mei, juni 2021)
worden verlaagd naar maximaal 1x het dagloon.

Behoud van banen en werkgelegenheid
De steun dient 2 doelen. Ten eerste biedt het bedrijven die ondersteuning nodig hebben om de crisis
te overbruggen de helpende hand. Zo blijn werkgelegenheid zo veel mogelijk behouden. Ten tweede
biedt de steun aan bedrijven de mogelijkheid om zich samen met de werknemers voor te bereiden
om de nieuwe economische situa9e: niet álle werkgelegenheid kan worden behouden. Het kabinet
heen daarom besloten om de vergoedingspercentages in loonkosten geleidelijk aan af te bouwen, en
ruimte te bieden om de loonsom te laten dalen zonder dat dit tot ui9ng komt in de hoogte van de
subsidie. De NOW is onderdeel van een omvangrijk steun- en herstelpakket waarin het kabinet ook
geld beschikbaar stelt voor scholing en van-werk-naar-werk. Tezamen geen dat werkgevers en werknemers de ruimte om de bedrijfsvoering aan te passen.
Steun blije belangrijk
NOW 2 loopt 1 oktober af, maar het corona-virus heen aanhoudende invloed op onze samenleving
en economie. Steun blijn van belang voor behoud van werk en inkomen.
Het kabinet biedt salarissteun voor een langere periode en geen zo zekerheid en rust op dat gebied.
Tegelijk komt er duidelijkheid rond geleidelijke a~ouw van deze ﬁnanciële steun.
NOW 3 maakt het mogelijk voor bedrijven om beter in te kunnen spelen op de nieuwe economische
situa9e.
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Bedrijven die in aanmerking komen voor NOW 3
In het eerste 9jdvak geldt de regeling voor alle werkgevers met een (verwacht) omzetverlies van ten
minste 20%, als zij verder ook aan de voorwaarden voldoen.
Vanaf het tweede 9jdvak - vanaf januari - wordt dit verhoogd naar 30%.
Voorwaarden NOW 3
In het eerste 9jdvak geldt de regeling voor alle werkgevers met een (verwacht) inkomensverlies van
ten minste 20%, als zij verder ook aan de voorwaarden voldoen. Vanaf het tweede 9jdvak – vanaf
januari - wordt dit verhoogd naar 30%.
De precieze voorwaarden van NOW 3 worden op dit moment nader uitgewerkt en zullen uiterlijk 1
oktober bekend worden gemaakt.
NOW3 gebruiken na NOW 1 en/of 2
Voor deelname aan NOW 3 per 1 oktober maakt het niet uit of u eerder wel of niet hebt deelgenomen aan NOW-regelingen.
Loop?jd NOW 3
NOW 3 loopt vanaf 1 oktober in 3 9jdvakken van 3 maanden tot 1 juli 2021.
Wanneer aanvragen
Het UWV streen ernaar het eerstvolgende aanvraag9jdvak per 16 november 2020 te openen. Daarbij
kan met terugwerkende kracht een aanvraag ingediend worden voor het eerste 9jdvak (1 oktober tot
en met 31 december). Het tweede 9jdvak loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021 en het
derde 9jdvak loopt van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021. Voor elk 9jdvak kan een werkgever besluiten om wel of geen aanvraag te doen. Ook als een werkgever geen aanspraak heen gemaakt op
de NOW 1 of 2, kan de werkgever gebruik maken van de NOW 3.
Vergoedingspercentage en verlaging van de loonsom
De werkgever kan een tegemoetkoming in de loonkosten ontvangen, waarbij het maximale vergoedingspercentage het percentage van de totale loonsom is in geval van een omzetverlies van 100%. Dit
vergoedingspercentage wordt per 9jdvak langzaam afgebouwd. Die a~ouw ziet er als volgt uit: In het
eerste 9jdvak - vanaf 1 oktober - bedraagt het maximale vergoedingspercentage 80%, in het tweede
9jdvak 70% en in het derde 9jdvak 60%. Tegelijker9jd wil het kabinet werkgevers met langdurig omzetverlies de ruimte bieden een deel van de loonsom te laten dalen, zonder een verlaging van de subsidie. Het vrijstellingpercentage is het percentage van de totale loonsom dat de werkgever kan dalen
zonder gevolgen voor de hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten. Het vrijstellingspercentage voor de loonsom loopt op van 10% in het eerste 9jdvak, 15% in het tweede 9jdvak tot 20% in het
derde 9jdvak.
De (vrijwillige) daling van de loonsom kan op verschillende manieren tot stand komen. Denk aan natuurlijk verloop in het personeelsbestand, door minder personeel aan te houden of door een vrijwillig
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loonoﬀer te vragen van werknemers. Individuele afspraken over het loon zijn niet gekoppeld aan de
aanvraag van de subsidie. Ze kunnen mogelijk in onderling overleg tussen werkgever en werknemer
tot stand komen, mits aan de juridische voorwaarden voor een dergelijke afspraak is voldaan. De kor9ng die in de NOW 2 wordt toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag
wordt losgelaten.
Maximaal te vergoeden loon per werknemer
Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in de eerste twee 9jdvakken van 3 maanden
(oktober/november/december en januari/februari/maart) gelijk zijn aan de NOW 1 en 2, namelijk
maximaal 2x het dagloon, wat neerkomt op € 9.538 per maand. In het 3e 9jdvak (april/mei/juni) zal
dit worden verlaagd naar maximaal 1x het dagloon. Daarmee komt de situa9e 9jdens het laatste 9jdvak meer op een lijn met de gebruikelijke sociale zekerheid.
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NOW 1 en 2

Hoe hoog is uw NOW 1,2 tegemoetkoming?
Met een speciaal simula9etool kunt u inschalen hoe hoog het deﬁni9eve bedrag van uw tegemoetkoming Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) wordt. En welk bedrag u uiteindelijk
moet terugbetalen of als nabetaling ontvangt. Voor elke aanvraagperiode NOW is er een apart simula9etool. U vindt de tools op de website: hlps://www.simula9enow.nl/

NOW 2.0: wat verandert er met de NOW-regeling die vanaf 1 juni geldt?
De NOW wordt verlengd met een periode van 3 maanden, waarbij een tegemoetkoming voor de
loonkosten over de periode juni, juli en augustus 2020 kan worden aangevraagd.
Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen bij UWV een
tegemoetkoming voor deze periode aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies. De omzetdaling wordt vastgesteld over een driemaandsperiode die start
op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020 en volgt daarbij de systema9ek van de eerste periode.
Er zijn een aantal verschillen. We beschrijven ze hier kort. Deze nieuwe voorwaarden van de NOW
worden nog nader uitgewerkt. We streven naar openstelling van het tweede aanvraag9jdvak per 6
juli 2020.
NOW 2.0 heee enkele aanpassingen ten opzichte van de huidige NOW. Wat zijn de gewijzigde
voorwaarden?
De referen9emaand voor de loonsom is voor het tweede 9jdvak vastgesteld op maart 2020 (peildatum 15 mei);
de verplich9ng om geen ontslag aan te vragen blijn gehandhaafd, maar de kor9ng op de subsidie
wordt verlaagd van 150% naar 100%;
aan werkgevers wordt in NOW 2.0 de inspanningsverplich9ng opgelegd om hun werknemers te s9muleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk;
over 2020 en tot en met de aandeelhoudersvergadering in 2021 mag geen dividend of bonus worden
uitgekeerd en mogen er geen eigen aandelen worden ingekocht, wanneer er sprake is van een steunbedrag op of boven het bedrag waarvoor een accountantsverklaring vereist is. Voor werkmaatschappijen die als onderdeel van een concern een NOW-subsidie hebben gekregen geldt dit drempelbedrag
niet, zij moeten zich hier al9jd aan houden;
de opslag op de loonkosten wordt verhoogd van 30% naar 40%.
Houdt NOW 2.0 rekening met de typische loonsom-kenmerken van seizoenswerk of met het feit
dat je als werkgever een hogere gemiddelde loonsom hebt in de subsidieperiode dan ?jdens de
referen?eperiode?
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Bij de verlenging van de NOW worden bedrijven met een seizoenspatroon tegemoet gekomen, doordat bij de referen9emaand voor de loonsom is gekozen voor maart, in plaats van januari. De aanpassing biedt uitkomst voor seizoensbedrijven die tussen januari en maart van dit jaar een toename in
personeel hadden.
Voor bedrijven met een seizoenspatroon is ook een oplossing gezocht voor het eerste 9jdvak. Daarvoor geldt dat indien de loonsom van maart tot en met mei hoger is dan de loonsom van drie maal
januari, de loonsom van maart als uitgangspunt wordt genomen. Hiermee gaat het subsidiebedrag
voor de werkgever omhoog. Deze nieuwe rekenmethode geldt automa9sch voor alle werkgevers met
een hogere gemiddelde loonsom in de periode maart tot en met mei dan in de maand januari.
Ik heb in maart een extra periode salaris (zoals een der?ende maand) uitbetaald. Daarmee is mijn
loonsom van maart hoger. Wat is het eﬀect hiervan voor de hoogte van het de subsidie?
In het tweede subsidie9jdvak van de NOW wordt de subsidie gebaseerd op de loonsom van maart en
vergeleken met de loonsom van juni, juli en augustus. Bij de bevoorscho|ng en de vaststelling van de
subsidie zal UWV de loonsommen van de verschillende maanden zo zuiver mogelijk toepassen en
vergelijken. Zo worden extra periode salarissen, zoals een der9ende maand, en de uitbetaling van
vakan9ebijslag uit de loonsommen gehaald. Het uitbetalen van een extra periode salaris heen daarmee geen eﬀect op de hoogte van de subsidie. Zo wordt voorkomen dat werkgevers enkel vanwege
de betaling van een extra periode salaris de volledige NOW-subsidie moeten terugbetalen, vanwege
een dalende loonsom.
Hoe werkt de inspanningsverplich?ng tot het s?muleren van een ontwikkeladvies en/of scholing?
Voor het tweede 9jdvak van de NOW geldt voor werkgevers een inspanningsverplich9ng om hun
werknemers te s9muleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van
werk. Op het moment dat het werk sterk is verminderd of dreigt te verdwijnen is er mogelijk ruimte
voor oriënta9e op een andere loopbaan en/of scholing rich9ng ander werk. Werkgevers kunnen hun
werknemers s9muleren door bijvoorbeeld 9jd of middelen, bijvoorbeeld uit O&O-fondsen, beschikbaar te stellen.
Ter ondersteuning stelt het kabinet € 50 mln. beschikbaar voor een crisispakket ‘NL leert door’.
Daarmee kunnen mensen die door de crisis hun werk verloren hebben of dreigen te verliezen zich
heroriënteren op baankansen en daarvoor zo nodig (online) scholing volgen. Dit crisispakket heen
een loop9jd van juli tot en met december 2020. Nadere informa9e en voorlich9ng hierover volgt.
Voor scholing en ontwikkeling bestaan overigens nu ook al diverse mogelijkheden. Bijvoorbeeld 'Leven lang ontwikkelen, ook 9jdens corona' op de website van de Sociaal-Economische Raad (SER).
Hoe wordt geborgd dat werkgevers werknemers s9muleren tot een ontwikkeladvies en/of scholing?
Werkgevers die gebruikmaken van NOW zijn verplicht om hun OR te informeren over het feit dat zij
deelnemen aan NOW. Mochten werkgevers niet uit zich zelf aandacht geven aan loopbaanontwikkeling en scholing, dan kan de OR of personeelsvertegenwoordiging de vinger aan de pols houden en de
werkgever hierop aanspreken.
Wie kan deelnemen aan NOW 2.0?
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Iedere werkgever die voldoet aan de voorwaarden (onder andere een verwacht omzetverlies van ten
minste 20%) kan een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, of je nu al wel of
niet hebt deelgenomen aan de eerste NOW. Indien je een eerste aanvraag doet kun je de periode
voor omzetdaling laten beginnen op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Indien je voor de tweede keer een
beroep doet op de NOW moet de omzetperiode aansluiten op de periode gekozen in het eerste 9jdvak.
Wanneer kan ik NOW 2.0 aanvragen?
We streven naar openstelling van het tweede aanvraag9jdvak per 6 juli 2020, waarbij een tegemoetkoming voor de loonkosten over de periode juni, juli en augustus kan worden aangevraagd.
Wat gaat er veranderen ten aanzien van bedrijfseconomisch ontslag?
De verplich9ng voor werkgevers om geen ontslag aan te vragen blijn bestaan, maar de kor9ng op de
subsidie wordt verlaagd van 150% naar 100%. Dat wil zeggen dat de subsidie gekort wordt met 100%
van de loonsom(men) van de werknemer(s) waarvoor bedrijfseconomisch ontslag is aangevraagd.

NOW 1
Zolang NOW 2.0 nog niet volledig is vast- en opengesteld, is onderstaande informa?e nog van toepassing. Uitzondering daarop vormen eerdergenoemde wijzigingen van NOW 2.0 die per 1 juni 2020 van
kracht zijn.
De NOW vervangt de werk9jdverkor9ng (WTV), die wordt ingetrokken. Werkgevers kunnen met de
nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een ‘substan9ële tegemoetkoming in de loonkosten’, en
hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. Zo kunnen werkgevers werknemers met een vast én
ﬂexibel contract in dienst houden en doorbetalen. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3
maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.

NOW-loket UWV geopend
Werkgevers die in aanmerking willen komen voor de 9jdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) kunnen sinds maandag 6 april een aanvraag indienen bij UWV. UWV verwacht 9enduizenden aanvragen per dag.

Werkgelegenheid behouden in moeilijke ?jden
De regeling NOW is bedoeld om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden in deze moeilijke 9jd.
Werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies over een periode van drie maanden, komen in
aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden maart tot en met mei, op
voorwaarde dat ze hun personeel gewoon doorbetalen. Die tegemoetkoming is maximaal 90 procent
bij een omzetverlies van 100 procent en evenredig minder bij een lager omzetverlies. In eerste instan9e betaalt UWV een voorschot van 80 procent van de tegemoetkoming. Het voorschot wordt in drie
termijnen betaald.
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Checklist voor werkgevers
UWV verwacht werkgevers die een complete aanvraag indienen binnen twee tot vier weken te kunnen uitbetalen. Het UWV verwacht overigens dat het vaak zelfs sneller zal gaan. Van belang is wel dat
werkgevers de aanvraag in één keer goed en volledig invullen. Om werkgevers daarbij te helpen is op
de website van UWV een checklist te vinden met de benodigde gegevens.

Tienduizenden aanvragen per dag
UWV rekent op 9enduizenden aanvragen per dag. Mocht de aanloop te groot worden, dan is er een
soort wachtrijmechanisme ingebouwd, waarbij mensen gevraagd wordt het iets later nog eens te
proberen. Sowieso is het natuurlijk pre|g als de aanvragen een beetje gespreid binnenkomen.

Veel ondernemers hebben het zwaar nu hun bedrijvigheid deels of helemaal is s9lgevallen. Het kabinet wil het mogelijk maken dat ze hun personeel kunnen doorbetalen 9jdens deze periode zodat
werkeloosheid wordt voorkomen en mensen behouden blijven voor het bedrijf. Minister Koolmees
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid publiceert daarom vandaag de regeling NOW. Bedrijven die
gedurende drie maanden ten minste 20 procent omzetverlies hebben, kunnen hiermee vanaf 1 maart
een tegemoetkoming van maximaal 90 procent van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling.
Bij een omzetverlies van 100 procent is dat 90 procent, bij bijvoorbeeld 50 procent omzetverlies
wordt dat dan 45 procent van de totale loonsom. Voorwaarde is dat ze hun medewerkers hun reguliere salaris blijven doorbetalen en dat bedrijven 9jdens de periode dat er subsidie wordt ontvangen
geen aanvraag doen voor ontslag om bedrijfseconomische redenen.
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: “De maatregelen om het coronavirus te
bestrijden hebben grote impact op kleine en grote bedrijven. Het werk en daarmee de omzet vallen
soms helemaal s9l. Ik snap heel goed dat dit leidt tot zorgen en onzekerheid. Met de NOW ondersteunen we werkgevers die ook in deze moeilijke periode vasthouden aan hun werknemers, ook diegenen zonder vast contract.”

Omzet
In de regeling spelen twee variabelen een grote rol: de omzet en de loonsom. Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming in de loonsom voor de werkgever. Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, moeten werkgevers eerst hun totale omzet uit 2019 delen door vier. Zij vergelijken dat vervolgens met de omzet in maart-april-mei 2020. Maar soms is uitblijvende klandizie pas
later terug te zien in de omzetdaling. Daarom kunnen werkgevers ook een periode aangeven voor de
omzetvergelijking die één of twee maanden later start.
Als een bedrijf uit een aantal bedrijfsonderdelen (rechtspersonen) bestaat die samen een concern
vormen, wordt de omzetdaling van het hele concern aangehouden. Anders kan de organisa9e van het
concern grote invloed hebben op de hoogte van de subsidie. En het kabinet vindt het daarnaast aan
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een concern om verantwoordelijk met medewerkers om te gaan als over het geheel genomen geen
sprake is van een forse omzetdaling.

Loonsom
Voor de loonsom worden gegevens uit de loonaangine bij de Belas9ngdienst gebruikt. Deze neemt
UWV automa9sch over. UWV neemt hierbij als grondslag het zogenaamde socialeverzekeringsloon.
Hier komt voor alle bedrijven dezelfde opslag van 30 procent bovenop voor werkgeverslasten zoals de
opbouw van het vakan9egeld, pensioen en de werkgeverspremies. Er zit daarnaast een maximum
aan het loon per werknemer van 9538,- euro per maand. Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd. Ruim 98,5 procent van de werkenden valt onder dit maximum.
De loonsom in de subsidieperiode wordt vergeleken met de loonsom van januari zoals bekend bij de
Belas9ngdienst. Als die ontbreekt, wordt de loonsom van november 2019 genomen. Om calculerend
gedrag te voorkomen, worden wijzigingen in de loonaangine van januari die na 15 maart zijn doorgegeven, voor deze regeling niet meegenomen. Vanwege het belang van de loonsom voor de subsidie is
het belangrijk dat werkgevers 9jdig loonaangine blijven doen bij de Belas9ngdienst.

Flexwerkers
Iedereen voor wie loonaangine wordt gedaan en verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de
loonsom waarvoor subsidie ontvangen kan worden. Ook het salaris van ﬂexwerkers wordt gecompenseerd, er is geen onderscheid naar contractvorm. Het kabinet roept werkgevers samen met de
werkgevers- en werknemersorganisa9es op om, indien mogelijk, ﬂexwerkers door te betalen. Als de
loonsom krimpt omdat er minder mensen doorbetaald worden, daalt de tegemoetkoming mee.

Aanvragen, voorschot en uitbetalen
UWV streen ernaar om de regeling vanaf 6 april uit te voeren, maar is nog bezig met de laatste testen
voor de uitvoering van de regeling. Naar verwach9ng gaat het loket bij UWV 6 april open. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020. Werkgevers geven bij de aanvraag de verwachte omzetdaling op. Als UWV posi9ef oordeelt, keert UWV een voorschot van 80% uit. Dat gebeurt in drie termijnen. Het eerste deel van het voorschot wordt uitgekeerd binnen twee tot vier weken na de indiening van de aanvraag, al verwacht UWV dat dit voor de meeste bedrijven sneller kan.
Binnen 24 weken na aﬂoop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen. In beginsel is hiervoor een accountantsverklaring vereist. Vervolgens zal UWV binnen 22 weken een eindafrekening doen. Die kan hoger of lager uitvallen dan bij
de eerste opgave werd verwacht. Bedrijven met acute liquiditeitsproblemen kunnen worden geholpen met de andere maatregelen uit het noodpakket.
Het kabinet neemt de uitzonderlijke stap tot loontegemoetkoming om snel grote aantallen bedrijven
en hun medewerkers de crisis door te helpen. De Tweede Kamer heen inmiddels ingestemd met de
extra uitgave van 9en miljard euro voor deze regeling. En UWV zet zich tot het uiterste in om werkgevers snel te kunnen helpen. Maar de grote verschillen tussen bedrijven, de urgen9e, de uitvoerbaar-
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heid en het belang van het tegengaan van oneigenlijk gebruik maken dat er bij deze noodmaatregel
weinig ruimte is voor bedrijfs- en sectorspeciﬁeke verschillen. Sommige bedrijven zullen daarom
minder goed of niet bereikt worden. Ook zullen sommige seizoensbedrijven een berekening op basis
van een gemiddelde jaaromzet nadelig vinden.
Het kabinet zal monitoren wat de precieze werking van de maatregel is en – indien nodig en mits uitvoerbaar – aanpassingen doorvoeren. Daarnaast is het, gezien de snelheid waarmee deze regeling is
ontwikkeld, onvermijdelijk dat UWV de komende 9jd nog uitdagingen in de uitvoering het hoofd zal
moeten bieden. Het kabinet heen veel waardering voor het werk dat UWV in korte 9jd verzet.
Fred Paling, voorziler Raad van Bestuur van UWV: “SZW en UWV hebben met man en macht gewerkt
aan de vormgeving van deze regeling. Nu is het onze opgave om de regeling zo goed mogelijk uit te
voeren, want ondernemers en werknemers rekenen op ons. Het is een verantwoordelijke opdracht
die goed past bij onze maatschappelijke func9e. We zelen alles op alles om de a‚andeling van de
aanvragen zo soepel mogelijk te laten verlopen.”

Einde WTV
Als je al een aanvraag voor WTV gedaan had, wordt die vanaf nu beschouwd als aanvraag voor de
nieuwe tegemoetkomingsregeling. Je hoen dan niets te doen en krijgt vanzelf bericht.
WTV kun je niet meer aanvragen. Die regeling is gestopt omdat de WTV niet snel genoeg was, en niet
goed toepasbaar op de uitzonderlijke situa9e rond de coronacrisis. Als je al een toekenning voor
werk9jdverkor9ng hebt gehad, blijn deze van kracht. Als je wilt verlengen, stap je over naar de nieuwe regeling.

Voorwaarden
•

Bij de aanvraag commileert de werkgever zich vooraf aan de verplich9ng géén ontslag op
grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de
periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.

•

De aanvrager verwacht tenminste 20% verwacht omzetverlies.

•

De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met
nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen extra voorwaarden worden gesteld).

•

De regeling geldt voor omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

•

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is a‚ankelijk van de terugval in omzet,
maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden waarin de rela9e tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming is uitgewerkt:
o

Indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever.

o

Indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever.
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o

Indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

•

Op basis van de aanvraag zal het UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de
verwachte tegemoetkoming.

•

Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.

•

Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist.

•

Bij de deﬁni9eve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correc9e plaats als er
sprake is geweest van een daling van de loonsom.

Meer informa9e vindt u op Ondernemersplein.
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Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet
om ondernemers te ondersteunen 9jdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering
voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als
gevolg van de coronacrisis op te vangen.
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is gebaseerd op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), maar op punten zijn de voorwaarden 9jdelijk versoepeld. Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud
en/of een lening voor bedrijfskapitaal. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandig
ondernemers die een beroep willen doen op de regeling kunnen daarvoor terecht bij de gemeente
waar zij staan ingeschreven. De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoen later niet terugbetaald te worden, tenzij u als ondernemer weer inkomsten heen boven het sociaal minimum.

De Tozo bestaat uit 2 delen
•

Levensonderhoud: Een 9jdelijke inkomensondersteuning – voor maximaal 6 maanden - die uw
inkomen aanvult tot het sociaal minimum;

•

Bedrijfskapitaal: Een lening voor ondernemers met acute liquiditeitsproblemen.

Tozo-perioden
•

Deel 1 van de Tozo liep van 1 maart tot en met 31 mei 2020.

•

Deel 2 van de Tozo liep van 1 juni tot en met 30 september 2020.

•

Deel 3 van de Tozo loopt van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021.

•

Deel 4 van de Tozo loopt van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021.

Doe de Krijg ik Tozo check
Wanneer u de vragen op krijgiktozo.nl invult wordt u doorgeleid naar de plek waar u de aanvraag bij
uw gemeente kunt indienen.

Aanvragen
U woont in gemeente Appingedam, Delfzijl of Loppersum? Dan gaat u naar:
hlps://werkpleinﬁvelingo.nl/zzp-corona/
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Voorwaarden Tozo
Om in aanmerking te komen voor een uitkering op grond van de Tozo moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. U komt in aanmerking als:
•

u als gevolg van de coronacrisis een huishoudinkomen onder het sociaal minimum heen en/of
een liquiditeitsprobleem waarvoor u een bedrijfskrediet nodig heen;

•

u tussen de 18 jaar en AOW-gerech9gde leenijd bent;

•

u Nederlander of daarmee gelijkgesteld bent;

•

u in Nederland woont. Als u buiten Nederland woont, maar in Nederland uw bedrijf heen, kunt u
de Tozo-lening bedrijfskapitaal aanvragen via de gemeente Maastricht. Buiten Nederland wil zeggen woonach9g in één van de landen van de Europese Unie (EU), de Europese Economische
Ruimte (EER) of in Zwitserland;

•

uw bedrijf in Nederland is geves9gd. Als u in Nederland woont, maar in het buitenland uw bedrijf
heen, kunt u vanaf 8 mei 2020 in uw woongemeente een aanvraag indienen voor Tozo-uitkering
voor levensonderhoud. In het buitenland wil zeggen in de landen van de Europese Unie (EU) of
Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland;

•

uw bedrijf economisch nog ac9ef is, tenzij dit als gevolg van de coronacrisis niet mogelijk is;

•

u voldoet aan welelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK);

•

u alle noodzakelijke vergunningen heen;

•

u vóór 17 maart 2020 met uw onderneming bent gestart en bent ingeschreven bij de KVK;

•

u over 2019 aan het urencriterium voldoet. Dat betekent dat u minimaal 1.225 uur werkte in uw
eigen bedrijf of zelfstandig beroep. Mocht u na 1 januari 2019 zijn gestart in uw onderneming
dan moet u in ieder geval in de periode tussen inschrijving bij de KVK en indiening van de aanvraag 2020 gemiddeld minimaal 23,5 uur per week aan/in uw bedrijf gewerkt hebben. Uren voor
administra9e en acquisi9e tellen ook mee.

•

Als u directeur-grootaandeelhouder (DGA) bent, dan dient u alleen of samen met de andere in de
BV werkzame directeuren, meer dan 50% van de aandelen te bezilen.

•

De uitslui9ngsgronden van de Par9cipa9ewet niet op u van toepassing zijn.

•

Als u bijstand ter voorziening in de behoene aan bedrijfskapitaal wilt aanvragen, er geen verzoek
is ingediend tot verlening van surseance van betaling of om faillietverklaring van u, uw huishouden, uw bedrijf of zelfstandig beroep al dan niet in samenwerkingsverband.
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Levensonderhoud
Geen toets op beschikbaar geld bij Tozo-3
Bij de aanvraag voor de Tozo-3 uitkering zou per 1 oktober getoetst worden op beschikbaar geld (beperkte vermogenstoets). Door de extra maatregelen tegen het coronavirus is deze voorwaarde niet
passend, vindt het kabinet. In afstemming met VNG, Divosa en verschillende gemeenten heen het
kabinet besloten om de toets op beschikbaar geld op 1 april 2021 in te voeren. Dit geen voor een periode zekerheid aan zelfstandig ondernemers.
Het invoeren van de beperkte vermogenstoets per 1 april 2021 betekent dat er een Tozo 3 (van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021) is en een Tozo 4 met toets op beschikbaar geld (van 1 april
2021 t/m 30 juni 2021). Begin 2021 wordt gecommuniceerd over Tozo 4 en de invoering van de toets
op beschikbaar geld.

Partnerinkomenstoets
De partnerinkomenstoets wordt uitgevoerd als u de aanvullende uitkering levensonderhoud aanvraagt. De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van de partner wordt meegeteld bij het
bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kunt u, net als bij Tozo 2, geen aanspraak maken op Tozo 3-uitkering levensonderhoud.

Bedrijfskapitaal
Als u als zelfstandige als gevolg van de coronacrisis liquiditeitsproblemen heen, kunt u ook in de vervolgregeling een lening aanvragen voor bedrijfskrediet. Hierbij geldt dat de lening voor de Tozo 1,
Tozo 2 en de Tozo 3 samen een maximum kent van € 10.157 euro.
Wanneer u al eerder in de Tozo bijstand ter voorziening in de behoene aan bedrijfskapitaal heen
aangevraagd en toegekend gekregen, maar het maximale bedrag van € 10.157 nog niet is bereikt,
kunt u dus nog een aanvullende aanvraag doen tot het maximum van € 10.157 is bereikt.
Als u meer dan € 10.157 nodig heen voor bedrijfskapitaal, kunt u een aanvraag doen voor het reguliere Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz).
U kunt geen beroep doen op de Tozo 3 lening voor bedrijfskapitaal als u uitstel van betaling of faillissement heen aangevraagd of gekregen voor uzelf, uw onderneming of één van de vennoten waarmee u samenwerkt.
Kleine Kredieten Corona garan?eregeling (KKC)
Heen u een klein bedrijf en heen u door een coronacrisis een rela9ef kleine ﬁnancieringsbehoene
van € 10.000 tot € 50.000? Dan kunt u misschien in aanmerking komen voor de Kleine Kredieten Corona garan9eregeling (KKC). Zie hlps://www.rvo.nl/subsidie-en-ﬁnancieringswijzer/kleine-kredietencorona-garan9eregeling-kkc
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Aanvragen van een lening bedrijfskapitaal wanneer u meer dan € 1.500 per maand verdient
Ook als uw inkomen boven het sociaal minimum ligt, kan het zijn dat u uw zakelijke rekeningen, vaste
bedrijfslasten of beide niet meer kunt betalen. U kunt dan een Tozo lening bedrijfskapitaal aanvragen.
Om in aanmerking te komen voor een Tozo-lening voor bedrijfskapitaal, moet u laten zien onvoldoende geld te hebben door de coronacrisis.
Bij uitstel van betaling of faillissement geen recht op lening, mogelijk wel op levensonderhoud
Als u uitstel van betaling of faillissement heen aangevraagd of gekregen, kunt u geen beroep doen op
de Tozo 3-lening voor bedrijfskapitaal. Wel kunt u de Tozo 3-uitkering voor levensonderhoud aanvragen, als u aan de voorwaarden voldoet.

Alterna?even voor de Tozo
Gaat het al een 9jd slechter met uw onderneming en denkt u dat het verstandiger is om te stoppen
met uw onderneming? Dan past de regeling voor de beëindigende zelfstandige uit het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) beter bij u. U kunt hiermee maximaal 12 maanden een uitkering
voor levensonderhoud krijgen. Ook wanneer u meer krediet nodig heen dan het Tozo bedrijfskapitaal. Of als het niet gaat over een geldprobleem, maar over bijvoorbeeld noodzakelijke investeringen.
Of beide. Het kan dan om hogere bedragen gaan, maar er zijn ook andere voorwaarden. Verder
vraagt het kabinet om alleen gebruik te maken van noodregelingen als dat echt nodig is.

Heroriënta?e voor de zelfstandig ondernemer
Per 1 januari 2021 start een volgende fase binnen de Tozo. In deze fase ondersteunt het kabinet zelfstandig ondernemers waar nodig om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst. Als zelfstandig
ondernemer of als werknemer in loondienst. SZW, VNG en Divosa werken samen met gemeenten en
vertegenwoordigers van zelfstandigenorganisa9es de komende maanden uit hoe deze ondersteuning
kan worden gefaciliteerd.
Uit de resultaten van de enquête die de zelfstandigenorganisa9es met het ministerie hebben opgesteld blijkt dat veel ondernemers gehoor hebben gegeven aan de oproep om Tozo 2 te gebruiken om
een heroriënta9e te starten.
Wanneer u hier ook mee aan de slag wilt maar niet weet waar u kunt starten, dan kunt u bijvoorbeeld beginnen met een duidelijk overzicht te krijgen van de situa9e en stand van zaken van uw onderneming. In het ar9kel 'Kom als gezond bedrijf de crisis door' van de Kamer Van Koophandel staat
hoe dit overzicht is te krijgen. Daarnaast bevat het ar9kel bijvoorbeeld links naar onder meer hoe u
een exploita9e- en een liquiditeitsbegro9ng kunt maken.
Er zijn ook mogelijkheden om het gesprek aan te gaan. De Kamer Van Koophandel heen een team
paraat met mensen die u telefonisch te woord kunnen staan. Ook in de regio zijn er mogelijkheden.
Zo zijn er lokale afdelingen van het Ondernemersklankbord, waar oud-ondernemers met veel kennis
en ervaring u vrijwillig bijstaan in een klankbordtraject. Verder kunnen ook zelfstandigen terecht bij
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een van de 35 leer-werklokelen in Nederland, waar exper9se is van de regionale opleidingsmarkt en
zicht is op kansberoepen/kanssectoren.

Aanvragen Tozo
Een aanvraag voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) doet u bij uw
woongemeente. Bekijk hoe u uw Tozo-aanvraag kunt voorbereiden.

Tozo 3 aanvragen
U kunt Tozo 3 aanvragen bij uw woongemeente. Als u een Tozo 2-uitkering kreeg, kunt u een verkort
aanvraagformulier indienen zodra uw woongemeente de aanvraagprocedure gereed heen. Uw Tozo 2
uitkering wordt niet automa9sch verlengd. U dient bij uw aanvraag aan te geven of uw situa9e sinds
uw vorige aanvraag wel of niet veranderd is. Houd de website van uw gemeente in de gaten voor
meer informa9e.
Wanneer u de vragen op krijgiktozo.nl invult wordt u doorgeleid naar de plek waar u de aanvraag bij
uw gemeente kunt indienen.

Uitkering tot 1 april 2021
De uitkering levensonderhoud kan,worden toegekend over de maanden oktober 2020 tot en met
maart 2021. Als u aan de voorwaarden voldoet. U kunt zelf aangeven voor hoeveel maanden u een
uitkering wilt aanvragen.
Vanaf 1 april 2021 wordt een toets op beschikbare middelen ingevoerd. U kunt vanaf 1 april 2021 een
Tozo 4 uitkering aanvragen. Deze loopt tot maximaal 1 juli 2021. Dat betekent niet dat na die datum
de ondersteuning voor zelfstandige ondernemers wegvalt. Het Besluit Bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) blijn als vangnet dienen voor de groep zelfstandigen. Met het Bbz kan de ondernemer ondersteuning krijgen voor bijstand voor levensonderhoud en voor bedrijfskapitaal. Dat kan zowel voor
ondernemers met een levensvatbaar bedrijf, als voor ondernemers die hun bedrijf willen
beëindigen.

Aanvragen met terugwerkende kracht
Tozo 3 kunt u niet over de hele aanvraagperiode met terugwerkende kracht worden aangevraagd.
De uitkering levensonderhoud op basis van de Tozo 3 kan in de maanden oktober en november 2020
met terugwerkende tot maximaal 1 oktober 2020 aangevraagd worden. Wanneer u bijvoorbeeld op
15 november een aanvraag indient dan kunt u de uitkering levensonderhoud aanvragen vanaf 1 oktober 2020. Dit heen te maken met de wens om aanvragen verspreid over de aanvraagperiode te laten binnenkomen, zodat piekbelas9ng van de uitvoering zoveel mogelijk wordt voorkomen.
Vanaf 1 december 2020 kan de uitkering levensonderhoud op basis van Tozo 3 aangevraagd worden
vanaf de 1e van de maand waarin de aanvraag is gedaan. Vraagt u bijvoorbeeld een uitkering voor

34
Een publica9e van Werkplein Fivelingo.

EHBC* Eerste Hulp Bij Corona voor ondernemers, dinsdag 20 oktober 2020
levensonderhoud aan op 15 december 2020, dan kan kunt u deze uitkering met terugwerkende
kracht aanvragen vanaf 1 december 2020.
Het is vanaf 1 december 2020 niet langer mogelijk om nog een uitkering aan te vragen met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober.

Verklaring bij de aanvraag en controle achteraf
De gemeente kan zowel bij de aanvraag, als ook achteraf uw gegevens controleren. De gemeente
mag bij andere instan9es en personen informa9e over u en uw partner opvragen die relevant zijn
voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u de juiste uitkering heen ontvangen.
Blijkt bij controle dat u te veel heen ontvangen? Dan moet u het teveel ontvangen bedrag terugbetalen. Heen u te weinig ontvangen? Dan betaalt de gemeente nog een bedrag na. Wanneer u met opzet
onjuiste gegevens heen verstrekt, moet de gemeente u een boete opleggen en wordt de bijstand teruggevorderd.

Voorkom kosten achteraf, geef wijzigingen direct door bij uw gemeente
Bij een aanvraag uitkering voor levensonderhoud op basis van Tozo 3 geen u een inscha|ng van uw
inkomsten (en die van uw partner) voor de aankomende maanden (maximaal 6 maanden). Het is
voorstelbaar dat u uw inkomsten voor die maanden nog niet goed kan inschalen. Blijkt later dat de
inscha|ng niet correct is, dan moet u de gemeente daarover zo snel mogelijk informeren (dat is uw
inlich9ngenplicht). Ook andere gewijzigde omstandigheden die invloed kunnen hebben op uw uitkering moet u doorgeven aan de gemeente.
De aanvraag voor de 9jdelijke overbruggingsregeling dient u in bij uw woongemeente.
Wanneer uw bedrijf is ingeschreven in een andere gemeente dan waar u woont is dat geen probleem. U dient uw aanvraag in bij de gemeente waar u woont.
Als u in een ander EU-land, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland woont en u als zelfstandig ondernemer in Nederland geves9gd bent en sociale premies betaalt kunt u in aanmerking komen
voor een bedrijfskrediet, maar niet voor inkomensondersteuning.

Aan te leveren informa?e bij aanvraag van de Tozo
Bij de aanvraag verstrekt u informa9e om vast te stellen of u recht heen op een uitkering op grond
van Tozo. In het kader van de aanvraag geen u in ieder geval de volgende informa9e:
•

Gegevens over de ondernemer: NAW-gegevens, leenijd, verklaring over het voldoen aan het
urencriterium en het bezit van de vereiste vergunningen. Bij aanvraag uitkering levensonderhoud:
berekening van het verwachle nelo-inkomen in de maanden waarvoor de aanvraag wordt gedaan.

•

Gegevens over de samenstelling van het huishouden (wel/geen partner).
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•

Gegevens over het bedrijf of zelfstandig beroep van de ondernemer: naam onderneming, nummer en datum van inschrijving bij de Kamer van Koophandel, rechtsvorm, verklaring over ves9ging bedrijf of uitvoering hoofdzakelijke ac9viteiten in Nederland.

•

Bewijsstukken: kopie van legi9ma9ebewijs of iden9teitsbewijs en dat van de eventuele partner,
eventuele jaarrekening, afschrin bankrekening waarop uitkering of lening gestort moet worden,
andere bewijsstukken die noodzaak van de lening bedrijfskrediet of eventueel uitkering levensonderhoud aannemelijk maken.

•

Verklaring dat de ﬁnanciële problemen zijn ontstaan door de coronacrisis.

•

Bij aanvraag om inkomensondersteuning verklaring dat u voor de aangevraagde bijstandsperiode
een ‘inkomen’ verwacht dat lager is dan de bijstandsnorm en een opgave doen van het verwachte ‘inkomen’ in die bijstandsperiode. Als u een partner heen, dient u daarbij uit te gaan van het
gezamenlijke inkomen.

•

Bij aanvraag om lening bedrijfskrediet verklaring dat er geen verzoek is ingediend tot verlening
van surseance van betaling of om faillietverklaring van uzelf als zelfstandige, van één van uw vennoten of leden waarmee u het bedrijf of zelfstandig beroep in een samenwerkingsverband uitoefent, of van de rechtspersoon.

Digitale aanlevering van informa?e
Gemeenten proberen de aanlevering van informa9e voor Tozo zoveel mogelijk digitaal te regelen.
Volg hiervoor de instruc9es van uw gemeente.

De de-minimis verklaring en Tozo
In een de-minimis verklaring geen u aan dat u de gemeente informeert welke steun u van de overheid heen gekregen over de 2 voorgaande belas9ngjaren en in het lopende belas9ngjaar. In het modelaanvraagformulier is de de-minimisverklaring opgenomen als ‘reguliere vraag’. Gemeenten vragen
u om een de-minimis verklaring omdat de kor9ng op de marktconforme rente op de lening voor bedrijfskapitaal die ze verstrekken op grond van Tozo, een vorm van staatssteun is. Op de website van
Europa decentraal staat meer over de-minimis: hlps://europadecentraal.nl/onderwerp/staatssteun/
de-minimissteun/

Tozo lening voor bedrijfskapitaal en uw partner
Net als bij een aanvraag voor Tozo levensonderhoud moet uw partner voor een aanvraag voor Tozo
lening voor bedrijfskapitaal het aanvraagformulier ondertekenen, ook al heen hij of zij een eigen inkomen en geen bemoeienis met uw bedrijf.

Nelo-inkomen berekenen
Wanneer u een aanvraag voor Tozo 3 doet voor de aanvullende uitkering levensonderhoud, berekent
u uw inkomsten. U kunt uw inkomsten als volgt berekenen: bepalend of inkomsten meegerekend
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moeten worden is het moment waarop de werkzaamheden zijn gedaan of de producten zijn verkocht. Inkomsten die u in oktober ontvangt voor werkzaamheden in de maand augustus, moet u toerekenen aan de periode dat u gewerkt heen (de maand augustus) en niet als inkomen over oktober.
Dit betekent:
Voor de maanden die nog komen kunt u natuurlijk alleen een inscha|ng van uw inkomen aangeven.
Echter, ook dan is het van belang dat u een beredeneerde scha|ng doet en de informa9e over het
berekenen van de inkomsten gelezen heen. Indien u een partner heen, betrekt u daarnaast ook het
inkomen van uw partner over de maanden waarin bijstand wordt aangevraagd in de opgave.
U vindt de informa9e over de berekening (pdf) hier.

Wat u meetelt bij het bepalen van uw inkomen
Er zijn meerdere soorten inkomsten mogelijk, die meegeteld moeten worden bij het opgeven van het
nelo-inkomen van uzelf, namelijk nelo-inkomen uit uw bedrijf of beroep, eventuele inkomsten uit
werk, zoals loon of een WW-uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, ziektewetuitkering en inkomsten uit andere bronnen zoals (onder)verhuur en partner- en kinderalimenta9e. Als u een partner
heen, telt het nelo-inkomen van uw partner ook mee. Er wordt bij het vaststellen van het recht op
en de hoogte van de aanvullende inkomensondersteuning uitgegaan van het gezamenlijk inkomen.
Wat u niet meetelt bij het bepalen van uw inkomen
•

Toeslagen die u ontvangt van de Belas9ngdienst (huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag);

•

Kinderbijslag;

•

Vrijwilligersvergoeding tot een maximum van € 170 per maand;

•

Onkostenvergoeding die u ontvangt van uw werkgever;

•

Voorlopige teruggaves inkomstenbelas9ng/premie volksverzekeringen;

•

Een eenmalige gin.

Ook alimenta?e telt u mee
Helaas is hier in de beginperiode van Tozo enige verwarring over ontstaan. Zowel de partner- als de
kinderalimenta9e moeten meegerekend worden tot het inkomen. Het ‘inkomensbegrip’ van de zelfstandige zelf voor Tozo sluit aan bij de Par9cipa9ewet.
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Kleine Kredieten Corona garan?eregeling (KKC)
Heen u een klein bedrijf en heen u door een coronacrisis een rela9ef kleine ﬁnancieringsbehoene
van € 10.000 tot € 50.000? Dan kunt u misschien in aanmerking komen voor de Kleine Kredieten Corona garan9eregeling (KKC).
De lening is er voor bedrijven die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven bij de KVK vóór 1 januari 2019.
Wat houdt het overbruggingskrediet in?
Vanaf 29 mei 2020 kunnen ondernemers bij hun ﬁnancier onder de KKC-regeling een lening aanvragen van minimaal € 10.000 en maximaal € 50.000. Leningen die sinds 7 mei 2020 zijn verstrekt en
voldoen aan de voorwaarden van de regeling kunnen worden geherﬁnancierd tegen de voorwaarden
van de KKC. De loop9jd van de lening is maximaal 5 jaar, en de rente bedraagt maximaal 4%. Daarnaast betalen ondernemers aan de staat een eenmalige vergoedingspremie van 2%. Het krediet dient
ter ﬁnanciering van het geleden of te verwachten verlies als gevolg van het coronavirus.
Budget
Het totale garan9ebudget van de KKC is € 750 miljoen. Hierbij staat de overheid garant voor 95% (€
713 miljoen). Financiers dragen de overige 5% van het risico.
Waar kunnen ondernemers terecht?
Ondernemers die gebruik willen maken van een lening onder de KKC-regeling melden zich bij hun
kredietverstrekker, bijvoorbeeld hun bank.
Financiers die deelnemen aan de BMKB kunnen zich aanmelden voor de KKC. Ook ﬁnanciers die geaccrediteerd zijn voor de BMKB-C kunnen de regeling aanbieden, nadat zij zich aangemeld hebben.
Geaccrediteerde ﬁnanciers kunnen tot 16 december 2020 een aanvraag voor een KKC-krediet indienen bij RVO.
Inmiddels hebben de volgende ﬁnanciers zich voor de KKC aangemeld:
•

ING-bank

•

Kredietunie Groningen

•

New10 (ABN-AMRO Bank)

•

Rabobank

•

Triodos Bank

•

Volksbank
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Voorwaarden
Om aanspraak te maken op de KKC moet een onderneming onder meer:
•

voor 1 januari 2019 al ingeschreven staan bij KVK;

•

voor de coronacrisis voldoende winstgevend zijn geweest;

•

ingeval van een rechtspersoon een privéborg afsluiten voor 10% van de hoofdsom.

Leningen worden alleen verstrekt aan bedrijven die voor de coronacrisis in de kern ﬁnancieel gezond
waren met voldoende terugbetaalcapaciteit. Omdat ﬁnanciers 5% van het risico dragen, vindt een
zorgvuldige risicobeoordeling plaats. De ﬁnancier gaat uit van de Gedragscode Kleinzakelijke Kredietverlening.
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Tegemoetkoming ondernemers getroﬀen sectoren COVID-19
(TOGS): 4000 euro
Hoort uw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de Kabinetsmaatregelen rond
het coronavirus (COVID-19)? Lijdt u schade door de noodgedwongen slui9ng, de inperking van bijeenkomsten en/of het nega9eve reisadvies buitenland? Dan kunt u via de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroﬀen sectoren COVID-19 (TOGS) een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000
ontvangen.
Ondernemers zijn vrij in het doel van besteding. De regeling staat open voor een speciﬁeke groep
ondernemers.
Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de Tegemoetkoming schade COVID-19, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Uw onderneming is voor 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister.
In uw onderneming werken maximaal 250 personen. Dit blijkt uit de inschrijving in het KVK
Handelsregister.
De hoofdac9viteit van uw onderneming is op 15 maart 2020 geregistreerd onder een van de
vereiste KVK SBI-codes.
Uw onderneming heen een fysieke ves9ging in Nederland. Dit ves9gingsadres is geregistreerd in het KVK Handelsregister.
Niet-horecaondernemingen verklaren ten minste één ves9ging met een ander adres te hebben dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Bij deze ondernemingen mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren dus niet gelijk zijn aan het ves9gingsadres.
Uitgezonderd zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30. Zij verklaren in elk geval één horecagelegenheid te huren, pachten of in eigendom te hebben. Bij deze
ondernemingen mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren wel gelijk zijn aan ves9gingsadres.
De tegemoetkoming is eenmalig € 4.000 per onderneming. De tegemoetkoming is dus niet
per ves9ging.
U geen bij de aanvraag een bankrekeningnummer op dat op naam van de onderneming staat.
Uw onderneming is niet failliet.
Uw onderneming heen geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij
de rechtbank.
U verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 een omzetverlies te verwachten van ten minste € 4.000.
U verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 ten minste € 4.000 aan vaste
lasten te verwachten. Ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde
steunmaatregelen.
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•

•

U verklaart dat u over het huidige en de afgelopen 2 belas9ngjaren niet meer dan € 200.000
aan overheidssteun heen ontvangen (de-minimisverordening). Heen uw onderneming het
gehele bedrag van € 200.000 al uitgeput? Dan komt u niet in aanmerking voor de regeling.
Uw onderneming verklaart geen overheidsbedrijf te zijn.

Welke ondernemingen komen in aanmerking voor eenmalig 4.000 euro?
Aan de hand van onderstaande lijst kunt u dat meeteen inzien. U kunt er ook voor kiezen om een
check te doen op basis van uw Kvk-nummer:
hlps://www.rvo.nl/subsidie-en-ﬁnancieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19

Vastgestelde SBI-codes
Zie Bijlage 1

Aanvragen
U kunt alleen online aanvragen. Dit kunt u vanuit huis zelf doen. Een aantal KVK-gegevens
wordt automa9sch ingevuld. Deze moet u controleren. Verzamel vooraf alle benodigde gegevens.
Voor uw aanvraag heen u nodig:
• een eHerkenningsmiddel niveau 1 (of hoger) of DigiD;
• het KVK-nummer van uw onderneming (let op: niet het ves9gingsnummer/RSIN);
• de SBI-code van de hoofdac9viteit van uw onderneming;
• het bankrekeningnummer van uw onderneming;
• het corresponden9e- en bezoekadres van uw onderneming;
• uw contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres.
Maakt u gebruik van een intermediair om de aanvraag in te dienen? Dan heen u hiervoor
een mach9ging nodig. De mach9ging hoen u niet mee te sturen met de aanvraag.
Aanvraagmogelijkheid en een mach9gingsformulier vindt u hier:
hlps://www.rvo.nl/subsidie-en-ﬁnancieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/aanvraagproces/aanvraagprocedure
Na uw aanvraag
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Wij proberen binnen 2 weken een besluit te nemen. Na een posi9ef besluit betalen wij binnen een paar werkdagen uit. Lukt het ons niet binnen 2 weken een besluit te nemen, dan
ontvangt u hierover op 9jd bericht.
Wij toetsen met KVK of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Bij de beoordeling gaan
wij uit van de gegevens in het Handelsregister op 15 maart 2020. Via KVK voeren wij een faillissementscontrole uit.
Controle en handhaving
Wij controleren de aanvragen achteraf, ook als deze via een intermediair lopen. Constateren
wij bij de controle dat wij de tegemoetkoming ten onrechte hebben verstrekt? Dan herzien
wij het uitbetaalde bedrag of vorderen het terug. Dit kan tot 5 jaar na uitbetaling van de tegemoetkoming.
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Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten: BMKB
Om ondernemers die door de coronacrisis zijn getroﬀen te helpen zijn de regels voor de Borgstelling
MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Deze aangepaste regeling is per 16 maart 2020 van kracht. Met
de regeling kunnen bedrijven onder guns9ger voorwaarden geld lenen bij de bank. De BMKB is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (ne) met een jaaromzet tot 50 miljoen
euro of een balanstotaal tot 43 miljoen euro.
De overheid wil met deze regeling voorkomen dat bedrijven die worden geraakt door de gevolgen
van het coronavirus in liquiditeitsproblemen komen. Met de maatregel staat de overheid voor een
deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de ﬁnancier (met name banken)
niet genoeg zekerheden kan bieden. Hierdoor kun je als ondernemer meer lenen. Aanvragen voor
BMKB kun je bij je ﬁnancier indienen.
Wat houdt de regeling concreet in?
•

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 loop9jd van het BMKB krediet is 8 kwartalen.

•

De manier van aﬂossen is de keuze van de bank. De op9es zijn:

•

o

Lineair (elke keer hetzelfde bedrag + rente over het openstaande bedrag), eventueel
met aﬂossingsvrije periode.

o

Ineens, aan het einde van de loop9jd.

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

Aanvragen van de regeling doe je niet zelf, maar je kunt een geaccrediteerde ﬁnancier vragen van de
regeling gebruik te maken. Meestal is dat je bank. De geaccrediteerde ﬁnanciers staan op de website
van RVO.nl. Om de procedure te versnellen heen de overheid met banken afspraken gemaakt over de
beoordeling van kredietaanvragen. Zij kunnen toepassing van BMKB-C daarom zonder tussenkomst
van RVO.nl a‚andelen.
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Tegemoetkoming sierteelt en onderdelen voedingstuinbouw
Hoort uw bedrijf bij de sierteeltsector of bij bepaalde onderdelen van de voedingstuinbouw? En heen
uw bedrijf in de periode van 12 maart tot en met 11 juni 2020 meer dan 30% verlies van omzet of
brutowinst door de coronamaatregelen? Dan kunt u één keer een tegemoetkoming krijgen met de
Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19.
Budget
Hoeveel geld u krijgt hangt af van uw omzetschade. Het gaat om de omzet van de periode 12 maart
tot en met 11 juni, in de jaren 2017 tot en met 2020. De omzet bestaat uit de inkomsten die u had
door de verkoop van producten. De koper heen de leveringen al betaald. Voor de omzet van 2020
heen u de producten al wel geleverd, maar kan de klant ook nog in de post Debiteuren staan.
U berekent het gemiddelde van de 3 vorige jaren. U bepaalt dan het verschil met 2020 en haalt daar
30% af. De uitkomst is uw omzetschade. De tegemoetkoming is 70% van dit bedrag.
Heen u een groothandelsbedrijf? Dan rekent u niet met de omzet, maar met de brutowinstmarge. U
berekent dan hoeveel lager uw brutowinst is. Dat doet u door de inkoopwaarde van het product af te
halen van de omzet.
U kunt een maximum bedrag als tegemoetkoming krijgen. In Tabel 1 Indeling maximale tegemoetkoming ziet u hoeveel dat voor uw bedrijf is.
Tabel 1 Indeling maximale tegemoetkoming
Gemiddelde omzet in de periode van
12 maart - 11 juni in 2017-2018-2019
Minder dan € 200.000
€ 200.000 tot € 500.000
€ 500.000 tot € 3 miljoen
€ 3 miljoen of meer

Maximum bedrag per bedrijf
€ 100.000
€ 250.000
€ 500.000
€ 1 miljoen

Er is in totaal € 600 miljoen beschikbaar. Wordt er in totaal meer aangevraagd?
Dan krijgen alle aanvragers een vastgesteld percentage minder. Als we dit doen, krijgt u hier bericht
over.
Voor wie?
De tegemoetkoming is voor ondernemers die werken in de volgende sectoren:
• Teelt van bloembollen;
• Teelt van boomkwekerijgewassen in de volle grond;
• Teelt van overige sierplanten in de volle grond;
• Teelt van perkplanten in de volle grond;
• Teelt van perkplanten onder glas;
• Teelt van potplanten onder glas;
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•
•
•
•

•

•
•

Teelt van snijbloemen en snijheesters in de volle grond;
Teelt van snijbloemen en snijheesters onder glas;
Groothandelaren in de producten van de teelten die hierboven staan;
Wegtransporteurs die transporteren van telers naar veilingen en groothandelaren van:
- bloembollen
- sierplanten
- perkplanten
- potplanten
- snijbloemen
- heesters
- boomkwekerijgewassen
Vermeerderaars van:
- sierplanten
- perkplanten
- potplanten
Veilingen van sierteeltproducten;
Voedingstuinbouw:
Telers en groothandelaren. Alleen voor de leveringen aan bedrijven die in KVK staan ingeschreven
met een hoofdac9viteit zoals in Tabel 2 Klanten voedingstuinbouw. En met de code van de Standaard bedrijfsindeling (SBI) die daarbij hoort. Of een vergelijkbare unieke aanduiding. Dat kunnen
directe en indirecte leveringen zijn. Deze leveringen zijn in elk geval 75% van uw totale omzet.

Tabel 2 Klanten voedingstuinbouw
Omschrijving ac9viteit
SBI-code
Hotel-restaurants
Hotels (geen hotel-restaurants), pensions en conferen9eoorden
Restaurants
Fas…oodrestaurants, cafetaria’s, ijssalons, eetkramen e.d.
Eventcatering
Kan9nes en contractcatering
Cafés

55.10.1
55.10.2
56.10.1
56.10.2
56.21
56.29
56.30

Uw bedrijf moet op 12 maart 2020 ingeschreven staan in het Handelsregister van KVK. U heen een
fysieke ves9ging in Nederland en zit niet in faillissement. Ook heen uw bedrijf geen verzoek gedaan
bij de rechtbank om uitstel van betaling.
Lees voordat u de tegemoetkoming aanvraagt de voorwaarden en voor wie de tegemoetkoming is.
Krijgt u 9jdens het aanvragen in het digitale formulier toch een melding dat u niet in aanmerking
komt? En weet u zeker dat u de tegemoetkoming wel mag aanvragen? Neem dan contact met ons op.
De contactgegevens vindt u in het blauwe blok op deze pagina.
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Voorwaarden
U heen in de periode van 12 maart tot en met 11 juni 2020:
• in elk geval 30% minder omzet of bruto winst;
• een doorlopende produc9e, maar weinig omzet;
• producten die niet of slecht houdbaar zijn, met weinig of geen andere mogelijkheden om ze toch
te gebruiken;
• te maken met een seizoenspiek in produc9e, beze|ng van personeel en omzet.
In uw bedrijf:
• vraagt u voor uw werknemers geen ontslag aan bij UWV om bedrijfseconomische redenen;
• houdt u uw werknemers zoveel mogelijk in dienst;
• blijn de loonsom zoveel mogelijk gelijk;
• betaalt u het loon van de werknemers door.
Dat geldt voor alle contractvormen.
Krijgt u voor dezelfde schade andere ﬁnanciële steun? Deze bedragen moet u van uw tegemoetkoming a‚alen. U krijgt bijvoorbeeld al een andere tegemoetkoming of geld van uw verzekering. Leningen, borgstellingen en ﬁscale maatregelen tellen niet mee.
Aanvraagperiode en -proces
U kunt de tegemoetkoming aanvragen van 7 mei tot en met 4 juni 2020. Dit kan alleen digitaal
via Direct regelen op mijn.rvo.nl. U logt in met eHerkenning niveau 1 (of hoger).
Bekijk het aanvraagproces: van voorbereiden en aanvragen, tot wat er na uw aanvraag gebeurt.
Uw aanvraag voorbereiden
Bekijk voordat u de aanvraag doet of u in aanmerking komt voor de tegemoetkoming. Gaat u de aanvraag doen? Verzamel dan eerst deze gegevens:
• eHerkenning niveau 1 (of hoger);
• het KVK-nummer van uw bedrijf. Let op: niet het ves9gingsnummer/RSIN;
• het bankrekeningnummer van uw bedrijf of het rekeningnummer waarmee u de zakelijke betalingen doet. Let op: Het rekeningnummer dat u bij uw aanvraag invult, is de rekening waar u de
tegemoetkoming op krijgt. Controleer deze daarom goed;
• het corresponden9e- en bezoekadres van uw bedrijf;
• de gegevens over de omzet of brutowinst van uw bedrijf over de jaren 2017, 2018 en 2019;
• uw contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres.
Bijlagen
Vult u de aanvraag voor een ander in? Dan stuurt u een mach9ging van het bedrijf mee als bijlage.
Het mach9gingsformulier staat onder Mach9ging intermediair subsidies op mijn.rvo.nl.
Verder hoen u bij deze aanvraag geen bijlagen mee te sturen. De bewijsstukken die horen bij de vaststelling stuurt u later naar ons op. U krijgt van ons een e-mail waarin staat vanaf wanneer u de vaststellingsaanvraag met bijlagen kunt versturen.
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Waar kan ik de aanvraag doen?
U kunt alleen digitaal aanvragen via Uw aanvraag direct regelen. op mijn.rvo.nl. Dit kunt u vanuit huis
doen.
1. U gaat naar Tegemoetkoming sierteelt en onderdelen voedingstuinbouw op mijn.rvo.nl. Onder
Direct regelen klikt u op Aanvragen.
2. Log in met eHerkenning niveau 1 (of hoger).
3. Kies of u inlogt als organisa9e of par9culier en vul uw KVK-nummer in.
4. Klik op in Mijn overzicht op de blauwe knop met Aanvragen.
5. Zoek via het trechtertje naast Regelingen op de naam van de regeling
6. Klik achter Aanvullende tegemoetkoming sierteelt en onderdelen voedingstuinbouw op Aanvragen.
Wanneer krijg ik de tegemoetkoming?
U ontvangt binnen 5 werkdagen een voorschot. Dit is de heln van de tegemoetkoming. Daarna vraagt
u de deﬁni9eve tegemoetkoming (vaststelling) aan. U krijgt de rest van het bedrag binnen 8 weken
nadat wij de complete vaststellingsaanvraag met bewijsstukken hebben ontvangen. Deze termijn kan
langer worden als de aanvraag niet compleet is en moet worden aangevuld.
Vaststelling aanvragen
U krijgt van ons een e-mail waarin staat vanaf wanneer u de vaststellingsaanvraag met bijlagen kunt
versturen. Dat doet u uiterlijk 31 augustus 2020. Voor de vaststellingsaanvraag stuurt u bewijsstukken
mee. Binnenkort leest u hier welke documenten dat zijn.
Andere ﬁnanciële steun gekregen?
Krijgt u voor dezelfde schade andere ﬁnanciële steun? Dan stuurt u documenten over:
• verzekeringsuitkeringen.
• ontvangen uitzonderlijke steun van de EU zoals staat in de ar9kelen 219, 221 of 222 van Verordening 1308/2013.
• ontvangen steun of uitkeringen uit bestaande na9onale regelingen door COVID-19. Daarmee bedoelen we geen leningen en/of borgstellingsregelingen, ﬁscale maatregelen of andere maatregelen die de liquiditeit of solvabiliteit van uw onderneming steunen.
Na uw aanvraag
Wij controleren uw aanvraag achteraf. Uw aanvraag wordt niet goedgekeurd als u niet voldoet aan de
voorwaarden van de Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19.
Bij de beoordeling gaan wij uit van de gegevens in het Handelsregister op 12 maart 2020. Via KVK
voeren wij een faillissementscontrole uit.
Keuren we uw aanvraag niet goed? Dan kunnen we het voorschot terugvorderen.
Welen en regels
De Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19 is gepubliceerd in de Staatscourant.
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LINK
hlps://www.rvo.nl/subsidie-en-ﬁnancieringswijzer/tegemoetkoming-sierteelt-voedingstuinbouw
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Maatregelen Belas?ngdienst
De maatregelen die de Belas9ngdienst neemt ten gunste van ondernemers worden uitgebreid.
Blijf op de hoogte, bezoek ook de website van de Belas9ngdienst voor de allerlaatste stand van zaken.
Als u door de coronacrisis in de problemen bent gekomen, kunt u de Belas9ngdienst verzoeken om
uitstel van belas9ngbetaling. Dat kan gaan om inkomstenbelas9ng, vennootschapsbelas9ng, omzetbelas9ng en loonbelas9ng. De aanvraag moet u wel schrinelijk mo9veren voordat de invordering
wordt s9lgezet, pas later vindt de beoordeling plaats. Als u de komende maanden te laat belas9ng
betaalt, zal de Belas9ngdienst geen verzuimboete uitdelen. Als u door de huidige situa9e een lagere
winst verwacht is het bovendien raadzaam een verlaging van de voorlopige aanslag aan te vragen.
Doordat er veel aanvragen binnenkomen, kan de behandel9jd oplopen.
Tijdelijk bijna geen invorderingsrente
De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt
9jdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belas9ngschulden. Ook het tarief van de
belas9ngrente wordt 9jdelijk verlaagd naar 0,01%. Dit zal gelden voor alle belas9ngen waarvoor belas9ngrente geldt. De 9jdelijke verlaging van het tarief van de belas9ngrente gaat in vanaf 1 juni
2020, behalve voor de inkomstenbelas9ng. Voor de inkomstenbelas9ng gaat de verlaging in vanaf 1
juli 2020.
Coulanceperiode vastleggen arbeidscontracten verlengd
Daarnaast verlengt de Belas9ngdienst de coulanceperiode voor het schrinelijk vastleggen van vaste
arbeidscontracten. Werkgevers krijgen daar nu 3 maanden langer voor, tot 1 juli. Volgens de nieuwe
Wet Arbeidsmarkt in Balans moeten werkgevers controleren of een arbeidscontract aan de administra9eve eisen voor de lage WW-premie voldoet. Voor vaste contracten betaalt u meestal de lage
WW-premie, mits het geen oproepcontract is, het contract schrinelijk is vastgelegd en door werkgever en werknemer is ondertekend. Voor andere contracten geldt de hogere WW-premie.
Ook wordt de bepaling herzien die regelt dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WWpremie moeten betalen als personeel meer dan 30% werkt bovenop de contracturen. De regeling zou
anders nadelig kunnen uitvallen voor werkgevers die het extra druk hebben, zoals bij supermarkten
en in de zorg, aldus de Belas9ngdienst.
Aangekondigde maatregelen (24 april)
De Belas9ngdienst neemt nieuwe belas9ngmaatregelen om bedrijven en burgers te helpen bij het
oplossen van problemen waar zij tegen aanlopen door de coronacrisis. Het gaat om de volgende
maatregelen:
Voor ondernemers
Voor uw aangine inkomstenbelas9ng mag u ervan uitgaan dat u in de periode van 1 maart 2020 tot
en met 31 mei 2020 voldoet aan het urencriterium. U mag ervan uitgaan dat u in deze periode ten
minste 24 uur per week aan de onderneming hebt besteed. Zodat u gebruik kunt blijven maken van
bepaalde anrekposten.

49
Een publica9e van Werkplein Fivelingo.

EHBC* Eerste Hulp Bij Corona voor ondernemers, dinsdag 20 oktober 2020
U mag al in uw aangine vennootschapsbelas9ng 2019 het verlies anrekken dat u in 2020 verwacht
door de coronacrisis. Dat doet u via een ﬁscale coronareserve.
Voor werkgevers
Als aanmerkelijkbelanghouder mag u in 2020 uitgaan van een lager gebruikelijk loon. Als uw omzet
daalt als gevolg van de coronacrisis, mag u uw gebruikelijk loon in dezelfde verhouding verminderen.
De vrije ruimte over uw ﬁscale loon tot en met € 400.000 verhogen we in 2020 van 1,7% naar 3%.
Voor burgers
Kunt u vanwege de coronacrisis 9jdelijk uw hypotheek niet betalen? Dan mag uw kredietverstrekker u
een betaalpauze geven waarin u geen (of minder) rente en aﬂossing betaalt. De belas9ngregels hiervoor worden versoepeld.
Blijf op de hoogte!
De Belas9ngdienst, Douane en Toeslagen doen er alles aan om bedrijven en burgers in deze 9jden zo
goed mogelijk te helpen. Houd deze pagina in de gaten voor actuele informa9e.
Op belas9ngdienst.nl/coronavirus vindt u meer informa9e over alle maatregelen.

50
Een publica9e van Werkplein Fivelingo.

EHBC* Eerste Hulp Bij Corona voor ondernemers, dinsdag 20 oktober 2020

Verruiming regeling Garan?e Ondernemersﬁnanciering
Mkb’ers en grote bedrijven die moeite hebben om bankleningen en –garan9es te krijgen kunnen gebruikmaken van de Garan9e Ondernemersﬁnanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garan9eplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO geen de
overheid een 50% garan9e op bankleningen en bankgaran9es. Het maximum per onderneming ligt
9jdelijk op 150 miljoen euro. Het kabinet ‘commileert zich om alle garan9eruimte te verstrekken die
nodig is’. Om gebruik te maken van de regeling meld je je bij je bank.
Rentekor?ng kleine ondernemers op microkredieten Qredits
Qredits komt bestaande klanten die geraakt worden door de coronacrisis tegemoet in het dragen van
hun ﬁnancieringslasten. De verstrekker van microkrediet verleent 6 maanden uitstel van aﬂossing. De
rente gaat in die periode omlaag naar 2%. De regeling is bedoeld om kleine ondernemers in bijvoorbeeld de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, bouw en zakelijke dienstverlening te ondersteunen. Het kabinet ondersteunt Qredits met maximaal 6 miljoen euro. Kleine ondernemers en zzp’ers die nog geen krediet hebben bij Qredits, kunnen daar terecht voor het aanvragen van een lening
of overbruggingskrediet als gevolg van de coronacrisis.
Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven
Ook voor land- en tuinbouwbedrijven is een maatregel aangekondigd. Er komt er een 9jdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Het kabinet
staat daarmee borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. De regeling moet zo snel mogelijk
ingaan.
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Toeristenbelas?ng en cultuursector
Het kabinet praat met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zelen en al opgelegde aanslagen aan bedrijven
(9jdelijk) in te trekken. Het gaat in het bijzonder om de toeristenbelas9ng. Een aantal gemeenten
heen zelf al maatregelen genomen. Ook is het Rijk met de cultuursector in overleg om te kunnen
aansluiten bij generieke regelingen en eventuele verbijzondering indien dat nodig is. Aanvullende
informa9e over de coronacrisis en de cultuursector is te vinden op de site van de Rijksoverheid.

52
Een publica9e van Werkplein Fivelingo.

EHBC* Eerste Hulp Bij Corona voor ondernemers, dinsdag 20 oktober 2020

SET Covid19: S?mulering digitale zorg
Om digitale zorg op afstand te faciliteren wordt de SET-regeling 9jdelijk uitgebreid. Zorgaanbieders
kunnen met deze regeling subsidie krijgen om digitale toepassingen aan te schaﬀen. De uitbreiding is
nodig omdat de thuiszorg onder druk staat door de maatregelen om verspreiding van het coronavirus
te voorkomen. Voorbeelden van die toepassingen zijn tablets met beeldzorgapps, apps om een indica9e te stellen of een mantelzorger te ontlasten, medica9edispensers en telebegeleiding en bijbehorende licen9es.
Het subsidiebedrag is een vast bedrag van € 50.000, waarvan je maximaal 50% mag inzelen voor
aanschaf-, lease- en licen9ekosten van deze toepassingen. Met dit bedrag kun je ook externen inhuren die helpen bij de implementa9e. Er is geen eigen bijdrage vereist. RVO.nl voert de regeling uit.
Meer informa9e over de voorwaarden vind je hier.
Aanvragen gaat via mijn.rvo.nl. Daar staan de benodigde formulieren voor een aanvraag, inclusief een
format voor het stappenplan. Samenwerkingsverklaringen zijn niet nodig, de beoordelingscriteria zijn
versoepeld. De criteria van de reguliere SET zijn niet van toepassing voor deze subsidie. Binnen 5
werkdagen wordt je aanvraag beoordeeld.
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Con?nuïteitsbijdrage voor zorgaanbieders
Zorgaanbieders (Zvw en aanvullende verzekering) die niet direct betrokken zijn bij hulp aan coronapa9ënten, en die inkomsten mislopen door de uitbraak van het coronavirus, komen in aanmerking voor
ﬁnanciële ondersteuning. Deze zorgaanbieders kunnen de volgende stappen volgen:

Stap 1:
Dien in mei een aanvraag in bij VECOZO voor een (maandelijkse) con9nuïteitsbijdrage van zorgverzekeraars
Deze bijdrage geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020.
De hoogte van de con9nuïteitsbijdrage wordt per sector bepaald en bestaat uit een percentage van
de door zorgverzekeraars vergoede omzet.
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Wie?
Deze regeling geldt voor zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij hulp aan coronapa9ënten. Deze regeling is van toepassing op het deel verzekerde zorg van zowel de basisverzekering als de aanvullende verzekering. Op9ciens en niet-gecontracteerde audiciens zijn uitgesloten van deze regeling.
Voor zorgaanbieders die acute zorg verlenen aan coronapa9ënten - zoals ziekenhuizen en huisartsen en zorgaanbieders in de langdurige zorg, zijn andere ﬁnanciële afspraken gemaakt.

Wanneer?
Mei 2020 (exacte datum volgt nog). Zorgaanbieders in bepaalde sectoren die écht niet kunnen wachten tot mei, omdat de ﬁnanciële nood hoog is, kunnen in april een vooruitbetaling op de con9nuïteitsbijdrage aanvragen via VECOZO. Deze vooruitbetalingsregeling is van toepassing op:

Gecontracteerde zorgaanbieders
•

Fysiotherapeuten: vanaf 14 april

•

Mondzorg: vanaf 16 april

•

Eerstelijnslaboratoria, kraamzorg, oefentherapie, ergotherapie, wijkverpleging, zilend ziekenvervoer en zbc's: vanaf 20 april

Niet-gecontracteerde zorgaanbieders
Voor niet-gecontracteerde aanbieders uit bovenstaande branches is de aanvraagprocedure nog in
ontwikkeling. Informa9e volgt zo spoedig mogelijk via Zorgverzekeraars Nederland.
Komt u niet in aanmerking voor de vooruitbetalingsregeling, maar komt u wel in acute ﬁnanciële problemen? Neem dan contact op met uw primaire zorgverzekeraar, met een kopie aan de NZa
(info@nza.nl).

Meer informa?e?
Kijk op www.zn.nl/corona (voorwaarden) en www.vecozo.nl (aanvragen).

Stap 2:
Neem contact op met uw bank om de mogelijkheden te bespreken
Bespreek de mogelijkheid tot opschorten van de aﬂossing van ﬁnanciering voor zes maanden.
Bespreek, met zicht op de con9nuïteitsbijdrage, de mogelijkheid tot 9jdelijke kredietuitbreiding.
De bank zal deze mogelijkheid beoordelen in samenhang met het gebruik van andere regelingen.
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Stap 3:
Kijk op Rijksoverheid.nl of u in aanmerking komt voor één van de ﬁnanciële noodregelingen
Heen u aanvullende ﬁnanciële ondersteuning nodig? Bijvoorbeeld omdat een deel van uw inkomsten
niet uit verzekerde zorg komt? Kijk dan of u in aanmerking komt voor de ﬁnanciële noodregelingen
van de Rijksoverheid, zoals:
•

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

•

Tegemoetkoming Ondernemers Getroﬀen Sectoren (TOGS)

•

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

Op de website van de Rijksoverheid vindt u een overzicht van alle coronavirus ﬁnanciële regelingen
en hoe u deze kunt aanvragen.

Let op!
Steun die u ontvangt van uw verzekeraar kan van invloed zijn op de (hoogte van de) aanspraak die u
kunt maken op enkele ﬁnanciële regelingen van de Rijksoverheid. Dit wordt mogelijk achteraf verrekend..
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Corona-Overbruggingslening (COL): voor startups en scaleups en familiebedrijven
Vanaf 29 april 2020 kunnen groeibedrijven een aanvraag indienen voor een speciaal overbruggingskrediet, de zogenaamde Corona-Overbruggingslening (COL). Dit kan bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), die deze regeling op verzoek van het kabinet uitvoeren. Dit overbruggingskrediet voor startups, scale-ups en innova9eve mkb’ers, waarvoor het kabinet zelf in eerste instan9e
100 miljoen euro beschikbaar stelt, is eerder deze maand al door het kabinet aangekondigd. De COL
is een van de aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische
gevolgen van het coronavirus en is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de ROM’s en
techleap.nl.
Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK):
“Het kabinet maakt in deze uitzonderlijke en barre ?jden ﬁnanciële steun voor álle ondernemers toegankelijker. Voor de toekomst van onze economie en onze maatschappij zijn startups en scale-ups van
groot belang: zij zorgen voor de inkomsten en banen van morgen én dragen met hun innova?eve producten en diensten bij aan het oplossen van wereldwijde uitdagingen – zoals bijvoorbeeld de coronacrisis. Daarom investeert het kabinet nu 100 miljoen euro in overbruggingskredieten waarmee onze
groeibedrijven deze moeilijke maanden door kunnen komen.”
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Corona-Overbruggingslening (COL)
De leningen die de ROM’s gaan verstrekken variëren tussen de €50.000,- en €2 miljoen. Bij bedragen
boven de €250.000,- wordt er 25% coﬁnanciering verwacht van de aandeelhouders of andere investeerders. Er wordt een uniform rentetarief gehanteerd van 3%. De ROM’s streven ernaar de beoordelingen van de aanvragen onder de €500.000,- af te handelen binnen vier tot negen werkdagen. Voor
aanvragen boven de €500.000,- is het streven om binnen drie werkweken tot een deﬁni9ef besluit te
komen. Meer informa9e over criteria en aanvragen van de Corona-Overbruggingslening is te vinden
op de website van de ROM's.
Familiebedrijven
Familiebedrijven zonder kredietrela9e met een bank kunnen een Corona-OverbruggingsLening (COL)
aanvragen.
Aanvullende maatregelen voor startups en scale-ups
Startups en scale-ups ondervinden grote gevolgen van de coronacrisis: uit een inventarisa9e van
Techleap.nl blijkt dat 55% van de bedrijven de vraag ziet wegvallen door het wegvallen van bestaande
klanten of het wegblijven van nieuwe klanten. Het ophalen van de benodigde, nieuwe ﬁnanciering is
voor deze groep onder de huidige omstandigheden een probleem. Dit omdat startups en scale-ups en
andere non-bancair geﬁnancierde bedrijven geen of slechts beperkt gebruik kunnen maken van de
eerder door het kabinet aangekondigde maatregelen die gericht zijn op met vreemd vermogen geﬁnancierde bedrijven.
Criteria COL
•

Wij zullen bij de beoordeling van de aanvragen de volgende criteria hanteren:

•

Financiering moet aan alle fresh money-vereisten voldoen.

•

Bedrijven moeten een 12 maands-liquiditeitsoverzicht voorleggen waaruit ﬁnancieringsbehoene
ten gevolge van Covid19 blijkt en aangeven wat de aanwending is van de overbruggingsﬁnanciering voor de komende 9 maanden (de voorziene periode van overbrugging met het verstrekte
overbruggingskrediet).

•

Leningnemer dient hierbij helder te maken dat de lening wordt benut voor investeringskosten
dan wel werkkapitaal.

•

Toets op lopende kredie…aciliteiten met de bank en mogelijkheid gebruik te maken van BMKB- of
GO-regeling.

•

Bedrijven moeten hun jaarrekeningen 2018 en 2019 laten zien, evenals hun budget 2020 (voor
zover beschikbaar).

•

Bedrijven moeten onderbouwen dat terugval in geprognos9ceerde omzet gevolg is van Covid19crisis. Het staat de ROM vrij hier nader kort Due Diligence-onderzoek naar te doen. Het bedrijf is
gehouden hier aan mee te werken en alle gevraagde informa9e op te leveren, inclusief overzicht
aandeelhouders en UBO’s.
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•

Getoetst wordt of bedrijven op peildatum 31/12/2019 al niet onder de categorie bedrijven in
moeilijkheden vielen, zoals bedoeld in ar9kel 2, onderdeel 18 van de algemene groepsvrijstellingsverordening.

•

Bedrijven moeten aangeven welke kostenreducerende maatregelen ze hebben getroﬀen, inclusief (voorgenomen) gebruik andere overheidsmaatregelen.

•

Er mag geen sprake zijn van cumula9e van steun als bedoeld in de paragrafen 3.2 en 3.3 van de
Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak.

•

Bedrijven moeten redelijke comfort verschaﬀen dat aﬂossing lening na 1 jaar kan gaan plaatsvinden en lening binnen 3 jaar wordt afgelost.

•

Bedrijven krijgen slechts eenmalig ﬁnanciering toegekend, tenzij van Rijkszijde wordt besloten de
regeling in de 9jd te verlengen omdat de crisis langer duurt dan gehoopt.

•

Er wordt gebruikgemaakt van een standaard juridische documenta9e. Er kan niet onderhandeld
worden over de voorwaarden van de overbruggingslening. Het overbruggingskrediet wordt uiterlijk op 31 december 2020 ondertekend.

Aanvragen
Aanvragen kan bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s). In Groningen kunt u terecht
bij de NOM.
hlps://www.nom.nl/corona-update/
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3. Overige regelingen
Banken verlenen uitstel
Een aantal banken heen 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 banken melden via de Nederlandse Vereniging van Banken dat ze
voldoende gezonde buﬀers hebben opgebouwd om deze maatregel te nemen. Voor bedrijven met
hogere ﬁnanciering geldt de maatregel niet. Wel worden de ontwikkelingen voor die groep in de gaten gehouden. “Dat kan leiden tot extra stappen in overleg met het kabinet en de toezichthouders”,
aldus de NVB. “Het gaat hierbij om een minimumregeling waarop banken aanvullend maatwerk kunnen leveren voor zakelijke klanten.”

Pensioenfondsen
De pensioensector heen aangekondigd bij te willen dragen, maar laat weten daar door welelijke
voorschrinen beperkt ruimte voor te hebben. Werkgevers die door de coronacrisis zijn getroﬀen kunnen zich melden voor een mogelijke betalingsregeling. Ook is het maken van afspraken over een soepeler betalingstermijn bespreekbaar, binnen de welelijke mogelijkheden. Daarnaast kan het invorderingsbeleid bij het innen van de premies worden versoepeld, bijvoorbeeld door geen incassobureaus
in te schakelen of administra9eve boetes op te leggen.
De S9ch9ng van de Arbeid, de Pensioenfedera9e en het Verbond van Verzekeraars melden in een
gezamenlijk persbericht dat de problemen per werkgever en sector verschillen. Er wordt daarom
‘maatwerk geboden’ op basis van ‘oplossingsrich9ngen’. “De ruimte voor dat maatwerk is op dit moment nog beperkt, door welelijke voorschrinen ten aanzien van invorderingsinspanningen en betalingstermijnen.”

Ini?a?even van de EU
Ook in Brussel en Frankfurt zilen instan9es niet s9l. Een kleine selec9e van maatregelen: de Europese Commissie heen een Corona Response Investment Ini9a9ve (CRII) van 37 miljard euro voor alle
EU-lidstaten aangekondigd om de zorg, het mkb en de arbeidsmarkt te ondersteunen. De Europese
Centrale Bank en andere toezichthouders zorgen dat banken goedkoper geld kunnen lenen van de
ECB, dat ze daarna weer aan hun klanten kunnen lenen. De ECB koopt dit jaar voor honderden miljarden euro’s extra bedrijfs- en staatsobliga9es op om de economie te s9muleren. De Europese Investeringsbank-groep (EIB-groep) zal tot 40 miljard euro aan ﬁnanciering mogelijk maken om bedrijven die
zijn getroﬀen door het coronavirus ﬁnancieel te ondersteunen.
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Wat kan de ondernemer zelf doen?
Er is een aantal dingen dat je, in een normale situa9e, zelf kunt doen als je in zwaar weer terechtkomt:
•

Kijk eerst of er mogelijkheden zijn om veranderingen in je bedrijf door te voeren. Misschien
kun je producten van andere leveranciers (uit andere landen) betrekken of jouw diensten in
een andere regio aanbieden.

•

Ook kun je wellicht geld uit je bedrijf vrijmaken door uitstaande facturen te innen. Ook kun je
factoring overwegen, een kredietvorm waarbij je rela9ef snel betaald krijgt. Bespreek ook of
je afspraken kunt maken met je schuldeisers over een langere betalingstermijn dan gebruikelijk.

•

Bekijk of externe ﬁnanciering mogelijk is. Informeer al9jd eerst bij je eigen bank naar de mogelijkheden (bijvoorbeeld rekening courant) voordat je overige ﬁnancieringsvormen overweegt.

Let op! Je kunt er ook voor kiezen snel geld te lenen met een ﬂitskrediet. Dan krijg je snel geld op je
rekening, maar snelheid heen zijn prijs. Lees hier meer over wat je kunt doen als je bedrijf in de
schulden zit.
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4. Uw personeel en de coronacrisis
De coronacrisis raakt uw bedrijf, en u zet alles op alles om te overleven. U wilt daarbij goed voor uw
personeel blijven zorgen. Wat kunt u voor hen doen? Denk aan een goede werkplek thuis en veilig
werken bij uw bedrijf. En wat doet u als 1 van uw medewerkers het coronavirus heen?
Hoe blijn u uw bedrijf zo goed mogelijk runnen, met inzet van gemo9veerde, ﬂexibel inzetbare medewerkers? Zorg ervoor dat u samen met uw personeel zo goed mogelijk door de coronacrisis komt.
Thuiswerken
Iedereen werkt nu zoveel mogelijk thuis, al was dit voor veel bedrijven niet gebruikelijk. Met verschillende digitale mogelijkheden kunt u uw bedrijf draaiende houden vanuit huis. Zorg er voor dat uw
medewerkers op een verantwoorde manier kunnen werken, want ook thuis geldt de Arbeidsomstandighedenwet (ARBO). Denk hierbij aan de inrich9ng van de werkplek thuis, afspraken over pauzes en
het onderhoud van computers en apparatuur. Informeer uw medewerkers over de gezondheidsrisico’s die ze lopen bij thuiswerken. Zoals de kans op RSI-klachten of werkstress. Check of de thuiswerkplek aan de ARBO-vereisten voldoet.
Heb oog voor het onderhouden van sociaal contact met elkaar. Plan extra - digitale - overlegmomenten in, geef uw werknemers een klein extraatje per post met een persoonlijke boodschap, en bel uw
medewerkers regelma9g en bespreek hoe het gaat.
Werk?jden aanpassen
Als thuiswerken niet mogelijk is adviseert de overheid om de werk9jden van uw werknemers zo veel
mogelijk te spreiden. U mag de werk9jden van uw werknemers aanpassen. Houd hierbij rekening met
de arbeids9jdenwet. Hierin staat bijvoorbeeld hoeveel uren uw werknemers maximaal per dag of per
week mogen werken. Soms mag een werknemer langer werken, zoals bij een calamiteit of een piekbelas9ng.
Voor bepaalde werknemers, beroepen en werkomstandigheden bestaan uitzonderingen en aanvullingen op de algemene regels voor arbeids9jden en rus|jden. Zo gelden voor kinderen, jongeren en
zwangere of pas bevallen vrouwen aangepaste werk9jden, rus|jden en pauzes. Dit geldt ook voor
werknemers die nachtdiensten draaien. In een aantal beroepen en sectoren hebt u te maken met
aanvullende sectorregels. In de CAO van deze sectoren kunnen hierover afspraken staan.
Arbeidsvoorwaarden
Een arbeidscontract loopt gewoon door in crisis9jd. Juist nu is het goed om aandacht te hebben voor
goede arbeidsvoorwaarden waarin werkgever en werknemer zich beiden kunnen vinden. Door de
coronacrisis kan bij een werknemer de behoene ontstaan om meer of juist minder uren te willen
werken. Hij kan hiervoor een verzoek indienen bij de werkgever. Gezamenlijk kijkt u naar de beste
oplossing. Lukt dit niet, dan komt de Wet ﬂexibel werken (WFW) om de hoek kijken. Deze bepaalt dat
de werknemer in principe 1 keer per jaar een verzoek kan indienen om zijn arbeidsduur te vermeerderen of verminderen. De aanpassing kan 9jdelijk of structureel zijn. Dat moet minstens 2 maanden
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voor de gewenste ingangsdatum gebeuren. De werkgever moet dat verzoek op basis van de WFW
accepteren, tenzij er ‘zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen’ zijn. Hij moet sowieso 1 maand voor
de ingangsdatum schrinelijk naar de werknemer reageren, anders wordt het verzoek automa9sch
ingewilligd.
Loonkosten
Als u (9jdelijk) onvoldoende werk hebt voor uw personeel kunt u een beroep doen op de Tijdelijke
Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Hiermee hoopt de overheid dat zoveel mogelijk mensen hun baan kunnen behouden, zelfs als er 9jdelijk geen werk voor hen is. Doel is dat
werkgevers hun werknemers met een vast en ﬂexibel contract in dienst kunnen houden en kunnen
doorbetalen.
Kindernoodopvang
De overheid heen cruciale beroepsgroepen en vitale processen aangemerkt. Werknemers bij bedrijven die binnen deze criteria vallen, moeten blijven werken om de samenleving draaiende te houden.
Zij mogen daarom gebruikmaken van de noodopvang voor hun kinderen.
Werkzaamheden voor medewerker
Normaal gesproken voeren werknemers taken uit zoals die in hun contract staan en passen bij hun
func9e. Wanneer het reguliere werk wegvalt – als gevolg van het coronavirus – dan mag u aan uw
werknemers vragen (9jdelijk) ander werk te doen. Dit stem u samen af. Hier hebt u het over goed
werknemer- en werkgeverschap.
Reiskostenvergoeding
Als een werknemer 5 dagen per week werkt en hiervan gemiddeld 2 dagen vanuit huis werkt, mag u
toch een vaste reiskostenvergoeding geven alsof de werknemer iedere werkdag naar kantoor reist.
Het Handboek Loonheﬃngen beschrijn dat een full9me werknemer op minstens 128 dagen per kalenderjaar moet reizen om een volledige onbelaste vergoeding voor woon-werkverkeer te mogen
krijgen. Inmiddels heen de staatssecretaris van Financiën goedgekeurd dat de reiskostenvergoedingen (ook die waarbij u nacalcula9e zou moeten doen) onbelast doorbetaald mogen blijven worden op
basis van de oorspronkelijke uitgangspunten. Dat geldt dan zolang dat goedkeurende beleidsbesluit
van kracht blijn. De einddatum is op dit moment nog niet bekend.
Medewerker heen coronavirus
Als door een arts of de GGD is vastgesteld dat een medewerker binnen uw bedrijf besmet is met het
coronavirus, moet u deze medewerker naar huis sturen en ziek melden. ArboNed heen hiervoor een
stappenplan gemaakt. Uw zieke medewerker mag pas terugkeren als hij en zijn gezinsleden 24 uur
volledig klachtenvrij zijn.
Maatregelen op de werkvloer
Welke maatregelen neem u op de werkvloer als een medewerker besmet blijkt? De belangrijkste adviezen van ArboNed:

63
Een publica9e van Werkplein Fivelingo.

EHBC* Eerste Hulp Bij Corona voor ondernemers, dinsdag 20 oktober 2020
•
•
•

•
•
•

Ven9leer de werkvloer minimaal een half uur, en reinig en desinfecteer contactoppervlakken zoals toetsenbord, trapleuningen, deurklinken en linknoppen met reguliere schoonmaakmiddelen.
Ga in overleg te met de GGD en informeer eventueel uw arbodienst voor verdere adviezen.
Maak een afweging of het noodzakelijk is om een contactonderzoek te doen voor de veiligheid
van uw werknemers en doe dit waar mogelijk zonder de iden9teit van de besmele persoon te
onthullen.
Doe een geanonimiseerde mededeling aan alle werknemers met daarin een oproep extra alert te
zijn op luchtwegklachten en deel informa9e over de genomen maatregelen.
Geef extra aandacht aan zorgen die leven bij kwetsbare groepen met een verhoogd risico.
Wanneer het niet anders kan, overweeg bij veel onrust onder werknemers een kortdurende (preven9eve) slui9ng van de ves9ging.

Privacy
Wanneer een werknemer zich ziek meldt, mag u niet informeren naar het ziektebeeld of naar het
verloop van de ziekte. u kunt dus niet vragen of uw werknemer besmet is met het coronavirus. Misschien vertelt uw werknemer dit zelf, maar dan mag u dit niet administreren. Volgens deze privacyregels licht u hierover andere medewerkers niet in. Dit kan wel als de medewerker hiervoor toestemming geen of dit zelf vertelt. U mag uw medewerker wel vragen wanneer hij denkt weer aan het werk
te kunnen.
Het is best las9g om als werkgever een zorgvuldige afweging te maken tussen de privacybelangen van
uw werknemer en uw verplich9ng om een veilige werkplek te creëren en te garanderen. Zo mag u
een werknemer niet op koorts controleren of vragen stellen over klachten als hoesten en koorts. Dit
is alleen voorbehouden aan een bedrijfsarts. In samenspraak met een bedrijfsarts kunt u extra
spreekuren of controles instellen.
Veilige werkvloer
Zorg ervoor dat uw medewerkers voldoende afstand tot elkaar kunnen bewaren, minimaal 1,5 meter.
Check ook de richtlijnen van de brancheorganisa9e waartoe u behoort. Dit kan u helpen om de richtlijnen gemakkelijker in uw eigen bedrijf toe te passen. Probeer de verspreiding van het virus te voorkomen volgens de RIVM-richtlijnen.
Werknemers met verkoudheidsklachten mogen niet naar het werk komen. Denk aan neusverkoudheid, keelpijn, loopneus, licht hoesten, niezen en verhoging tot 38 graden. Deze werknemers moeten
verplicht thuiswerken. Als thuiswerken niet kan, kijk dan in overleg hoe u dit kunt oplossen. Wanneer
werkzaamheden in uw bedrijf vallen onder de cruciale beroepen of vitale processen dan geldt dat
werknemers met verkoudheidsklachten of bij een zieke huisgenoot vaak wel kunnen werken. Advies
is om dit in zo’n situa9e met elkaar te overleggen.
Krijgt uw werknemer (of 1 van zijn huisgenoten) bovenop deze gezondheidsklachten koorts en/of benauwdheidsklachten, dan moet het hele huishouden thuisblijven totdat iedereen 24 uur lang geen
klachten heen. Ook hier gelden afwijkende regels wanneer er sprake is van een cruciaal beroep of
vitaal proces. Overleg ook hier samen hoe u dit met elkaar oplost. Als een medewerker moet thuis-

64
Een publica9e van Werkplein Fivelingo.

EHBC* Eerste Hulp Bij Corona voor ondernemers, dinsdag 20 oktober 2020
blijven vanwege een zieke huisgenoot en deze niet kan thuiswerken omdat dit beroepsma9g onmogelijk is, dan moet u als werkgever toch het loon doorbetalen.
Werknemer bang voor besmeqng
Wat doe u als een werknemer bang is om een besme|ng met het coronavirus op te lopen bij uw bedrijf? Probeer de angst voor een besme|ng bij een werknemer weg te nemen als er geen aantoonbare redenen zijn om bang te zijn. En pas alle voorzorgsmaatregelen volgens de richtlijnen toe. Lukt
het niet om uw medewerker gerust te stellen en komt hij niet werken, dan kunt u dit als werkweigering aanmerken. Hij heen geen recht meer op loon. Bespreek dit met uw werknemer en beves9g dit
daarna schrinelijk aan hem.
Uw werknemer kan er ook voor kiezen om verlof aan te vragen. Voor het al dan niet toekennen van
een verlofaanvraag geldt de normale, binnen u bedrijf geldende, procedure. U kunt de werknemer
niet verplichten vakan9e op te nemen. Het ini9a9ef hiervan moet al9jd bij de werknemer liggen.
(Bron: Kamer van Koophandel)

65
Een publica9e van Werkplein Fivelingo.

EHBC* Eerste Hulp Bij Corona voor ondernemers, dinsdag 20 oktober 2020

5. Veelgestelde vragen van ondernemers
Vragen over krediet
1. Ik zit in de problemen door de coronamaatregelen en heb geld nodig. Welke regelingen kunnen me
daarbij helpen? De regelingen van de overheid zijn er voor een deel op gericht de toegang tot krediet
voor bedrijven te verbeteren. De overheid wil voorkomen dat bedrijven die worden geraakt door de
gevolgen van het coronavirus in liquiditeitsproblemen komen. Er is een aantal regelingen aangekondigd:
BMKB
Om met name mkb-ondernemers die door de coronacrisis zijn getroﬀen te helpen zijn de regels voor
de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Deze aangepaste regeling is per 16 maart 2020
van kracht. Met de regeling kunnen bedrijven onder guns9gere voorwaarden geld lenen bij de bank.
De BMKB is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (ne) met een jaaromzet
tot 50 miljoen euro of een balanstotaal tot 43 miljoen euro.
De overheid wil voorkomen dat bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het coronavirus
in liquiditeitsproblemen komen. Met de maatregel staat de overheid voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de ﬁnancier (met name banken) niet genoeg zekerheden kunnen bieden. Hierdoor kun je als ondernemer meer lenen. Aanvragen voor BMKB kun je
indienen bij geaccrediteerde ﬁnanciers. Meer informa9e vind je hier.
Tozo
Met de 9jdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) kun je een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen tot maximaal 10.157 euro. Deze lening wordt verstrekt onder guns9ge voorwaarden en is bedoeld voor zelfstandige ondernemers, onder wie zzp’ers. Lees meer op de pagina’s
4 en 12.
Qredits
Voor kleinere bedrijven, waaronder zzp’ers, worden de aﬂossingsvoorwaarden voor microkredieten
via Qredits versoepeld. Kleine ondernemers die al een lening hebben via Qredits en geraakt zijn door
de coronaproblema9ek wordt 6 maanden uitstel van aﬂossing aangeboden. De rente is in die periode
verlaagd naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits met maximaal 6 miljoen euro. Meer informa9e
vind je op Ondernemersplein.
GO
Grotere bedrijven kunnen gebruikmaken van de Garan9e Ondernemersﬁnanciering-regeling (GO).
Mkb’ers en grote bedrijven kunnen daarmee makkelijker leningen afsluiten die voor 50% door de
staat worden gegarandeerd. Het garan9eplafond voor de regeling is verhoogd van 400 miljoen naar
1,5 miljard euro, het maximum per onderneming naar 150 miljoen euro.
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NOW
De NOW vervangt de werk9jdverkor9ng (WTV), die wordt ingetrokken. Werkgevers kunnen met de
nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een ‘substan9ële tegemoetkoming in de loonkosten’, en
hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. Zo kunnen werkgevers werknemers met een vast én
ﬂexibel contract in dienst houden en doorbetalen. Lees verder op pagina 8.

Vragen over personeel
1. Wat moet ik doen als ik (?jdelijk) onvoldoende werk heb voor mijn personeel en mijzelf?
Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid
(NOW) hoopt de overheid dat zoveel mogelijk mensen hun baan kunnen behouden, zelfs als er door
de coronacrisis 9jdelijk geen werk voor hen is. De NOW vervangt de werk9jdverkor9ng (WTV) die
wordt ingetrokken. Werkgevers kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten. De hoogte hiervan is a‚ankelijk van de terugval in omzet, maximaal
90% van de loonsom. Zo kunnen werkgevers werknemers met een vast én ﬂexibel contract in dienst
houden en doorbetalen. Ook oproepkrachten vallen hieronder. Uitzendbureaus kunnen ook voor uitzendkrachten een tegemoetkoming aanvragen. DGA’s, ondernemers en eigenaren worden niet in de
regeling meegenomen. Directeuren van bv’s wel, mits ze onder de werknemersverzekeringen vallen
en daar premie voor wordt ingehouden op het loon.
2. Wanneer kan ik een aanvraag indienen voor de NOW-regeling?
Je kunt nog geen aanvraag indienen. De exacte datum waarop dit wel kan wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt. De periode waarover je tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet af van deze datum.
Omzetverlies vanaf 1 maart 2020 komt in aanmerking voor deze regeling. Uiteindelijk gaat de NOWaanvraag via het UWV. Voor de aanvraag is straks geen eHerkenning of andere vorm van authen9ca9e
en autorisa9e nodig. Aanvragen doe je met je loonheﬃngsnummer. Op fraude wordt gecontroleerd
De Belas9ngdienst roept op om snel je aangine loonheﬃng op te sturen als je dat nog niet gedaan
hebt. Het UWV heen die gegevens straks nodig bij de verwerking van je NOW-aanvraag. Als het nodig
is, kun je uitstel van betaling krijgen.
3. Ik had net een WTV-aanvraag gedaan, maar die regeling stopt. Wat moet ik nu doen?
Als je al een aanvraag voor WTV gedaan had, wordt die vanaf nu beschouwd als aanvraag voor de
nieuwe tegemoetkomingsregeling. Je hoen dan niets te doen en krijgt vanzelf bericht. Als je al een
toekenning voor werk9jdverkor9ng hebt gehad, blijn deze van kracht. Als je na de einddatum wilt
verlengen, stap je op dat moment over naar de nieuwe regeling. De tegemoetkoming kan in ieder
geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (evt. onder andere
voorwaarden) met nog eens 3 maanden.
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Meer informa9e over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW) vind je op Ondernemersplein en in het overzicht van de regelingen.
4. Kan ik ook gebruik maken van de NOW-regeling voor medewerkers met een oproepcontract of ﬂexcontract?
Het Rijk dringt er bij werkgevers op aan om ook deze medewerkers in dienst te houden. Daarom vallen zij ook onder de NOW-regeling. Dat is ook het geval bij medewerkers die vallen onder een uitzendbeding.
5. Wanneer mag ik of mijn personeel een beroep doen op de noodopvang voor kinderen?
De overheid heen cruciale beroepsgroepen en vitale processen aangemerkt. Mensen die werken bij
bedrijven die binnen die criteria vallen, dienen te blijven werken om de samenleving draaiende te
houden. Zij mogen daarom gebruikmaken van de noodopvang voor hun kinderen. Als in een gezin 1
ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Datzelfde geldt voor ouders die allebei niet in een cruciaal beroep zilen: als je werknemers hierdoor in
de knel komen, wordt hen geadviseerd met jou als werkgever op zoek te gaan naar een oplossing.
Let op: Als je betaalt voor de reguliere opvang, loopt die betaling door, ook als je geen aanspraak kunt
maken op de noodopvang. De betaling loopt ook door als je weliswaar een cruciaal beroep hebt en
recht hebt op noodopvang, maar wel al voor de reguliere opvang betaalt. De Rijksoverheid compenseert de eigen bijdrage van ouders. Dat gaat via de kinderopvangorganisa9es, die het verschil tussen
het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag over de periode 16 maart t/m 6 april 2020
overmaken aan de ouders. Eventuele verlenging is mogelijk als de situa9e onverhoopt langer aanhoudt. Meer daarover vind je op de website van de Rijksoverheid.
6. Wanneer kom ik in aanmerking voor de compensa?eregeling van 4.000 euro?
De Beleidsregel tegemoetkoming schade COVID-19 is een tegemoetkoming die bedoeld is voor ondernemers die hun omzet geheel of grotendeels hebben zien verdwijnen door de genomen overheidsmaatregelen. Denk daarbij aan bepaalde horecabedrijven en bedrijven in de evenementenbranche. De precieze voorwaarden moeten nog worden uitgewerkt, maar het streven is om dat snel duidelijk te hebben. Snelheid is daarbij van het grootste belang. Daarom is gekozen voor een simpele
vormgeving met een vast bedrag.

Vragen over doorbetaling loon en NOW
1. Hoe bepaal ik welk loon ik door moet betalen van oproepkrachten? Meldt de NOW daar iets over,
neem ik het gemiddelde van de laatste drie maanden of moet ik dat anders aanpakken?
De regeling bevat geen aanknopingspunten, laat staan verplich9ngen over hoe het aan oproepkrachten door te betalen loon moet worden bepaald. Wel bevat de regeling de verplich9ng om de loonsom
(in de periode waarvoor de tegemoetkoming wordt aangevraagd) “zoveel mogelijk gelijk te houden”.
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Aangezien de tegemoetkoming wordt vastgesteld op basis van de loonsom over januari 2020 (of, bij
uitzondering, november 2019) ligt het in de rede dat het door te betalen loon zoveel mogelijk wordt
afgestemd op het in januari 2020 betaalde loon. Dan wordt voldaan aan de regeling.
2. Het voorschot voor de NOW-regeling is 3 maal de loonsom over de maand januari (of november).
Naderhand vindt verlaging van dat voorschot plaats, als de totale loonsom van maart, april en mei
lager is dan het voorschot. Maar wat gebeurt er als de loonkosten in werkelijkheid hoger zijn, omdat
in januari of november normaal lagere loonkosten gelden?
De NOW-regeling voorziet niet in een hógere tegemoetkoming als de loonkosten over de periode van
drie maanden waarover de tegemoetkoming is toegekend hóger zijn dan de loonkosten over januari
2020.
Er vindt op grond van de regeling alleen een correc9e naar beneden plaats als de loonkosten lager
waren, maar in opwaartse zin vindt er geen correc9e plaats als de loonkosten hoger waren.
3. Maakt het voor de (hoogte van de) tegemoetkoming uit dat ik in de periode waarvoor ik de tegemoetkoming aanvraag andere werknemers in dienst heb dan in januari, de referteperiode? Wordt bij
de vergelijking van de loonsom geabstraheerd van het daadwerkelijke personeelsbestand?
Het klopt dat de maand januari 2020 wordt gehanteerd als referteperiode voor de vaststelling en vergelijking van de loonsom. Het loon van personeel dat ná januari 2020 in dienst komt, telt niet mee in
de vaststelling van de tegemoetkoming.
De regeling zelf en ook de toelich9ng geven geen deﬁni9ef uitsluitsel of bij de vergelijking van de
loonsom (over januari 2020 (de referteperiode) en de loonsom over de periode van drie maanden
waarvoor de tegemoetkoming geldt) gekeken wordt of het om dezelfde (samenstelling van) medewerkers gaat.
4. Wat wordt verstaan onder ‘concern’ en welke buitenlandse en?teiten moeten in dat kader wel en
niet betrokken worden bij de vaststelling van de omzetdaling en loonsom?
Bij het begrip concern moet op grond van de regeling worden aangesloten bij het juridische begrip
‘groep’ én een vennootschapsrechtelijke moeder-/dochterband. Buitenlandse rechtspersonen of
vennootschappen moeten alleen worden meegeteld als sprake is van SV-loon dat in Nederland verzekerd is.
Ar?kel 6 lid 4:
Indien de rechtspersoon of vennootschap onderdeel is van een groep als bedoeld in ar9kel 24b van
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, wordt, in afwijking van het derde lid, uitgegaan van de omzetdaling van de groep zoals deze op 1 maart 2020 bestond. Indien de rechtspersoon een dochtermaatschappij is van een ander als bedoeld in ar9kel 24a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, worden
de dochtermaatschappij en de rechtspersoon voor de werking van deze regeling behandeld als waren
zij een groep. Voor de bepaling van de omzetdaling als bedoeld in de eerste zin worden de Nederlandse rechtspersonen en vennootschappen in aanmerking genomen, en ook buitenlandse rechtspersonen en vennootschappen met loon in Nederland.
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Met in de toelich9ng:
“(…) Voor concerns met Nederlandse en buitenlandse dochters geldt dat zij niet de omzetdaling moeten meetellen van de rechtspersonen in de groep die geen Nederlands SV-loon hebben. (…)”
met de achterliggende gedachte:
“(…) Met betrekking tot de omzetdaling van een groep (ar9kel 2:24b BW ) dan wel een daarmee gelijkgestelde construc9e (de moeder-dochtermaatschappij van ar9kel 24a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek) geldt het volgende: niet-Nederlandse rechtspersonen of natuurlijke personen zonder in
Nederland verzekerd SV-loon, worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de omzetdaling van de Nederlandse en niet-Nederlandse onderdelen met in Nederland verzekerd SV-loon
van de groep. De band met het behoud van werkgelegenheid in Nederland is dermate klein dat het
niet gerechtvaardigd is om de omzetdaling tevens over deze groepsonderdelen te berekenen. (…)”
5. Mag ik nog wel op bedrijfseconomische gronden met wederzijds goedvinden afscheid nemen van
werknemers of valt ook dat onder het verbod en een verlaging van de tegemoetkoming?
In de regeling staat inderdaad expliciet dat bij aanvragen bij het UWV om toestemming tot opzegging
wegens bedrijfseconomische gronden een correc9e geldt. Naar de leler zou dus elke andere vorm
van een beëindiging van de arbeidsovereenkomst op bedrijfseconomische gronden wél mogen.
Het lijkt echter zo zeer strijdig met het doel van de regeling dat een beëindiging via een vso wel kan
waar datzelfde ontslag via het UWV is uitgesloten, dat ik het zelf niet aan zou raden. Ik zou er zeker
ook mijn hand niet voor in het vuur steken dat bij een beëindiging via een vso géén correc9e plaats
zal vinden.

Vragen van werkgevers met medewerkers uit de doelgroep Banenafspraak.
1. Heee het ontvangen van loonkostensubsidie/loonkostendispensa?e gevolgen als ik aanspraak wil
maken op de NOW?
Loonkostensubsdie op basis van Partcipa9ewet en NOW-subsidie blijven naast elkaar bestaan. In deze
bijzondere situa9e accepteert de overheid namelijk dubbele subsidiëring van de loonkosten. Het
bleek onuitvoerbaar om de NOW-subsidie te verrekenen met de loonkostensubsidie.
De NOW geldt dus voor alle medewerkers. Aanvragen kan via het nieuw coronaloket op de site van
UWV. Op deze site is nu al een checklist te vinden met alle informa9e die werkgevers bij de hand
moeten hebben, bijvoorbeeld de betreﬀende loonheﬃngsnummers en de maanden waarin omzetverlies wordt verwacht.
Volledige link naar de NOW pagina van UWV:
hlps://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/detail/now-aanvragen
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2. Waarom staat er in de NOW-regeling dat werkgevers aan de gemeente waarvan zij loonkostensubsidie ontvangen, moeten melden dat zij een NOW-subsidie ontvangen?
Deze meldplicht zal worden geschrapt. De plicht was opgenomen om gemeenten de ruimte te geven
om loonkostensubsidie en NOW-subsidie te verrekenen. Dit zal niet gebeuren, omdat dit onuitvoerbaar is gebleken. Daarom wordt in deze bijzondere situa9e de dubbele subsidiëring van de loonkosten geaccepteerd.
3. Kan loonwaardebepaling telefonisch?
Ja, onder voorwaarden. Door de coronacrisis ontstaan vertragingen bij de loonwaardebepaling voor
het berekenen van loonkostensubsidie (in het kader van de Par9cipa9ewet) en de loonwaardebepaling door UWV (in het kader van de Wajong). Dit omdat de loonwaardebepalers hun werk niet al9jd
kunnen doen op de werkplek van de werknemer vanwege het besme|ngsrisico. Ook is de werknemer als gevolg van de coronamaatregelen niet al9jd op de werkplek aanwezig.
Voor een zorgvuldige beoordeling van de arbeidspresta9e van een werknemer is een bezoek aan de
werkplek essen9eel. Tegelijker9jd belemmert vertraging van de loonwaardebepaling mensen met
een arbeidsbeperking om aan het werk te komen.
Tot 1 juni mogen interviews voor de loonwaardebepalingen daarom telefonisch worden uitgevoerd.
Daarbij gelden de volgende voorwaarden:
•

de telefonisch vastgestelde loonwaarde geldt voor maximaal zes maanden.

•

zodra de omstandigheden zijn genormaliseerd, vindt zo snel mogelijk een werkplekbezoek plaats.

Gemeenten die tussen 1 maart 2020 en 1 juni 2020 forfaitaire loonkostensubsidie inzelen (dus subsidie ter hoogte van 50% van het minimumloon geven en geen loonwaardebepaling hebben gedaan),
mogen de duur s9lzwijgend verlengen. Dit kan voor een periode van maximaal zes maanden (als er
geen 9jdige loonwaardebepaling kan plaatsvinden). Ook hierbij geldt de voorwaarde dat een werkbezoek plaatsvindt zodra de omstandigheden zijn genormaliseerd.
4. Mijn medewerker valt uit wegens coronabesmegng. Geldt de No-Riskpolis?
Ja. Met de zogeheten No-Riskpolis zijn werkgevers van medewerkers die in het doelgroepregister zijn
opgenomen, verzekerd van looncompensa9e bij ziekte. De regeling houdt in dat een werkgever
•

een Ziektewet-uitkering kan krijgen als een medewerker ziek wordt;

•

geen hogere premie hoen te betalen voor de Ziektewet;

•

geen hogere premie hoen te betalen als de medewerker in de WGA komt.

5. Welke melding moet ik doen als een medewerker uitgevallen is wegens coronabesmegng?
De No-Riskpolis kunt u aanvragen bij UWV via deze verzuimmelder. Het is van belang om de melding
te doen binnen 6 weken nadat de werknemer ziek geworden is.
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Ontvangt u voor deze zieke medewerker loonkostensubsidie van de gemeente? Dan stuurt UWV de
gemeente een melding dat de loonkostensubsidie stopgezet moet worden. Het is aan de gemeente
om 9jdig de loonkostensubsidie stop te zelen. Het is voor alle par9jen van belang dat dit correct en
9jdig gebeurt. Anders ontvangt u als werkgever teveel loonkostensubsidie en zal dit achteraf teruggevorderd worden. Dat is uiteraard geen wenselijke situa9e.
Let wel: de werkgever blije verantwoordelijk voor de re-integra?e van de medewerker. Laat u in voorkomende gevallen informeren over de verplich?ngen.
6. Dekt de no-risk polis ook de kosten voor iemand die thuis werkt wegens de coronaproblema?ek,
maar niet wegens ziekte?
Nee. De No-Riskpolis is een compensa9e die alleen kan worden aangevraagd in geval van ziekte.
Raakt de coronaproblema9ek uw bedrijfsvoering en is de medewerker daarom thuis – zonder mogelijkheid thuis te werken – dan geldt de 9jdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud
(NOW).
Is “thuiswerken” of “social distancing” vanwege het coronavirus reden genoeg om het uitvoeren van
re-integra?everplich?ngen uit te stellen?
UWV verwacht van werkgevers dat administra9eve handelingen gewoon worden uitgevoerd (zoals
dat ook bij bedrijfsslui9ngen wegens vakan9e het geval is). Contacten en onderzoeken bij een zieke
medewerker, bijvoorbeeld door werkgever of arbeidsdeskundige, kunnen telefonisch worden ingezet/uitgevoerd. Zodra dat weer mogelijk is kunnen deze in een later stadium worden aangevuld met
daadwerkelijke fysieke ac9es.

Vragen over ZZp'ers en Corona
1.. Ik ben ondernemer en zit in de problemen doordat mijn opdrachten wegvallen. Wat zijn mijn mogelijkheden?
De 9jdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) staat open voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp'ers, die 9jdelijk ﬁnancieel in de knel zilen. Als je aan de voorwaarden
voldoet kun je aanspraak maken op inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Daarnaast
kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.
Sneller en soepeler
De lening geldt voor zelfstandig ondernemers en bedraagt maximaal 1.503,31 euro nelo per maand.
De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt
sneller behandeld en verstrekt. Deze voorziening heen 9jdelijk soepele voorwaarden vanwege de
bijzondere situa9e waarin Nederland verkeert. De inkomensondersteuning voor levensonderhoud
hoen bijvoorbeeld later niet te worden terugbetaald.
Je leest meer over deze 9jdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) in het overzicht van de regelingen. Meer informa9e vind je ook op Ondernemersplein.
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Een andere mogelijkheid is om microkrediet aan te vragen onder versoepelde voorwaarden. Bij microkredietverstrekker Qredits krijg je 9jdelijk rentekor9ng (zie vraag 1). Voor bedrijven die direct en
hard getroﬀen zijn door de maatregelen van het kabinet komt op korte termijn een tegemoetkoming.
Ook kun je uitstel van belas9ngbetaling krijgen van de Belas9ngdienst.
In het ar9kel over zzp’ers en het coronavirus leggen we uit wat voor regelingen er nog meer beschikbaar zijn.
2. Ik ben zzp’er en loop nu klussen mis omdat opdrachtgevers afzeggen. Kan ik de schade op hen verhalen?
Dat hangt af van wat je met je opdrachtgevers hebt afgesproken in de overeenkomst of in je algemene voorwaarden. De gevolgen van het niet-nakomen van een verbintenis worden beschreven in de
ar9kelen 74 en verder van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Komt iemand een overeenkomst niet
na? Dan kan diegene uiteindelijk schadeplich9g zijn.

Vragen over andere regelingen
1. Wat doen Europese instan?es om ondernemers te helpen?
De Europese Commissie heen een Corona Response Investment Ini9a9ve (CRII) van 37 miljard euro
voor alle EU-lidstaten aangekondigd. Dat geld is bedoeld om de zorg, het mkb en de arbeidsmarkt te
ondersteunen. De Europese Centrale Bank (ECB) en andere toezichthouders zorgen dat banken goedkoper geld kunnen lenen van de ECB, dat ze daarna weer aan hun klanten kunnen lenen. De ECB
koopt dit jaar voor honderden miljarden extra bedrijfs- en staatsobliga9es op om de economie te
s9muleren. De Europese Investeringsbank-groep (EIB-groep) zal tot 40 miljard euro aan ﬁnanciering
mogelijk maken om bedrijven die zijn getroﬀen door het coronavirus ﬁnancieel te ondersteunen.
2. Komen er nog overheidsregelingen aan?
Mogelijk. Het Rijk is bijvoorbeeld met de cultuursector in gesprek, omdat daar de gevolgen van het
coronavirus groot zijn. Er wordt besproken welke algemene regelingen de sector kunnen helpen en
waar maatwerk nodig is. Meer informa9e daarover is vinden op de site van de Rijksoverheid.
Daarnaast is het kabinet in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zelen en al opgelegde aanslagen
aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelas9ng. Een aantal gemeenten heen dit al aangekondigd.
3. Wat voor regelingen treﬀen de banken?
Ook de banken dragen hun steentje bij: gezonde bedrijven krijgen van een aantal 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. Met de maatregel willen ze vooral kleine ondernemers wat
lucht bieden. De banken melden via de Nederlandse Vereniging van Banken dat ze voldoende gezon-
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de buﬀers hebben opgebouwd om deze maatregel te nemen. Voor bedrijven met hogere ﬁnanciering
geldt de regeling niet. Wel houden ze de ontwikkelingen voor die groep in de gaten.
Consumenten die door wegvallende inkomsten 9jdelijk minder ﬁnanciële ruimte hebben om de hypotheeklasten te betalen, raadt de NVB aan om contact op te nemen met hun bank. Klanten met een
hypotheek bij o.a. ABN AMRO kunnen bijvoorbeeld een verzoek indienen om rente en aﬂossing voor
3 maanden op te schorten.
4.. Hoe reageert de pensioensector?
Werkgevers die als gevolg van de coronacrisis in acute geldproblemen zijn geraakt, kunnen zich melden bij hun pensioenfonds, verzekeraar of premiepensioen instelling. De pensioensector heen aangekondigd bij te willen dragen, maar laat weten daar - door welelijke voorschrinen - beperkte ruimte
voor te hebben.
Werkgevers die door de coronacrisis zijn getroﬀen kunnen zich melden voor een mogelijke betalingsregeling. Ook is het maken van afspraken over een soepeler betalingstermijn bespreekbaar, binnen de
welelijke mogelijkheden. Daarnaast kan het invorderingsbeleid bij het innen van de premies worden
versoepeld, bijvoorbeeld door geen incassobureaus in te schakelen of administra9eve boetes op te
leggen.
De S9ch9ng van de Arbeid, de Pensioenfedera9e en het Verbond van Verzekeraars melden in een
gezamenlijk persbericht dat de problemen per werkgever en sector verschillen. Er wordt daarom
‘maatwerk geboden’ op basis van ‘oplossingsrich9ngen’. De ruimte voor dat maatwerk is op dit moment nog beperkt, door welelijke voorschrinen ten aanzien van invorderingsinspanningen en betalingstermijnen.
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Vragen over slui?ngen en regels
1. Welke ondernemers moeten dicht en welke niet? En wat zijn de uitzonderingen?
Basisregel is dat iedereen navolging moet geven aan de geldende hygiënemaatregelen en de 1,5 meter afstandsregel. Winkels en markten die zich daar niet of te weinig aan (kunnen) houden moeten
worden gesloten. Ook vakan9eparken, campings, parken, natuurgebieden en stranden worden gesloten als op deze loca9es geen of te weinig navolging wordt gegeven aan de regels en maatregelen, of
als dit dreigt te gebeuren.
Het uitoefenen van alle vormen van contactberoepen wordt verboden tot ten minste 6 april, omdat
het niet mogelijk is aan de 1,5 meter afstandsregel te voldoen. Kappers, nagelstylisten en anderen in
deze contactberoepen mogen tot ten minste die datum hun vak dus niet meer uitoefenen. Binnen
deze categorie vallen bijvoorbeeld ook voor masseurs, escort-services en rijinstructeurs. Er wordt een
uitzondering gemaakt voor de behandeling van (para)medische beroepen, mits daar een individuele
medische indica9e voor bestaat en de beoefenaar alle hygiënevereisten kan naleven. Ook casino’s,
speelhallen, e.d. moeten sluiten.

Vragen over sportclubs en horeca
1. Wat zijn de regels voor een kan?ne, restaurant of hotel?
Al eerder was bepaald dat eet- en drinkgelegenheden en sport- en ﬁtnessclubs gesloten zijn tot
6 april. Dit geldt ook voor sauna’s en sexclubs. Hotels hoeven niet dicht, bars en restaurants in hotels
wel. Roomservice is dan wel weer toegestaan. Bedrijfsrestaurants vallen niet onder horeca en mogen
dus ook openblijven.
Het is wel toegestaan klanten te laten a‚alen. Daarbij moet voorkomen worden dat mensen dicht op
elkaar staan, eten mag niet ter plekke worden opgegeten. Ook mag je eten bezorgen.

Vragen over vis en ijs
1. Mag een vishandelaar of ijsverkoper open blijven?
Vishandelaren en ijsverkopers mogen vis en ijs verkopen om af te halen. De consump9es mogen niet
ter plekke opgegeten worden, om te voorkomen dat grote groepen samenkomen. Coﬀeeshops mogen als a‚aalloket open blijven.
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Vragen over (super)markten
1. Supermarkten blijven open. Welke regels zijn van toepassing?
Omdat markten in sommige delen van het land behoren tot de essen9ële voedselketen mogen zij
openblijven. Wel moeten marktmeesters ervoor zorgen dat de 1,5 meter afstand gewaarborgd is.
De overheid vraagt iedereen met klem om zich aan de gezondheidsadviezen te houden. Houd waar
mogelijk 1,5 meter of 2 armlengtes afstand en blijf zo veel mogelijk thuis.
Ook zonder dat je je zaak sluit kun je een aanvraag doen voor de diverse regelingen van het Rijk.
Meer informa9e over de slui9ng van bepaalde bedrijven vind je op de site van de Rijksoverheid.
2. Wat gebeurt er als ondernemers zich niet aan de regels houden?
Gemeenten hebben meer bevoegdheden om te handhaven. Via een noodverordening kunnen ze
makkelijker en sneller optreden. Burgemeesters kunnen speciﬁeke loca9es sluiten, zoals parken,
stranden en campings. Er kunnen ook boetes worden opgelegd als bedrijven zich niet aan de voorgeschreven maatregelen houden. Ondernemers met een fysieke winkel dienen een stringent deurbeleid
te handhaven. Stringent deurbeleid kan o.a. ingevuld worden door voordat bezoekers de winkel betreden de geldende regels mee te delen en in de winkel toe te zien op het houden van minimaal 1,5
meter afstand.
3. Wat voor deurbeleid voeren supermarkten?
Supermarkten en drogisterijen hebben inmiddels aangescherpt deurbeleid ingevoerd. Het gebruik
van een winkelwagen is vanaf nu verplicht in supermarkten, ook als een klant slechts één product
nodig heen. Zijn de winkelwagens op? Dan mag er geen nieuwe klant meer naar binnen en moeten
mensen buiten wachten. Dit meldt brancheorganisa9e CBL.
In kleinere supermarkten en drogisterijen is het gebruik van een mandje verplicht. In deze winkels
wordt slechts een beperkt aantal mandjes beschikbaar gesteld, zodat het niet te druk wordt in de
winkel. Klanten moeten buiten wachten tot er een mandje beschikbaar is. Supermarkten overleggen
met gemeenten over ondersteuning van handhaving van de 1,5 meter afstandsregel voor rijen buiten
de winkel.
4. Zijn er voorbeelden van crisisplannen voor bedrijven zodat ondernemers die niet zelf hoeven te bedenken?
Ja. VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN hebben samen een handreiking opgesteld met daarin aandachtspunten voor onder andere preven9e, risicobeheersing, een bedrijfscon9nuïteitsplan en arbeidsrechtelijke informa9e.
5. Sommige ondernemers moeten verplicht sluiten, anderen zien hun omzet dalen. Mag je als ondernemer dan minder huur gaan betalen?
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Als op last van de overheid het gehuurde gesloten wordt of door overheidsregelingen de omzet daalt,
zijn dat omstandigheden die in beginsel niet voor rekening van de verhuurder komen. Een verlaging
van de huurprijs is dus niet aan de orde.
Volgens het Nederlandse huurrecht kan een huurder van een kantoor- of winkelruimte en andere bedrijfsruimte enkel in geval van een ‘gebrek’ aan de gehuurde bedrijfsruimte aanspraak maken op
huurkor9ng.
Het coronavirus, inclusief alle gevolgen, voldoet niet aan de voorwaarden om als ‘gebrek’ te worden
beschouwd.
Mocht je door ﬁnanciële problemen de huur niet meer (volledig) kunnen betalen, meld dat dan zo
snel mogelijk schrinelijk bij de verhuurder. Ga in overleg met de verhuurder en probeer afspraken te
maken over de betaaltermijn en de omvang van de huurbetalingen.
In een gezamenlijk persbericht hebben zowel retail- als vastgoedorganisa9es zowel retailers als verhuurders opgeroepen de dialoog aan te gaan en te zoeken naar kortetermijnoplossingen. Daarmee
moet 9jd en ruimte gecreëerd worden voor maatwerk op langere termijn.
6. Ik kan niet meer aan mijn verplich?ngen voldoen. Wanneer is er sprake van overmacht?
Overeenkomsten moeten worden nagekomen, dat is de kern van ons rechtssysteem in een normale
situa9e. Een beroep op overmacht wordt niet snel aangenomen. De kans op een posi9ef beroep op
overmacht is heel klein.
Of er sprake is van overmacht hangt af van het contract dat je hebt opgesteld. Bij commerciële contracten is vaak een zogeheten force majeure-clausule opgenomen. Daarin is vastgelegd in welke omstandigheden sprake is van overmacht, en wat de gevolgen zijn als dit aan de orde is. In de clausule
staan meestal zaken als overheidsmaatregelen, stakingen, plotselinge belemmeringen in de infrastructuur of tekorten in transport als omstandigheid. Het kan dus zijn dat onder verwijzing naar de
(overheids-)maatregelen die genomen zijn om verspreiding van het virus te voorkomen een beroep
kan worden gedaan op overmacht. Je kunt ook ziektes, epidemieën of quarantaines in zo’n contract
opnemen. Bij een geschil bepaalt de rechter.
Heb je geen force majeure-clausule opgenomen? Dan kijk je naar de mogelijkheden in het toepasselijk recht. Dit kan Nederlands recht zijn, of het recht van het land waar je klant is geves9gd. Het niet
kunnen leveren wordt in de wet omschreven als ‘een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis’. Dit is beschreven in de ar9kelen 74 en verder van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Kom je je
overeenkomst niet na? Dan kun je uiteindelijk schadeplich9g zijn.
7. Kan ik mij als ondernemer verzekeren tegen de schade die ik loop door de maatregelen om het coronavirus te bestrijden?
Nee, dit valt onder het ondernemersrisico. Het mislopen van inkomsten door het coronavirus is een
bedrijfsschade. Bedrijfsschadeverzekeringen dekken echter alleen materiële schade, en daar is in dit
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geval geen sprake van, meldt het Verbond van Verzekeraars. Wel kun je gebruik maken van de eerdergenoemde regelingen.
8. Hoe zit dat met medewerkers die ziek zijn? Moet een ondernemer loon doorbetalen?
Als je personeel ziek thuis zit ben je verplicht loon door te laten betalen. Als je een verzuimverzekering hebt afgesloten, dekt deze de loondoorbetalingsverplich9ng. Is je werknemer door ziekte niet in
staat te werken? Dan keert de verzuimverzekering uit, ongeacht om welke ziekte het gaat. Maar let
op: als je werknemer om preven9eve redenen in quarantaine moet blijven of een bepaald gebied niet
mag verlaten, dan keert de verzekeraar niet uit.
9. Hoe zit dat met ondernemers die zelf ziek zijn?
Als je als ondernemer niet werkt omdat je niet besmet wilt raken, of omdat je uit voorzorg in quarantaine zit of een bepaald gebied niet mag verlaten, dekt je arbeidsongeschiktheidsverzekering dat niet.
Een arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt namelijk inkomensverlies als gevolg van ziekte of arbeidsongeschiktheid en daar is in deze situa9e geen sprake van. Je krijgt wel een uitkering van je arbeidsongeschiktheidsverzekering als je ziek bent geworden door het coronavirus en daardoor niet
kunt werken.
10. Kan ik mijn bedrijf in de toekomst verzekeren tegen uitbraken als het coronavirus?
Naar verwach9ng zullen de verzekeraars de uitbraak van een pandemie, zoals nu het coronavirus, in
de voorwaarden van de verzekering uit (gaan) sluiten. Lees hier meer over hoe je om kunt gaan met
onvoorziene omstandigheden.
11. Veel evenementen, congressen en reizen worden geannuleerd. Worden de kosten vergoed?
Voor reizen moet je contact opnemen met je reis- of luchtvaartorganisa9e. Voor evenementen en
congressen kun je contact opnemen met je verzekeraar.
Alle evenementen en bijeenkomsten met een vergunnings- en meldplicht zijn tot 1 juni 2020 afgelast.
Alle overige samenkomsten zijn ook verboden. Wel zijn er enkele uitzonderingen:
A. welelijk verplichte samenkomsten (max 100 personen), zoals vergaderingen van de gemeenteraad of de Staten-Generaal
B. samenkomsten die nodig zijn voor de con9nuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisa9es (max 100 personen)
C. uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen (max 30 personen)
D. samenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke aard (max 30 personen)
Ook in die uitzonderingsgevallen geldt dat deze samenkomsten alleen mogen doorgaan als alle hygiënemaatregelen ter bestrijding van het corona-virus in acht worden genomen en men 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden.
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Vragen over buitenland
1. Is het veilig om (pakket)post te ontvangen (uit het buitenland)?
De kans dat je ziek wordt door het vastpakken van pakkelen en andere oppervlakken is klein, maar
besme|ng is wel mogelijk. Die kans op besme|ng is volgens het RIVM kleiner als regelma9g je handen wast en voorkomt dat je na het aanraken van post je gezicht aanraakt.
Buiten het lichaam kan het virus enige 9jd overleven op verschillende materialen. Hoe lang dat precies is hangt mogelijk af van het soort oppervlak, de temperatuur en de luchtvoch9gheid. De hoeveelheid virus dat via een ziek persoon op een oppervlak terechtkomt zal ook sterk verschillen.
2. Mag personeel voor woon- of werkverkeer de grens passeren? En zijn zakelijke reizen toegestaan?
Advies aan zakenreizigers is om de afweging te maken of een zakenreis op dit moment echt noodzakelijk is. In principe wordt ook reizen naar Duitsland en België afgeraden als dit niet noodzakelijk is.
Vrachtvervoer en overig professioneel transport geldt nadrukkelijk wel als ‘noodzakelijk verkeer’. Het
reisadvies geldt dus niet voor de transportsector en het goederenvervoer.
Duitsland
Voor de passage van de Duits-Franse grens en de Duits-Luxemburgse grens lijkt de 'Pendlerbescheinigung' noodzakelijk. Het kan verstandig zijn deze bij de grenspassage Nederland-Duitsland in te (laten)
vullen en mee te nemen bij grensovergang. Op de site van de Duitse Bundespolizei vind je meer informa9e over de 'Pendlerbescheinigung'.
België
Mensen met vitale beroepen die voor hun werk vaak tussen Nederland en België reizen kunnen sinds
22 maart 2020 met een vignet de grens over. Met het vignet moet worden voorkomen dat deze groep
werkenden wordt opgehouden bij grenscontroles. Overige grenspendelaars moeten met een werkgeversverklaring aantonen dat ze voor werk de grens willen passeren. Je kunt met een vignet geen passagiers mee de grens over nemen, maar mag wel samen reizen met andere personen die zelf kunnen
aantonen dat ze voor hun werk de grens over moeten.
Onjuist gebruik van het vignet is stra~aar, net als de schending van het verbod op niet-essen9ële reizen. De Belgische autoriteiten controleren ac9ef. Het vignet is aan te vragen en te downloaden via de
Belgische autoriteiten. Het geprinte vignet is direct te gebruiken. Meer informa9e vind je op de website van de Rijksoverheid.
3. Welke Coronamaatregelen zijn er in België genomen?
De Vlaamse autoriteiten hebben eveneens regelingen afgekondigd om in Vlaanderen ac9eve bedrijven te ondersteunen. In het kort:
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Zelfstandigen die in België werken én wonen die gedwongen zijn hun ac9viteiten te stoppen, kunnen
een overbruggingsuitkering krijgen van hun sociaalverzekeringsfonds. Ook kan de zelfstandige bij zijn
fonds 'Vermindering van voora~etaling van sociale bijdragen' uitstel of vrijstelling van betaling van
sociale bijdragen aanvragen.
Voor ondernemers met een bedrijf in Vlaanderen hebben de autoriteiten een 'Corona hinderpremie'
ingevoerd. Het gaat om een eenmalig bedrag van 4000 euro voor bedrijven die door de maatregel
dicht moeten. Bedrijven die alleen in het weekend moeten sluiten krijgen eenmalig 2000 euro.
In sommige gevallen kunnen ondernemers in Vlaanderen een 'bijkomende slui9ngspremie' van 160
euro per verplichte slui9ngsdag krijgen. Daarvoor gelden extra voorwaarden. Ondernemers kunnen
de premie online aanvragen.
Zelfstandigen die in België wonen en in Nederland werken, kunnen zogeheten leeﬂoon aanvragen bij
het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW). Dat kan in de woongemeente van de
aanvrager.
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6. Vragen van en over werknemers
Uw werknemers zilen net zoals u met veel vragen. Veelgestelde vragen over coronavirus voor werknemers zijn:

Werk en werkplek
1. Mag ik nog naar werk?
Het advies aan werkgevers is om werknemers tot en met 6 april 2020 zo veel mogelijk thuis te laten
werken. Overleg daarom met uw werkgever of thuiswerken mogelijk is. Als u heen van milde gezondheidsklachten moet u thuisblijven. Gezondheidsklachten zijn:
• Neusverkoudheid
• Loopneus
• Niezen
• Keelpijn
• (Licht)e hoesten
• Verhoging tot 38 graden of koorts

2. Ik ben kapper, pedicure of schoonheidsspecialiste. Mag ik nog werken?
Tot en met 6 april 2020 mogen mensen in contactberoepen niet werken. Tot de contactberoepen horen onder meer kappers, nagelstylisten, visagisten, pedicures, schoonheidsspecialisten, tatoeëerders.

3. Wat zijn de regels voor samenkomsten, samenscholing en groepsvorming?
We hebben iedereen nodig in Nederland om verspreiding van het coronavirus in Nederland tegen te
gaan en om kwetsbare groepen te beschermen. Het door iedereen zoveel mogelijk beperken van sociaal contact draagt hieraan bij. Het is belangrijk dat iedereen zich daaraan houdt.
U vindt hier meer informa9e.

4. Mijn werk valt binnen de vitale infrastructuur. Gelden er voor mij andere maatregelen?
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Om maatschappelijke ontwrich9ng te beperken en te zorgen dat vitale sectoren zoals zorg, brandweer en elektriciteit blijven func9oneren, is het belangrijk dat u naar uw werk gaat als u geen klachten (neusverkouden, keelpijn, hoesten en verhoging tot 38 graden) heen. Mocht u twijfelen of u kunt
werken, neem dan contact op met uw werkgever.

5. Ik moet naar mijn werk komen. Hoe kan ik mezelf en anderen om mij heen beschermen?
Neem de gebruikelijke maatregelen om overdracht van griep en verkoudheid te voorkomen:
• Zorg dat u en anderen om u heen regelma9g de handen wassen met water en zeep en afdrogen
met een papieren handdoek.
• Zorg dat u en anderen om u heen hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes als u hoesten of niezen. En gooi ze direct weg.
• Geen handen schudden.

Als u last heen van (milde) gezondheidsklachten moet u thuisblijven. Gezondheidsklachten zijn:
• Neusverkoudheid
• Loopneus
• Niezen
• Keelpijn
• (Licht)e hoesten
• Verhoging tot 38 graden of koorts
• Verergeren de klachten, neem dan telefonisch contact op met uw huisarts.

6. Welk protocol geldt er op mijn werkplek?
Voor elke werkplek geldt dat een protocol van GGD in werking treedt als door contacten van de
werknemers de kans bestaat op besme|ng op de werkplek. Dat protocol bepaalt welke maatregelen
worden genomen.

7. Mijn huisgenoot heee klachten. Moet ik nu ook thuis blijven van werk?
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Als uw huisgenoot ziek is moet u in thuisquarantaine tenzij u in een cruciaal beroep werkt. Meer informa9e vindt u hier.

8. Kan mijn werkgever mijn werk?jden aanpassen?
Ja, uw werkgever is opgeroepen om tot en met 6 april 2020 waar mogelijk de werk9jden van werknemers te spreiden en dit kan betekenen dat uw werk9jden worden aangepast.
Ik woon niet in Nederland, maar werk er wel. Kan ik gewoon naar mijn werk?
Het advies aan werkgevers is om in Nederland werkende werknemers tot en met 6 april 2020 zoveel
mogelijk thuis te laten werken. Overleg daarom met uw werkgever of thuiswerken mogelijk is.
Als u heen van milde gezondheidsklachten moet u thuisblijven. Milde gezondheidsklachten zijn:
• Neusverkoudheid
• Loopneus
• Niezen
• Keelpijn
• (Licht)e hoesten
Verhoging tot 38 graden of koorts
Als een van uw gezinsleden bovenstaande klachten heen en koorts dan is het advies dat u ook thuis
blijn, tenzij u in een cruciaal beroep werkt.
Verergeren de klachten, neem dan telefonisch contact op met uw huisarts.
9. Kan het telecomnetwerk in Nederland het aan als zo veel mensen thuis gaan werken?
Er is geen reden om aan te nemen dat er een tekort aan capaciteit op het openbare telecomnet zal
ontstaan als veel mensen thuis gaan werken. De netwerken zijn in Nederland van hoge kwaliteit.
Hierdoor is het niet waarschijnlijk dat thuiswerken op de telecomnetwerken tot ‘opstopping’ zal leiden. Wel kan het zijn dat de IT-infrastructuur of de internetverbinding van speciﬁeke bedrijven niet is
berekend op grote aantallen thuiswerkende medewerkers. Het Agentschap Teledom adviseert waar
bedrijven op moeten lelen als het gaat om de kwetsbaarheid van telecomdiensten en thuiswerken.

Vragen over BHV
1. Ik ben BHV’er, wat kan ik doen en waar moet ik rekening mee houden?
Sinds 23 maart zijn de richtlijnen voor burgerhulpverlening aangepast om verspreiding van COVID-19
tegen te gaan. Het coronavirus kan worden overgebracht via de luchtwegen. Dit betekent dat we
voorzich9g moeten omgaan met reanima9es. Daarom heen HartslagNu samen met de wetenschap-
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pelijke raad van de Nederlandse Reanima9eraad (NRR), het RIVM, de Nederlandse Vereniging van
Medische Managers Ambulancezorg en Ambulancezorg Nederland een advies uitgebracht waarin
enkele voorzorgsmaatregelen worden benoemd bij reanima9es.
2. Wat verandert er met het coronavirus aan de handelingen rondom reanima?e en beademing?
Sinds 23 maart gelden er nieuwe maatregelen bij reanima9eoproepen in rela9e tot het coronavirus.
De maatregelen zijn als volgt:
• geef geen mond-op-mond beademing meer bij volwassenen;
• geef wel borstcompressies; en
• gebruik een AED.
COVID-19 posi9ef of sterke verdenking:
• burgerhulpverleners worden wel ingezet;
• geef geen mond-op-mond beademing;
• geef geen borstcompressies;
• sluit alleen de AED aan.
Bij een reanima9e van kinderen blijn de situa9e ongewijzigd vanwege het beperkte risico op besmet9ng.
Hartslag
• Nu alarmeert de komende periode alleen burgerhulpverleners onder de 50 jaar.
• Mensen die geen leenijd hebben ingevoerd, worden niet gealarmeerd.
• Heen u geen leenijd ingevoerd bij uw proﬁel, dan wordt geadviseerd dat alsnog te doen.
• Voor het vaststellen van wel/geen ademhaling vervalt het ‘Luisteren’ naar een ademhaling of ‘Voelen’ van een ademhaling. Dat betekent dat alleen het ‘Kijken’ nog wordt uitgevoerd.
• Bent u ziek of is een gezinslid ziek? Ga niet naar een reanima9e. Valt u in de hoogrisicogroep: ga
niet naar een reanima9e.
Tijdens de inzet
• Zorg dat er maximaal twee burgerhulpverleners (incl. brandweer/poli9e) zijn bij een slachtoﬀer,
anderen op ruime (minimaal 1,5 meter) afstand;
• Eén burgerhulpverlener geen borstcompressies, de andere staat bij de voeten i.v.m. aﬂossen van de
hartmassage;
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• Pocketmasks, Kiss of Lifes of andere middelen ter bescherming bij (mond-op-mond) beademing
9jdens reanima9e zijn in dit geval niet veilig en moeten daarom niet gebruikt worden.
• Welk handelingsperspec9ef is er met betrekking tot ontsme|ng bij BHV-ac9es?
• Desinfecteer uw handen zo snel als mogelijk bij een ambulance.

Vragen over verlof en loon
1. De school of kinderopvang van mijn kind is gesloten. Heb ik dan recht op calamiteitenverlof?
Calamiteitenverlof kunt u gebruiken om de opvang van uw kind te regelen. Het verlof duurt zolang u
daarvoor nodig heen. Dat kan enkele uren en hooguit enkele dagen zijn. Het loon wordt 9jdens het
calamiteitenverlof doorbetaald.
2. Wordt mijn loon doorbetaald als ik onder de ?jdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) val?
Ja, uw loon wordt volledig doorbetaald.
3. Verbruik ik ook WW-rechten indien ik onder de ?jdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) val?
Nee, u verbruikt geen WW-rechten. De tegemoetkomingsregeling staat los van de WW.
4. Moet ik gegevens aanleveren om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming via de ?jdelijke
Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)?
Nee, dit loopt via uw werkgever. U hoen niets te doen.
5. Moet ik gedurende de tegemoetkoming via de NOW-maatregel stoppen met werken?
Dit is geen voorwaarde voor de tegemoetkomingsregeling. U maakt met uw werkgever afspraken of u
(thuis) werk verricht voor uw werkgever.

Vragen over ﬂexwerk
6. Ik ben ﬂexwerker en ik word werkloos. Wat moet ik doen?
De regels voor werknemers die werkloos worden, veranderen niet. Als je je werk verliest, kun je bij
UWV een WW-uitkering aanvragen. Doe dit zo snel mogelijk na je laatste werkdag, uiterlijk één week
daarna. Let op: ook als oproepkracht, bijvoorbeeld met een nulurencontract, kun je recht op WW
hebben.
7. Ik werk in de uitvaartbranche, hoe moet ik nu werken?
Op RIVM.nl staat informa9e over werken in de uitvaartbranche en het coronavirus.
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8. Heee iemand met een nulurencontract recht op ondersteuning?
Arbeidsrechtelijk gezien zijn de reguliere regels rondom oproepcontracten van toepassing. Met de
NOW wordt ges9muleerd dat werkgevers hun oproepkrachten zo veel mogelijk blijven doorbetalen in
de periode dat sprake is van omzetvermindering. Als de werkgever aan de voorwaarden voldoet, kan
hij in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten. Dat betekent dat wanneer een
oproepkracht in dienst blijn en wordt doorbetaald door de werkgever, ook deze oproepwerknemer
meegenomen wordt in de loonsom en de werkgever dus ook voor deze werknemer in aanmerking
komt voor de tegemoetkoming. Als de oproepkracht niet wordt opgeroepen en geen loon krijgt, komt
hij mogelijk voor een WW-uitkering in aanmerking. Mocht er geen recht op WW zijn, dan kan er recht
op bijstand bestaan.
9. Geldt de NOW ook voor uitzendkrachten met uitzendbeding?
Ja, de NOW geldt ook voor uitzendkrachten, met of zonder uitzendbeding, kan de uitzendwerkgever
via de NOW een tegemoetkoming krijgen. De aanvraag moet dus worden ingediend door het uitzendbureau. Voor uitzendwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere werkgevers. Als
de uitzendkracht door de opdrachtgever is ‘teruggestuurd’ en het uitzendbeding is ingeroepen, kan
het uitzendbureau de uitzendkracht een 9jdelijk contract voor de duur van de tegemoetkoming aanbieden.

Meldpunten voor werknemers
Vakbonden FNV en CNV steunen de maatregelen voor werkgevers. Tegelijker9jd maken zij zich zorgen
over de posi9e van werknemers in deze coronacrisis. Zo krijgen ﬂexwerkers te maken met acuut inkomensverlies en zijn er gezond- en veiligheidsrisico’s op de werkvloer. Problema9sch is de situa9e
van arbeidsmigranten. Grenswerkers krijgen mogelijk te maken complexe regels en dichte grenzen.
Ook vragen zij aandacht voor mensen die vanuit de Par9cipa9ewet aan het werk zijn.
FNV en CNV hebben inmiddels een corona meldpunt waar allerlei vragen staan:
hlps://www.fnv.nl/corona/ en hlps://www.cnv.nl/dossiers/corona/
Deze worden voortdurend geactualiseerd.
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7. Meer informa9e
Actuele informa?e
De meest actuele informa9e over o.a. het coronavirus en de voorzorgsmaatregelen is te vinden op de
RIVM-site. Op de site van de Rijksoverheid kun je terecht voor informa9e over de aanpak van het virus, de laatste updates en de belangrijkste vragen.
Het publieksinforma9enummer van de overheid is 0800 - 1351.
Je kunt met al je vragen over corona terecht bij het Coronaloket van KVK.

Belangrijke websites
hlps://werkpleinﬁvelingo.nl/zzp-corona/
hlps://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informa9e-over-coronavirus
hlps://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
hlps://www.kvk.nl/corona/
belas9ngdienst.nl/coronavirus

Hier vindt u posters en beelden die u kunt gebruiken:
hlps://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publica9es/
2020/03/01/communica9emiddelen-preven9e-en-publieksvragen
hlps://www.fnv.nl/corona/
hlps://www.cnv.nl/dossiers/corona/

Bronnen
•

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

•

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

•

Compensa9eregeling: 4.000 euro voor direct getroﬀen ondernemers

•

Verruiming BMKB

•

Uitstel Belas9ngdienst
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•

Verruiming regeling Garan9e Ondernemersﬁnanciering

•

Rentekor9ng kleine ondernemers op microkredieten Qredits

•

Toeristenbelas9ng en cultuursector

•

SET Covid19: S9mulering digitale zorg

•

Banken verlenen uitstel

•

Pensioenfondsen

•

Ini9a9even van de EU

•

Wat kun je zelf doen?
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Contact met Werkplein Fivelingo
Werkplein Fivelingo
Team werkgeversadviseurs
Fivelpoort 1
Appingedam
Postbus 24
9900 AA Appingedam
werkpleinﬁvelingo.nl

Heee u vragen over personele zaken?
Onze werkgeversadviseurs kennen de arbeidsmarkt, zijn thuis in het bedrijfsleven en weten de weg
in wet- en regelgeving voor werkgevers.

Priscilla Minkman
Specialist Techniek, Facilitair, Zorg en Welzijn
Bel, app of sms: 06 25 75 15 05
Tonny Bijleveld
Specialist Transport en Logis9ek / produc9e, Facilitair, Zorg en Welzijn
Bel, app of sms: 06 50 07 38 73
Joop Menke
Specialist Detailhandel, Horeca, Transport en Logis9ek / produc9e
Bel, app of sms: 06 21 21 59 39
Liz Nauta
Specialist Zakelijke dienstverlening (KCC/adminstra9ef/taxi), Groen
Bel, app of sms: 06 55 79 75 51
Karin Fekken
Specialist Bouw + SROI, Techniek
Bel, app of sms: 06 50 05 78 96
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Tamara Post
Specialist Bouw + SROI, Zakelijke dienstverlening (KCC/adminstra9ef/taxi)
Bel, app of sms: 06 50 07 38 35
Paula Burghgraef
Techniek en Horeca
Bel, app of sms: 06 50 07 38 42
Saskia Havinga
Specialist Groen, Detailhandel
Bel, app of sms: 06 50 51 50 77

Disclaimer
Werkplein Fivelingo heen dit document voor u met zorg samengesteld. Onze doelstelling is u te helpen aan relevante informa9e uit betrouwbare bronnen van overheden en maatschappelijk dienstverleners. U kunt echter geen rechten ontlenen aan de informa9e in dit document.
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Bijlage 1
SBI-codes per sector
SBI-codes
SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling en geen aan wat de hoofdac9viteit van een bedrijf is.
De SBI-code bestaat uit 4 of 5 cijfers. Uw bedrijf moet op 15 maart 2020 met deze hoofdac9viteit ingeschreven staan in het Handelsregister van KVK. U kunt de SBI-code niet met terugwerkende kracht
wijzigen om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming.
Overzicht rubrieken
Let op: niet alle (sub)codes/ac9viteiten in deze rubrieken vallen onder de codes die in aanmerking
komen.
De uitbreidingen van de SBI-codes zijn als volgt aangegeven:
1 Uitbreiding Non-food detailhandel (28 maart 2020)
2 Uitbreiding Food detailhandel (7 april 2020)
3 Uitbreiding Toeleveranciers SBI-Code lijsten (7 april 2020)
4 Uitbreiding Zorgondernemingen (7 april 2020)
5 Uitbreiding Agrarische recrea9eondernemingen (7 april 2020)
Landbouw, bosbouw en visserij

Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht [01.xxx]
Teelt van granen en peulvruchten

111

Teelt van groenten en knolgewassen

113

Teelt van groenten in volle grond

1131

Teelt van groenten onder glas

1132

Teelt van paddenstoelen

1133

Teelt van overige knolgewassen

1134

Teelt van vezelgewassen

116

Teelt van andere eenjarige gewassen

119

Teelt snijbloemen in volle grond

1191

Teelt van snijbloemen onder glas

1192

Teelt van voedergewassen

1193

Teelt eenjarige gewassen (rest)

1199
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Teelt van druiven

121

Teelt van pit- en steenvruchten

124

Teelt van appels en peren

1241

Teelt van steenvruchten

1242

Teelt van overige vruchten

125

Teelt van aardbeien in volle grond

1251

Teelt van aardbeien onder glas

1252

Teelt houtig kleinfruit vollegrond

1253

Teelt houtig kleinfruit onder glas

1254

Teelt van gewassen voor dranken

127

Teelt van specerijen

128

Teelt van overig meerjarig gewas

129

Teelt bloembollen en sierplanten

130

Teelt van bloembollen

1301

Teelt van perkplanten volle grond

1302

Teelt van perkplanten onder glas

1303

Teelt van potplanten onder glas

1304

Teelt van bomen in de volle grond

1305

Teelt sierplanten volle grond rest

1309

Melkveehouderij

141

Houden van melkvee

1411

Opfokken jong melkvee

1412

Rundveehouderij (geen melkvee)

142

Houden van vleeskalveren

1421

Overige vleesveehouderij

1422

Paardenfokkerij

143

Schapen- en geitenhouderij

145

Fokken en houden van schapen

1451

Fokken en houden van geiten

1452

Varkenshouderij

146

Fokvarkensbedrijven, vermeerdering

1461
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Vleesvarkensbedrijven

1462

(Deels) gesloten varkensbedrijven

1463

Pluimveehouderij

147

Opfokken/houden van leghennen

1471

Opfokken/houden van vleeskuikens

1472

Opfokken/houden ouderdieren kippen

1473

Opfokken/houden overig pluimvee

1479

Overige fokkerij en houderij

149

Fokken/houden van edelpelsdieren

1491

Overige fokkerij/houderij (rest)

1499

Gemengd bedrijf

150

Diensten voor akker- en tuinbouw

161

Diensten voor veeteelt en fokkerij

162

Behandeling van gewassen na oogst

163

Zaadveredelingsbedrijven

164

Jacht

170

Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen) [46.xxx]
Groothandel in bloemen en planten 3

46.22

Groothandel in huisdieren, siervissen, siervogels en wilde dieren 3

46.23.2

Groothandel in huiden en vellen 3

46.24.1

Groothandel in leer en halffabrikaten van leer 3

46.24.2

Groothandel in groenten en fruit 3

46.31.1

Groothandel in consumptieaardappelen 3

46.31.2

Groothandel in vlees en vleeswaren en in wild en gevogelte (niet levend) 3

46.32

Groothandel in zuivelproducten en spijsoliën en -vetten 3

46.33.1

Groothandel in eieren 3

46.33.2
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Groothandel in dranken (geen zuivel) 3

46.34

Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk 3

46.36

Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen (geen ruwe) 3

46.37

Groothandel in snacks 3

46.38.1

Groothandel in vis-, schaal- en weekdieren 3

46.38.2

Gespecialiseerde groothandel in overige voedings- en genotmiddelen (rest) 3

46.38.3

Groothandel in bakkerijgrondstoffen 3

46.38.4

Gespecialiseerde groothandel in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de

46.38.9

voedings- en genotmiddelenindustrie (rest) 3
Groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment 3

46.39

Groothandel in kledingstoffen en fournituren 3

46.41.1

Groothandel in huishoudtextiel en beddengoed 3

46.41.2

Groothandel in bovenkleding 3

46.42.1

Groothandel in werkkleding 3

46.42.2

Groothandel in onderkleding 3

46.42.3

Groothandel in schoenen 3

46.42.4

Groothandel in modeartikelen 3

46.42.5

Groothandel in textielwaren algemeen assortiment 3

46.42.9

Groothandel in witgoed 3

46.43.1

Groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur (geen witgoed, audio en video) 3

46.43.2

Groothandel in audio- en videoapparatuur 3

46.43.3

Groothandel in fotografische artikelen 3

46.43.4

Groothandel in beeld- en geluidsdragers 3

46.43.5

Groothandel in optische artikelen 3

46.43.6

Groothandel in glas, porselein en aardewerk 3

46.44.1

Groothandel in huismeubilair 3

46.47.1

Groothandel in woningtextiel en vloerbedekking 3

46.47.2

Groothandel in verlichtingsartikelen 3

46.47.3

Groothandel in juweliersartikelen en uurwerken 3

46.48

Groothandel in fietsen en bromfietsen 3

46.49.1

Groothandel in watersportartikelen 3

46.49.2
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Groothandel in kampeerartikelen (geen caravans) 3

46.49.3

Groothandel in speelgoed 3

46.49.4

Groothandel in muziekinstrumenten 3

46.49.5

Groothandel in sportartikelen (geen watersport) 3

46.49.6

Groothandel in papier- en kartonwaren (geen verpakkingsmateriaal) 3

46.49.7

Groothandel in boeken, tijdschriften en overig drukwerk 3

46.49.8

Groothandel in overige consumentenartikelen (non-food) (rest) 3

46.49.9

Groothandel in computers, randapparatuur en software 3

46.51

Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende

46.52

onderdelen 3
Groothandel in bedrijfsmeubels 3

46.65

Groothandel in kantoormachines (geen computers) 3

46.66

Niet-gespecialiseerde groothandel in consumentenartikelen 3

46.90.1

Detailhandel (niet in auto's) [47.xxx]
Warenhuizen 1

47.19.1

Winkels met algemeen assortiment non-food (geen warenhuizen) 1

47.19.2

Winkels in aardappelen, groenten en fruit 2

47.21

Winkels in vlees en vleeswaren 2

47.22.1

Winkels in wild en gevogelte 2

47.22.2

Winkels in vis 2

47.23

Winkels in brood en banket 2

47.24.1

Winkels in chocolade en suikerwerk 2

47.24.2

Winkels in dranken 2

47.25

Winkels in tabaksproducten 2

47.26

Winkels in kaas 2

47.29.1

Winkels in natuurvoeding en reformartikelen 2

47.29.2

Winkels in buitenlandse voedingsmiddelen 2

47.29.3

Gespecialiseerde winkels in overige voedings- en genotmiddelen (rest) 2

47.29.9

Benzinestations 1

47.30

Winkels in computers, randapparatuur en software 1

47.41

Winkels in telecommunicatieapparatuur 1

47.42
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Winkels in audio-en videoapparatuur 1

47.43.1

Winkels in een algemeen assortiment van wit-en bruingoed 1

47.43.2

Winkels in kledingstoffen 1

47.51.1

Winkels in huishoudtextiel 1

47.51.2

Winkels in breiwol, handwerken en fournituren 1

47.51.3

Winkels in ijzerwaren en gereedschappen 1

47.52.1

Winkels in verf, verfwaren en behang 1

47.52.2

Winkels in houten bouw- en tuinmaterialen 1

47.52.3

Winkels in tegels 1

47.52.4

Winkels in keukens 1

47.52.5

Winkels in parket-, laminaat- en kurkvloeren 1

47.52.6

Winkels gespecialiseerd in overige doe-het-zelfartikelen 1

47.52.7

Winkels in vloerbedekking en gordijnen 1

47.53

Winkels in witgoed 1

47.54.1

Winkels in naai- en breimachines 1

47.54.2

Winkels in overige elektrische huishoudelijke apparatuur 1

47.54.3

Winkels in onderdelen voor elektrische huishoudelijke apparatuur 1

47.54.4

Winkels in meubels 1

47.59.1

Winkels in verlichtingsartikelen 1

47.59.2

Winkels in artikelen voor woninginrichting algemeen assortiment 1

47.59.3

Winkels in muziekinstrumenten 1

47.59.4

Winkels in glas-, porselein- en aardewerk 1

47.59.5

Winkels gespecialiseerd in overige huishoudelijke artikelen (rest) 1

47.59.6

Winkels in huishoudelijke artikelen algemeen assortiment 1

47.59.7

Winkels in boeken 1

47.61

Winkels in kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften 1

47.62

Winkels in audio- en video-opnamen 1

47.63

Winkels in fietsen en bromfietsen 1

47.64.1

Winkels in watersportartikelen 1

47.64.2

Winkels in sportartikelen (geen watersport) 1

47.64.3

Winkels in kampeerartikelen (geen caravans) 1

47.64.4
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Winkels in speelgoed 1

47.65

Winkels in herenkleding 1

47.71.1

Winkels in dameskleding 1

47.71.2

Winkels in bovenkleding en modeartikelen (algemeen assortiment) 1

47.71.3

Winkels in baby- en kinderkleding 1

47.71.4

Winkels in babyartikelen algemeen assortiment 1

47.71.5

Winkels in onderkleding, foundations e.d. 1

47.71.6

Winkels in modeartikelen 1

47.71.7

Textielsupermarkten 1

47.71.8

Winkels in schoenen 1

47.72.1

Winkels in lederwaren en reisartikelen 1

47.72.2

Winkels in medische en orthopedische artikelen 4

47.74.2

Winkels in parfums en cosmetica 1

47.75

Winkels in bloemen en planten, zaden en tuinbenodigheden 1

47.76.1

Tuincentra 1

47.76.2

Winkels in dieren, dierbenodigdheden en hengelsportartikelen 1

47.76.3

Winkels in juweliersartikelen 1

47.77

Winkels in fotografische artikelen 1

47.78.1

Winkels in optische artikelen 1

47.78.2

Winkels in schilderijen, lijsten, prenten, kunstvoorwerpen en religieuze artikelen 1

47.78.3

Winkels gespecialiseerd in overige artikelen (rest) 1

47.78.9

Winkels in antiek 1

47.79.1

Winkels in tweedehands kleding 1

47.79.2

Winkels in tweedehands goederen (geen kleding) 1

47.79.3

Markthandel in aardappelen, groenten en fruit 2

47.81.1

Markthandel in overige voedings- en genotmiddelen 2

47.81.9

Markthandel in textiel, kleding en schoenen 1

47.82

Markthandel in bloemen, planten, zaden en tuinbenodigdheden 1

47.89.1

Markthandel in tweedehands goederen 1

47.89.2

Markthandel in overige goederen 1

47.89.9
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Vervoer en opslag

Vervoer over land [49.xxx]
Vervoer per taxi 2

49.32

Ongeregeld personenvervoer over de weg 3

49.39.1

Vervoer over water [50.xxx]
Binnenvaart (passagiersvaart en veerdiensten) 2

50.30

Opslag en dienstverlening voor vervoer [52.xxx]
Dienstverlening voor vervoer over land 3

52.21

Dienstverlening voor vervoer over water 3

52.22

Dienstverlening voor de luchtvaart 3

52.23

Logies-, maaltijd- en drankverstrekking

Logiesverstrekking [55.xxx]
Hotel-restaurants

55.10.1

Hotels (geen hotel-restaurants), pensions en conferentieoorden

55.10.2

Restaurants

56.10.1

Fastfoodrestaurants, cafetaria’s, ijssalons, eetkramen e.d.

56.10.2

Verhuur van vakantiehuisjes en appartementen 5

55.20.1

Jeugdherbergen en vakantiekampen 5

55.20.2

Kampeerterreinen 25

55.30

Eet- en drinkgelegenheden [56.xxx]
Eventcatering

56.21

Kantines en contractcatering 2

56.29

Cafés

56.30

Informatie en communicatie
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Productie en distributie van films en televisieprogramma's; maken en
uitgeven van geluidsopnamen [59.xxx]
Productie van films (geen televisiefilms) 3

59.11.1

Productie van televisieprogramma’s 3

59.11.2

Facilitaire activiteiten voor film- en televisieproductie 3

59.12

Distributie van films en televisieproducties 3

59.13

Bioscopen

59.14

Maken en uitgeven van geluidsopnamen 3

59.20

Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening

Industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy
[74.xxx]
Fotografie 3

74.20.1

Ontwikkelwinkels 3

74.20.2

Ontwikkelcentrales 3

74.20.3

Vertalers en tolken 3

74.30

Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening

Verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende
goederen [77.xxx]
Verhuur van personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s (geen operational lease)

77.11.1

Verhuur en lease van vrachtwagens, autobussen en campers 3

77.12

Verhuur van sport- en recreatieartikelen 3

77.21

Videotheken 2

77.22

Verhuur van leesportefeuilles 3

77.29.1

Verhuur van kleding en huishoudelijke artikelen 3

77.29.2

Verhuur van overige consumentenartikelen (rest) 3

77.29.9

99
Een publica9e van Werkplein Fivelingo.

EHBC* Eerste Hulp Bij Corona voor ondernemers, dinsdag 20 oktober 2020

Verhuur en lease van computers en kantoorapparatuur 3

77.33

Verhuur en lease van schepen 3

77.34

Verhuur en lease van vliegtuigen 3

77.35

Verhuur van automaten 3

77.39.1

Verhuur en lease van overige machines en werktuigen en van overige goederen neg

77.39.9

(geen automaten) 3
Arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer [78.xxx]
Uitzendbureaus 3

78.20.1

Uitleenbureaus 3

78.20.2

Reisbemiddeling/-organisatie [79.xxx]
Reisbemiddeling

79.11

Reisorganisatoren

79.12

Informatieverstrekking op het gebied van toerisme en reserveringsbureaus 3

79.90

Beveiliging en opsporing [80.xxx]
Particuliere beveiliging 3

80.10

Facility management, reiniging en landschapsverzorging [81.xxx]
Facility management 3

81.10

Congres/beursorganisatie [82.xxx]
Organiseren van congressen en beurzen

82.30

Onderwijs

Dansscholen, kunstzinnige vorming, rijscholen [85.xxx]
Zeil- en surfscholen 2

85.51.1

Overig sport- en recreatieonderwijs 2

85.51.9

Dansscholen

85.52.1

Kunstzinnige vorming van amateurs (geen dansscholen)

85.52.2

Auto-en motorrijscholen

85.53

Bedrijfsopleiding en -training 3

85.59.2

Dienstverlening voor het onderwijs 3

85.60
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Gezondheids- en welzijnszorg

Gezondheidszorg [86.xxx]
Geestelijke gezondheids- en verslavingszorg met overnachting 4

86.10.4

Praktijken van psychiaters en dagbehandelcentra voor geestelijke gezondheids- en

86.22.2

verslavingszorg 4
Praktijken van tandartsen 4

86.23.1

Praktijken van tandheelkundig specialisten 4

86.23.2

Praktijken van verloskundigen 4

86.91.1

Praktijken van fysiotherapeuten 4

86.91.2

Praktijken van psychotherapeuten en psychologen 4

86.91.3

Overige paramedische praktijken (geen fysiotherapie of psychologie) en alternatieve
genezers 4

86.91.9

Cultuur, sport en recreatie

Kunst [90.xxx]
Beoefening van podiumkunst

90.01.1

Producenten van podiumkunst

90.01.2

Circus en variété

90.01.3

Dienstverlening voor uitvoerende kunst

90.02

Theaters en schouwburgen

90.04.1

Evenementenhallen

90.04.2

Musea, galerie/expositie [91.xxx]
Openbare bibliotheken 2

91.01.1

Kunstuitleencentra 2

91.01.2

Overige culturele uitleencentra en openbare archieven 2

91.01.9

Musea

91.02.1

Kunstgalerieën en –expositieruimten

91.02.2
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Monumentenzorg 2

91.03

Dieren- en plantentuinen, kinderboerderijen 2

91.04.1

Natuurbehoud 2

91.04.2

Loterijen en kansspelen [92.xxx]
Casino’s

92.00.1

Exploitatie van speelautomaten

92.00.9

Sport en recreatie [93.xxx]
Zwembaden

93.11.1

Sporthallen, sportzalen en gymzalen

93.11.2

Sportvelden

93.11.3

Overige sportaccomodaties

93.11.9

Veldvoetbal

93.12.1

Veldsport in teamverband (geen voetbal)

93.12.2

Atletiek

93.12.3

Tennis

93.12.4

Paardensport en maneges

93.12.5

Wielersport

93.12.6

Auto- en motorsport

93.12.7

Wintersport

93.12.8

Overige buitensport

93.12.9

Fitnesscentra

93.13

Indviduele zaalsport

93.14.1

Zaalsport in teamverband

93.14.2

Kracht- en vechtsport

93.14.3

Bowlen, kegelen, biljarten e.d.

93.14.4

Denksport

93.14.5

Sportscholen

93.14.6

Overige binnensport en omnisport

93.14.9

Zwem- en onderwatersport

93.15.1

Roei- kano- zeil- en surfsport e.d.

93.15.2

Hengelsport 2

93.19.2
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Verzorgen van vistochten 2

93.19.3

Organiseren van sportevenement

93.19.5

Overige sportactiviteiten (rest) 2

93.19.9

Pret-en themaparken

93.21.1

Kermisattracties

93.21.2

Jachthavens 2

93.29.1

Overige recreatie (rest)(geen jachthavens) 25

93.29.9

Overige dienstverlening

Reparatie van computers en consumentenartikelen [95.xxx]
Reparatie van computers en randapparatuur 2

95.11

Reparatie van communicatieapparatuur 2

95.12

Reparatie van consumentenelektronica (geen computers)2

95.21

Reparatie van elektrische huishoudelijke apparaten 2

95.22

Reparatie van schoenen en lederwaren 2

95.23

Reparatie en stoffering van meubels 2

95.24

Reparatie van uurwerken en juweliersartikelen 2

95.25

Reparatie van overige consumentenartikelen 2

95.29

Wellness en overige dienstverlening [96.xxx]
Wasserijen en linnenverhuur 2

96.01.1

Chemische wasserijen en ververijen 2

96.01.2

Wassalons en -verzendinrichtingen 2

96.01.3

Haarverzorging

96.02.1

Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures, visagie en image consulting

96.02.2

Sauna’s, solaria, baden e.d.

96.04

Overige dienstverlening (rest), waaronder tattooshops 2

96.09
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