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Ardent Corona Crisis Nieuwsbrief
1. Impact is groot

Aanvankelijk was het plan om de verruiming van de
borgstelling eind maart open te stellen. De verruiming is

De impact van de verscherpte maatregelen tegen de

onderdeel van het al eerder aangekondigde pakket

verspreiding van het coronavirus is voor het

maatregelen. Meer informatie over de regelingen vind je

Nederlandse bedrijfsleven groot. De vele vragen die bij

hier.

ons binnenkomen bevestigen dit. Ondernemers hebben
vragen over hun bedrijfsvoering, personeel en regel-

Staatssecretaris Mona Keijzer van EZK noemt de

geving.

verruiming ‘essentieel voor de liquiditeit van kleinere
ondernemers’. Daarbij noemt ze als voorbeeld horecaondernemers en hun toeleveranciers, reisbureaus en
bedrijven die niet meer aan grondstoffen vanuit het
buitenland kunnen komen.

Hieronder tref je een overzicht aan met de meest
voorkomende vragen over Corona en de antwoorden.
2. Wat is de BMKB-regeling en wanneer gaat de
verruiming van die maatregel in?
Op Ondernemersplein en bij de RVO tref je nog meer
De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf

specifieke informatie aan over de BMKB.

(BMKB) is operationeel vanaf 16 maart 2020. Met de
regeling wordt het voor ondernemers makkelijker om
(meer en sneller) geld te lenen bij bijvoorbeeld banken.

3. Waar en hoe kan ik met mijn bedrijf aanspraak
maken op de BMKB-regeling?

Ondernemers kunnen de BMKB gebruiken voor

Aanvragen van de regeling doe je niet zelf, maar je kunt

overbruggingskrediet of de verhoging van hun rekening

een geaccrediteerde financier vragen van de regeling

courant-krediet. Dat is het bedrag dat je rood mag staan.

gebruik te maken. Meestal is dat de bank.

Met de openstelling komt volgens het kabinet direct 300
miljoen euro ter beschikking van ondernemers die

De geaccrediteerde financiers staan vermeld op de web-

inkomsten of productie mislopen door het coronavirus.

site van RVO. Banken doen de aanmeldingen voor de
verruimde BMKB bij RVO. Voor meer informatie bel je
met het crisis adviesteam van Ardent op 020-5818130.
4. Wat zijn de opties voor horecaondernemers nu
ze tot 6 april dicht moeten blijven?
Horecaondernemers kunnen net als andere ondernemers die met de maatregelen tegen het coronavirus te
maken hebben werktijdverkorting aanvragen.
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Als jij recht hebt op de regeling, kun je je personeel
minder uren laten werken. De staat keert voor de nietgewerkte uren WW uit aan jou als werkgever. Jij betaalt
het loon door, de betaling van niet gewerkte uren
gebeurt achteraf door het UWV. De medewerkers blijven
in dienst, maar spreken in die periode hun ww-rechten
aan. Die uren moet je personeel dus wel hebben
opgebouwd.
7. Ik wil werktijdverkorting aanvragen, hoe werkt
dat?
Ze kunnen ook om uitstel van betaling vragen/verlaging

Je komt in aanmerking voor werktijdverkorting als je kunt

voorlopige aanslag van belastingen verzoeken bij de

aantonen dat je minimaal 2 en maximaal 24 weken

Belastingdienst. Of gebruikmaken van de versoepelde

minimaal 20% minder werk hebt door de gevolgen van

BMKB-regeling (zie voorgaande).

het coronavirus. Denk hierbij aan een zakenhotel waarbij
het aantal annuleringen drastisch is toegenomen en

5. Waar kunnen ZZP-ers een beroep op doen?

thuiswerken door het personeel geen optie is. Of een
fabriek waar al weken geen onderdelen uit China meer

Zzp’ers kunnen een beroep doen op het:

worden geleverd, waardoor er geen werk meer is.

Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen
Meer advies voor zzp’ers in zwaar weer

Inmiddels hebben honderden bedrijven zich voor de
regeling aangemeld. Eerst vraag je een vergunning
aan bij het ministerie van Sociale Zaken en

Meer informatie over de regelingen.

Werkgelegenheid (SZW).
6. Wat moet ik doen met mijn personeel als ik geen
werk meer voor ze heb?
Is jouw bedrijf zwaar getroffen door de impact van het
coronavirus? Dan kun je onder bepaalde omstandigheden een beroep doen op de:
Met deze vergunning kun je bij het UWV terecht voor
werktijdverkortingsregeling

de aanvraag. Bij het UWV en het ministerie van SZW is
extra capaciteit ingezet om de aanvragen te verwerken.

Deze regeling is toepasbaar als je tijdelijk geen werk
meer hebt voor (een deel) van je personeel door
omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen.
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8. Al mijn boekingen worden geannuleerd en er
komen geen nieuwe bij. Wat zijn mijn opties?

Kijk eerst of er mogelijkheden zijn om veranderingen
in je bedrijf door te voeren. Misschien kun je
producten van andere leveranciers (uit andere

Er zijn bestaande en nieuwe regelingen van kracht waar

landen) betrekken of je diensten in een andere regio

je als ondernemer op dit moment mogelijk gebruik van

aanbieden

kunt maken, zoals werktijdverkorting of belastinguitstel.

Wellicht kun je geld uit je bedrijf vrijmaken

Lees hier meer over die regelingen.

door uitstaande facturen te innen. Ook kun
je factoring overwegen, een kredietvorm waarbij je
relatief snel betaald krijgt
Bespreek of je afspraken kunt maken met je
schuldeisers over een langere betalingstermijn dan
gebruikelijk
Bekijk of externe financiering mogelijk is. Informeer
altijd eerst bij je eigen bank naar de mogelijkheden
(bijvoorbeeld rekening courant) voordat je
overige financieringsvormen overweegt (zie ook

9. Ik ben zzp’er en zit in de problemen doordat mijn

de BMKB-regeling)

opdrachten wegvallen. Wat zijn mijn mogelijkheden?

Let op! Je kunt er ook voor kiezen snel geld te lenen
met een flitskrediet. Dan krijg je snel geld op je rekening,

Als zzp’er kun je geen gebruikmaken van de werktijd-

maar snelheid heeft zijn prijs. Lees hier meer over wat je

verkortingsregeling. Dat komt doordat de regeling alleen

kunt doen als je bedrijf in de schulden zit.

van toepassing is voor medewerkers in loondienstverband. Je hebt wel alternatieven.

10. Ik kan niet meer aan mijn verplichtingen
voldoen. Wanneer is er sprake van overmacht?
Overeenkomsten moeten worden nagekomen, dat is de
kern van ons rechtssysteem. Een beroep op overmacht
wordt niet snel aangenomen. De kans op een positief
beroep op overmacht is heel klein.

Als je acuut in de problemen komt, kun je bij je woongemeente een inkomensaanvulling of lening aanvragen

Of er sprake is van overmacht hangt af van het contract

op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen

dat je hebt opgesteld. Bij commerciële contracten is

(Bbz). Houd daarbij rekening met een afhandel-termijn.

vaak een zogeheten force majeure-clausule opgenomen. Daarin is vastgelegd in welke omstandigheden

Zzp’ers kunnen ook gebruikmaken van de BMKB als zij

sprake is van overmacht, en wat de gevolgen zijn als dit

een rechtspersoon bezitten zoals eenmanszaken,

aan de orde is. In de clausule staan meestal zaken als

V.O.F.’s en B.V.’s.

overheidsmaatregelen, stakingen, plotselinge belemmeringen in de infrastructuur of tekorten in transport als

Daarnaast zijn er een aantal dingen die je zelf kunt doen

omstandigheid. Het kan dus zijn dat onder verwijzing

als je in zwaar weer terechtkomt:

naar de (overheids-)maatregelen die genomen zijn om
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verspreiding van het virus te voorkomen een beroep kan

materiële schade, en daar is in dit geval geen sprake

worden gedaan op overmacht. Je kunt ook ziektes,

van, meldt het Verbond van Verzekeraars.

epidemieën of quarantaines in zo’n contract opnemen.
Bij een geschil bepaalt de rechter.

13. Personeel

Heb je geen force majeure-clausule opgenomen? Dan

Bij personeel is dat een ander verhaal. Als je personeel

kijk je naar de mogelijkheden in het toepasselijk recht.

ziek thuis zit ben je verplicht loon door te laten betalen.

Dit kan Nederlands recht zijn, of het recht van het land

Als je een verzuimverzekering hebt afgesloten, dekt

waar je klant is gevestigd. Het niet kunnen leveren wordt

deze de loondoorbetalingsverplichting. Is je werknemer

in de wet omschreven als ‘een tekortkoming in de

door ziekte niet in staat te werken? Dan keert de ver-

nakoming van een verbintenis’. Dit is beschreven in

zuimverzekering uit, ongeacht om welke ziekte het gaat.

de artikelen 74 en verder van Boek 6 van het Burgerlijk
Wetboek. Kom je je overeenkomst niet na? Dan kun je

Maar let op: als je werknemer om preventieve redenen

uiteindelijk schadeplichtig zijn.

in quarantaine moet blijven of een bepaald gebied niet
mag verlaten, dan keert de verzekeraar niet uit.

11. Welke maatregelen neemt de overheid om het
virus te bestrijden en ondernemers bij te staan?

14. Persoonlijk

Lees hier de Kamerbrief over economische

En jijzelf? Als je als ondernemer niet werkt omdat je niet

maatregelen met betrekking tot het coronavirus.

besmet wil raken, of omdat je uit voorzorg in quarantaine

Aanvullende informatie is te vinden op de site van de

zit of een bepaald gebied niet mag verlaten, dekt

Rijksoverheid.

je arbeidsongeschiktheidsverzekering dat niet. Een
arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt namelijk
inkomensverlies als gevolg van ziekte of arbeidsongeschiktheid en daar is in deze situatie geen sprake van.

Op donderdag 12 maart heeft het
kabinet regelingen afgekondigd om de economie te
stimuleren. Daarnaast zijn er nieuwe maatregelen van
kracht om verspreiding van het virus tegen te gaan. Zo

Je krijgt wel een uitkering van je arbeidsongeschikt-

zijn alle bijeenkomsten met 100 personen of meer

heidsverzekering als je ziek bent geworden door het

afgelast en moeten mensen zoveel mogelijk

coronavirus en daardoor niet kunt werken.

thuiswerken.
15. Veel evenementen, congressen en reizen worden
12. Kan ik mij als ondernemer verzekeren tegen de
schade die ik loop door (de dreiging van) het

geannuleerd. Kunnen de kosten hiervan vergoed
worden?

coronavirus?
Voor reizen moet u contact opnemen met uw reis- of
Dat hangt van het type schade af. Het mislopen van

luchtvaartorganisatie. Voor evenementen en congressen

inkomsten door het coronavirus is een bedrijfsschade.

kunt contact opnemen met uw verzekeraar.

Bedrijfsschadeverzekeringen dekken echter alleen
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16. Ik wil een beurs of evenement bezoeken of

Deze Ardent Nieuwsbrief word je aangeboden door

organiseren. Moet ik voorzorgsmaatregelen

Ardent. De informatie in deze nieuwsbrief is uitsluitend

nemen?

bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen
rechten aan deze gegevens worden ontleend. Bij de

Nagenoeg alle evenementen en bijeenkomsten

samenstelling van de teksten is naar uiterste

worden afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties

betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Ardent is

zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en

echter niet aansprakelijk voor schade welke kan

sportwedstrijden. Hoe organisaties en bedrijven invulling

ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie

geven aan dat besluit, kun je aan hen vragen. Neem

in deze nieuwsbrief.

contact op met de betreffende organisatie.
Wij zijn Ardent!
Ook je gemeente of veiligheidsregio geeft hier mogelijk
informatie over.

Onze drijfveer is om ondernemers echt te helpen. Dat
doen wij anders dan anderen. Wij doen dat zoals we
zijn: betrokken, echt, betrouwbaar en vitaal. Wij vinden
dat je als ondernemer in actie moet komen op de zaken
waar jij het verschil kan maken. Daar moet je niet mee
wachten. Wij helpen je graag om vooruit te komen en
om de kansen te benutten die er zijn.

Voor kleinere evenementen is belangrijk om de

Ardent werkt vooral voor ambitieuze DGA’s van MKB-

standaardmaatregelen op te volgen die gelden voor alle

bedrijven. In de praktijk bevinden onze klanten zich

virussen die griep en verkoudheid kunnen geven.

vooral in de regio Amsterdam, Haarlem en Alkmaar. De

De belangrijkste adviezen van het RIVM zijn op dit

wereld waarin we wonen en werken. We hebben daar

moment:

een uitstekend netwerk van bedrijven die aan dezelfde

Was uw handen regelmatig

hoge eisen voldoen als die we aan onszelf stellen. En

Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog

dat netwerk stellen we open voor onze klanten.

Gebruik papieren zakdoekjes
Geen handen schudden

Mocht je vragen of opmerkingen hebben, neem dan
direct contact met ons op.

De meest actuele informatie over o.a. het coronavirus en
de voorzorgsmaatregelen is te vinden op de RIVM-site.

Met vriendelijke groet,

Op de site van de Rijksoverheid kun je terecht voor
informatie over de aanpak van het virus, de laatste

Theo Dijkstra

updates en de belangrijkste vragen. Het publieks-

Directeur/Accountant

informatienummer van de overheid is 0800 - 1351.

E-mail: t.dijkstra@ardent.nl
Tel: 06-53149236

Bron: Kamer van Koophandel

Kom in actie!
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