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Corona-maatregelen: inhoud en voor-

waarden per maatregel  

 

In deze Corona Crisis Nieuwsbrief bieden wij je een 

overzicht van de meest relevante corona-maatregelen. 

Per maatregel sommen we de inhoud en voorwaarden 

voor je op. Voor vragen hierover kan je altijd bij het team 

van Ardent terecht. 

 

Eenmanszaken/persoonlijke vof’s / ZZP’ers / DGA’s 

 

▪ Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige 

ondernemers (Tozo): 

o Inkomensaanvulling voor (vooralsnog) maximaal 

3 maanden (1 maart 2020 t/m 31 mei 2020) 

o Uitvoering: gemeenten → aanvraag afronden 

binnen 4 weken 

o Voor in Nederland gevestigde en hoofdzakelijk 

in Nederland werkende: 

- ZZP’ers 

- Ondernemers in de eenmanszaak of 

vennootschap onder firma 

- DGA’s 

o Géén terugbetalingseis 

o Géén vermogens- en partnertoets 

o Géén onderzoek naar levensvatbaarheid bedrijf 

o Zelfstandige moet voldoen aan het 

urencriterium:  

- in het afgelopen jaar minimaal 1225 uur als 

zelfstandige werkzaam (= 24 uur per week) 

- werkt aanvrager korter dan een jaar als 

zelfstandige, dan geldt het urencriterium voor 

het aantal maanden dat is gewerkt 

o Inschrijving als zelfstandig ondernemer bij de 

KvK moet zijn gedaan vóór 17 maart 18.45 uur 

o Alleenstaanden vanaf 21 jaar: 

inkomensaanvulling tot € 1.050 netto 

o Echtparen/samenwoners die beiden 

ondernemer zijn: inkomensaanvulling tot € 1.500 

netto 

o Zelfstandig ondernemers die meer verdienen 

dan bijstandsnorm of andere bijverdiensten 

hebben, krijgen geen aanvulling 

o Ondernemer moet naar waarheid verklaren dat 

het inkomen gedurende de uitkeringsperiode 

lager is dan het sociaal minimum als gevolg van 

de coronacrisis 

o Ook de DGA van een besloten vennootschap 

kan in principe een beroep doen op de tijdelijke 

regeling, indien voldaan wordt aan de wettelijke 

eisen:  

- het urencriterium 

- sprake van volledige zeggenschap 

- dragen van de financiële risico’s 

o Ook de DGA dient naar waarheid te verklaren 

en aannemelijk te maken dat zijn/haar B.V. 

momenteel geen salaris kan uitbetalen als 

gevolg van de coronacrisis 

o Kabinet doet een appel op zelfstandig 

ondernemers om geen aanvraag in te dienen, 

indien zij de extra steun niet nodig hebben 

 

▪ Lening voor bedrijfskapitaal (eveneens onder Tozo): 

o Voor zelfstandige ondernemers die als gevolg 

van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen 

komen 

o Uitvoering: gemeenten 

o Omvang lening: maximaal € 10.517 

o Lening binnen 4 weken beschikbaar 

o Looptijd 3 jaar 

o Rente 2% 

o Aflossing in ieder geval niet in 2020 

o Voorwaarden: zie hiervoor onder 

inkomensaanvulling onder de Tozo 

o Zelfstandig ondernemer moet naar waarheid 

verklaren en aannemelijk maken dat sprake is 

van een liquiditeitsprobleem als gevolg van de 

coronacrisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdelijke overbruggingsregeling 
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Ondernemingen die geconfronteerd worden met 

bedrijfssluiting (horeca, kappers, reisbranche, etc) 

 

▪ Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren 

(TOGS): 

o Belastingvrije eenmalige tegemoetkoming groot 

€ 4.000 voor dekking vaste lasten 

o Voor getroffen sectoren waarvan de 

hoofdactiviteit overeen komt met één van de 

vastgestelde SBI-codes: 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-

financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-

covid-19/vastgestelde-sbi-codes 

o Uitvoering: Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland (RVO) 

o Aanvraag: https://www.rvo.nl/subsidie-en-

financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-

covid-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Tussen start coronacrisis en 1 juni 2020 

minimaal € 4000 omzetverlies en minimaal € 

4000 aan te betalen vaste lasten 

o Op 15 maart 2020 ingeschreven zijn bij de KvK 

o Niet voor ondernemingen die gevestigd zijn op 

woonadres, behoudens enkele uitzonderingen 

o Aanvraag vanaf vrijdag 27 maart 2020 

o Aanvraag mogelijk tot 26 juni 2020 

o Betaling binnen 1 week na goedkeuring 

 

Alle ondernemingen 

 

▪ Bijzonder uitstel van betaling belastingen (IB, VPB, 

LH, BTW): 

o Indien getroffen door coronacrisis 

o Voor komende 3 maanden → geen verklaring 

van deskundige nodig 

o Voor uitstel van langer dan 3 maanden zal de 

Belastingdienst om nadere informatie vragen 

o Rente 0% of nagenoeg 0% 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/vastgestelde-sbi-codes
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/vastgestelde-sbi-codes
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/vastgestelde-sbi-codes
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19
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o Eventuele boete die per naheffingsaanslag is 

opgelegd, wordt geschrapt, indien verzocht is 

om uitstel van betaling 

o Geldt ook voor belastingschulden die zijn 

ontstaan over tijdvakken van vóór de 

coronacrisis 

o Geldt ook voor toekomstige aanslagen voor een 

periode van 3 maanden 

o Aanvragen mogelijk vanaf 12 maart 2020 

o Aanvragen: schriftelijk bij Belastingdienst. 

Voorbeeldbrief zie https://ardent.nl/corona-

nieuws/ 

o Tijdstip aanvragen: ná ontvangst aanslag  

o Zekerheidshalve altijd indienen: Formulier 

Melden betalingsonmacht → zie 

https://ardent.nl/corona-nieuws/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging voor 

Werkbehoud (NOW): 

o Uitvoerder: UWV 

o Overname loonkosten door overheid voor 90% 

o Voorschot 80% van de gevraagde 

tegemoetkoming 

o Voorwaarde: omzetdaling minimaal 20% door 

coronacrisis (stel: omzetdaling 50%, dan betaalt 

de overheid over 45% van de lonen (90% x 

50%) 

o Aanvragen waarschijnlijk mogelijk vanaf 6 april 

2020 

o Aanvragen mogelijk met terugwerkende kracht 

tot 1 maart 2020 

o Regeling geldt ook voor werknemers met een 

nul-urencontract en voor oproepkrachten 

o Achteraf terugbetalen indien blijkt dat teveel 

compensatie is ontvangen 

 

 

 

▪ Verruiming Garantie Ondernemersfinanciering (GO): 

o Voor ondernemingen die problemen hebben bij 

het verkrijgen van leningen of garanties van 

banken 

o Voor zowel MKB als grote ondernemingen 

o 50% garantie op leningen en garanties van 

banken 

o Minimaal € 1,5 mio per onderneming 

o Maximaal € 50 mio per onderneming, tijdelijke 

verruiming tot € 150 mio per onderneming 

 

▪ Financiering onder BMKB-regeling: 

o Aanvragen vanaf 16 maart 2020 

o Gemakkelijker geld lenen bij banken → 

overbruggingskrediet / verhogen rekening-

courantfaciliteit 

o Aanvragen bij geaccrediteerde financiers, veelal 

de bank 

 

▪ Verlagen voorlopige aanslagen IB/VPB: 

o Geldt voor voorlopige aanslagen IB en VPB over 

2020 

o Voorlopige aanslagen IB en VPB over 2019 en 

eerder kunnen niet verlaagd worden met het 

argument dat sprake is van coronacrisis 

o Aanvragen schriftelijk bij belastingdienst 

 

▪ Overige mogelijke bedrijfsmaatregelen (niet 

limitatief): 

o Debiteuren sneller innen door gestructureerd 

aanmanen 

o Tijdig(er) factureren aan klanten 

o Facturen verzekeren en/of factoring 

o Aanbetaling vragen van klanten 

o Betalingskorting voor snelle betaling aanbieden 

o Kostenreductie doorvoeren 

o Huurverlaging overeenkomen met verhuurder 

o Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd niet 

verlengen 

o Kosten flexibele schil beperken 

o Terugvragen reeds betaalde BTW op oninbare 

vorderingen 

o Verlengen betalingstermijn crediteuren 

o Externe financiering → derden/bank →  

BMKB-regeling (zie hiervoor) 

 

 

https://ardent.nl/corona-nieuws/
https://ardent.nl/corona-nieuws/
https://ardent.nl/corona-nieuws/
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Deze Ardent Nieuwsbrief word je aangeboden door 

Ardent. De informatie in deze nieuwsbrief is uitsluitend 

bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen 

rechten aan deze gegevens worden ontleend. Bij de 

samenstelling van de teksten is naar uiterste 

betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Ardent is 

echter niet aansprakelijk voor schade welke kan 

ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie 

in deze nieuwsbrief. 

 

Wij zijn Ardent!  

 

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.  

 

Ardent werkt vooral voor ambitieuze DGA’s van MKB-

bedrijven. In de praktijk bevinden onze klanten zich 

vooral in de regio Amsterdam, Haarlem en Alkmaar. De 

wereld waarin we wonen en werken. We hebben daar 

een uitstekend netwerk van bedrijven die aan dezelfde 

hoge eisen voldoen als die we aan onszelf stellen. En 

dat netwerk stellen we open voor onze klanten.  

 

Mocht je vragen of opmerkingen hebben, neem dan 

direct contact met ons op.  

 

                                Met vriendelijke groet, 

 

 

   Theo Dijkstra 

   Directeur/Accountant 

   E-mail: t.dijkstra@ardent.nl 

   Tel: 06-53149236 

 

Kom in actie! 
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