Laatste update: 16 maart 2020

Informatie omtrent coronavirus
De ontwikkelingen ten aanzien van het coronavirus gaan snel. De overheid heeft zoals u weet extra maatregelen
getroffen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Of dit gaat lukken weet niemand. Wat we wel weten en
kunnen doen is u informeren over deze ontwikkelingen en waar dit kan adequate maatregelen treffen. De impact
van dit virus kan voor u als ondernemer immers enorme gevolgen hebben. Hierbij willen wij u dan ook op de hoogte
brengen van een aantal oplossingen die kunnen worden geboden.

Het is allereerst van belang om te inventariseren wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn voor u, uw personeel en
uw onderneming. Wellicht kunt u de gevolgen voor u zelf beperkt houden. Toch is het ook goed mogelijk dat de
gevolgen voor u dusdanig zijn dat er een financiële moeilijke situatie dreigt te ontstaan. Hiervoor hebben wij een
aantal mogelijke oplossingen:
1. Uitstel van betaling voor belastingen
U kunt uitstel van betaling aanvragen
voor de belastingen die u moet betalen.
De manier waarop u dit kunt doen hangt
af van de mate van uitstel.
Wilt u uitstel van maximaal 4 maanden
dan kan dit door telefonisch contact op te
nemen met de belastingdienst. Mocht u
langer uitstel van betaling willen dan zult
u een verzoek neer moeten leggen bij de
belastingdienst.
Tevens is er een mogelijkheid om in
bijzondere gevallen uitstel te krijgen voor
een langere periode.
2. Verlagen voorlopige aanslagen
Veel
ondernemers/rechtspersonen
betalen voorlopige aanslagen voor de
inkomstenbelasting, zorgverzekeringwet
of vennootschapsbelasting.
Deze aanslagen kunt u naar beneden
bijstellen zodat u de komende maanden
financiële ruimte creëert.

3. Aanvragen werktijdverkorting
Ondernemingen die personeel in dienst
hebben en voldoen aan de voorwaarden
kunnen in aanmerking komen voor
de werktijdverkorting. Hiervoor dient
een aanvraag ingediend te worden
bij het ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid. De voorwaarden
hiervoor zijn te vinden op de website van
de rijksoverheid. Nadat er een vergunning
is verkregen kan WW aangevraagd
worden bij het UWV.
NB: Ten aanzien van zieke werknemers
blijft het zaak om deze tijdig ziek
te melden bij de verzekeraar en uw
arbodienst op de hoogte te stellen.
4. Uitbreiden krediet/financiering
Daarnaast kunt u ook in gesprek gaan met
uw financier om extra financiële ruimte
te creëren binnen uw onderneming.
Met ingang van 16 maart is de BMKB
(Borgstelling MKB-krediet) verruimd.
Afgelopen zondag is dit besloten door
Staatssecretaris Mona Keijzer. Dit is een
garantstelling door de overheid richting
de financier.

Hierdoor krijgt de financier meer
zekerheden waardoor zij wellicht voor
u het rekening-courant krediet kunnen
verhogen of een aanvullende financiering
kunnen verstrekken. Hierover moet u in
overleg treden met uw financier. Mocht
u nog geen financier hebben, dan zal er
contact moeten worden gelegd met een
bancaire instelling.
5. Aanvragen BBZ (besluit
bijstandverlening zelfstandigen)
Mocht u als zelfstandige ondernemer
geen hulp kunnen krijgen van een
financier, dan staat de weg open om bij
de gemeente een aanvraag in te dienen
en gebruik maken van de BBZ-regeling.
Ook hierbij moet u voldoen aan de
voorwaarden. Aangezien de aanvraag bij
de gemeente moet worden ingediend kan
de procedure per gemeente verschillen.
In Friesland hebben veel gemeenten dit
bijvoorbeeld gezamenlijk geregeld via
Bureau Zelfstandigen Fryslân.

Er zijn dus op dit moment een aantal mogelijkheden om financiële ruimte te creëren om de gevolgen van het coronavirus
te beperken. Bij alle bovenstaande mogelijkheden kunnen wij u verder informeren indien u hier vragen over heeft. Ook
kunnen wij u van dienst zijn om deze in werking te zetten.

Om te bepalen welke mogelijkheden in uw situatie van toepassing zijn, kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder
bij DVEN. Samen gaan we dan met u aan de slag om te komen tot een passende oplossing. Wij zullen u indien nodig de
komende tijd nader informeren indien er aanvullende regelingen komen.

