
Delft, 26 maart 2020 

Update financiële stand van zaken m.b.t. Corona. 

Geachte cliënt, 

Ten eerste wensen wij u vanuit AAme Adviseurs en haar dochterondernemingen veel gezondheid 

en sterkte toe voor uzelf en al uw dierbaren.

In deze bizarre tijd moeten wij elkander voor zover mogelijk helpen.  
U ontvangt hierbij een kleine update met betrekking tot de mogelijke medicatie voor het gezond 
houden van uw onderneming(en). 

Wij hebben op dit moment een speciaal Corona loket geopend voor eventuele aanvragen voor het 

overheidssteunpakket evenals voor de mogelijkheid tot uitstel van belastingbetaling voor 

ondernemers.   

Aanvragen en verzoeken voor m.b.t. het Corona loket zijn: 

I. Noodloket MKB bedrijven

II. Tegemoetkoming voor loondoorbetaling werknemers met de regeling NOW (voorheen

Werktijdverkorting)

III. Uitstel van betaling belastingen

Deze aanvragen en verzoeken kunnen worden verzonden naar Corona@aame.nl 

Voor overige vragen en of adviezen kunt u terecht bij een van uw AAme adviseurs. Alle contact 
gegevens vindt u op onze website op de pagina team. 
https://www.aame.nl/team/ 

I. Noodloket: € 4.000 voor MKB bedrijven in directe nood

De regering verwacht op elk moment de definitieve regeling vrij te geven. Zodra wij de ins en outs 
weten maken wij dit kenbaar op onze website. 
https://www.aame.nl/laatste-nieuws-corona-virus/ 

Wij adviseren u deze website dagelijks te checken. 

II. Tegemoetkoming voor loondoorbetaling werknemers met de regeling NOW (voorheen
Werktijdverkorting)

De regering verwacht op elk moment de definitieve regeling vrij te geven. Zodra wij de ins en outs 
weten maken wij dit kenbaar op onze website. 

https://www.aame.nl/laatste-nieuws-corona-virus/ 

Wij adviseren u deze website dagelijks te checken. 
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III. Uitstel van betaling belastingen 
 
Bent u als ondernemer door de coronacrisis in financiële problemen gekomen? Dan kunt u voor ten 
minste 3 maanden bijzonder uitstel van betaling krijgen. U hoeft daarvoor niet langer een 
aanvullende verklaring mee te sturen. 
 
Vanaf het moment dat u zich meldt, wordt de invordering van uw aanslag voor de 
inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonheffingen direct 
gepauzeerd gedurende minimaal 3 maanden. U betaalt ook geen boete voor een te late betaling. 
 
Mogelijk is een betalingsuitstel van 3 maanden voor u te kort. U kunt ook voor een langere periode 
uitstel aanvragen. Over welke gegevens wij dan aan u vragen, zullen we u nog inlichten via deze 
website. Het kabinet wil daarbij de administratieve lasten voor u zo beperkt mogelijk houden. 
 
Wanneer kunt u uitstel aanvragen? 
U kunt voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en 
loonheffingen uitstel aanvragen. Dit betekent dat u uitstel kunt aanvragen nadat u aangifte hebt 
gedaan en een aanslag hebt ontvangen. 
 
Waar stuurt u uw verzoek om uitstel naartoe? 
Stuur uw verzoek om uitstel met motivering naar: 
Belastingdienst 
Postbus 100 
6400 AC Heerlen 
 

Indien gewenst kunnen wij dit het uitstel voor u aanvragen.  

Vriendelijk verzoek om dit vooraf kenbaar te maken en bij de ontvangst van de aanslag (deze 

ontvangt u indien u niet heeft betaald) deze aanslag doorsturen naar corona@aame.nl  

Hierbij vermelden dat wij namens u het verzoek tot uitstel van betaling kunnen verrichten.  
Zodra de regeling is aangevraagd ontvangt u van ons een kopie van deze aanvraag.  
 
Voor het Corona loket hebben wij een viertal coördinatoren aangesteld te weten;  
Ronald van Leeuwen    ronald@aame.nl 
Pauline Deelen-Aarts   Pauline@aame.nl  
Quintin Eadie    Quintin@aame.nl  
Laura Taal    Laura@aame.nl  
 
Een ieder zal op zijn of haar vakgebied verantwoordelijk zijn voor de afhandeling van het speciale 
loket via Corona@aame.nl  
Vriendelijk doch dringend verzoek om voor bovengenoemde aanvragen alleen het loket e-mail adres 
te gebruiken zodat wij voortgang kunnen garanderen.  
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Onderstaand vindt u een aantal regelingen waar u wellicht een beroep op kunt doen.  
Een aantal van deze regelingen vindt u reeds op onze website.  Bij de onderstaande regelingen treft u 
ook diverse links aan naar de betreffende site van de instantie.  
Voor eventuele vragen verwijzen wij u naar een van onze adviseurs.  
 
Let op; veel van deze regelingen zijn nog onderhanden in de wetgeving. Het kan daarom zo zijn dat 
de regeling vandaag of morgen weer wordt aangepast. Zodra wij dit weten zullen wij dit kenbaar 
maken op onze website.  
 
 

a) Noodloket: € 4.000 voor MKB bedrijven in directe nood 

Ondernemers die hun omzet grotendeels of helemaal zien wegvallen door de coronamaatregelen 

komen drie maanden lang in aanmerking voor een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro. Het 

geld hoeft niet te worden terugbetaald. 

Deze regeling heet Noodloket. 

MKB bedrijven die als gevolg van de coronamaatregelen hun deuren hebben moeten sluiten en hun 

omzet hebben zien wegvallen, kunnen hier een beroep doen. Denk aan horecaondernemingen, 

kapperszaken en bedrijven in de evenementen- en reisbranche. 

Let op: ondernemers met een bedrijf aan huis komen hiervoor niet in aanmerking. 

De regeling wordt nog uitgewerkt. De voorwaarden en welke sectoren en type bedrijven precies in 

aanmerking komen, worden later bekend. 

Waar kunt u terecht: Noodloket wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

(RVO). Houd de websites van de RVO of de Kamer van Koophandel in de gaten om te weten wanneer 

de regeling wordt opengesteld. 

 

b) Ruimere kredietmogelijkheden MKB bedrijven (verruiming BMKB-regeling) 

MKB bedrijven kunnen makkelijker geld lenen om een periode van omzetverlies te overbruggen met 

een verruiming van de Borgstelling midden- en kleinbedrijf (BKMB-regeling). Hiermee stelt de 

overheid 300 miljoen euro financiering ter beschikking aan het midden- en kleinbedrijf. 

De regeling houdt in dat de overheid borg staat voor kredieten aan ondernemers, waarmee geld 

lenen of krediet verlenen makkelijker wordt. 

Bij de normale BMKB-regeling bedraagt het borgstellingskrediet 50 procent van de totale lening die 

de bank aan een ondernemer verstrekt, waarbij de overheid voor 90 procent van het 

borgstellingskrediet garantstaat. 

In de verruimde regeling is het borgstellingskrediet verhoogd naar 75 procent van de totale lening. 

De ondernemer moet 10% borg staan van het te verstrekken BMKB-krediet. U hoeft dit bedrag niet 

vooraf over te maken. 

Waar kunt u terecht: Bij de bank. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland staat bij welke banken je een BMKB-krediet kunt aanvragen. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werkgevers/financiele-maatregelen
https://www.rvo.nl/
https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/?gclid=EAIaIQobChMIl9GlzuWw6AIV0Od3Ch0NyA9yEAAYASAAEgKw3_D_BwE
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/15/coronavirus-verruiming-bmkb-regeling-voor-ondernemers-versneld-opengesteld
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb/deelnemen-als-financier
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c) Ruimere kredietmogelijkheden middelgrote en grote bedrijven 

Ook grote bedrijven kunnen tijdens de coronacrisis makkelijker lenen door de verruiming van een 

bestaande maatregel. 

De regering is genereuzer in de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) zodat “organisaties 

in ruimere mate bankleningen en bankgaranties krijgen”, zei minister Wiebes van Economische 

Zaken en Klimaat. 

Met de reguliere GO kunnen mkb-bedrijven en grote ondernemingen 50 procent 

overheidsgarantie krijgen op bankleningen en bankgaranties. Bedrijven kunnen hierbij minimaal 1,5 

miljoen euro en maximaal 50 miljoen euro lenen. 

Het garantieplafond van deze regeling is nu verhoogd van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. De 

maximale lening per onderneming is opgeschroefd naar 150 miljoen euro en het kabinet wil tijdelijk 

“alle garantieruimte verstrekken die nodig is”. 

Waar kunt u terecht: Bij de bank. Kijk op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland welke banken geaccrediteerd zijn. 

 

d) Makkelijker lenen voor MKB bedrijven in de landbouw 

Ook land- en tuinbouwbedrijven kunnen makkelijker lenen met een tijdelijke borgstelling voor 

werkkapitaal. Hiervoor is de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL) verruimd. De 

verruimde regeling heet BL-C. 

Het kabinet staat hiermee borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers als zij 

liquiditeitsproblemen willen oplossen. Het borgstellingskrediet per bedrijf is 1,2 miljoen euro en in 

bepaalde gevallen 2,5 miljoen euro. De borgstelling is 70 procent. 

De regeling geldt sinds 18 maart en kan tot en met 31 maart worden aangevraagd. 

Waar kunt u terecht: Direct bij de bank of vraag meer informatie bij de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland. 

 

e) Rentekorting bij microkredieten van Qredits voor kleine en startende bedrijven 

Het kabinet springt ook voor maximaal 6 miljoen euro bij voor leningen die sociaal kredietverstrekker 

Qredits heeft uitstaan bij kleine en startende bedrijven die normaliter niet terechtkunnen voor 

leningen bij een bank. 

Kleine ondernemers die geraakt worden door de coronamaatregelen kunnen aanspraak maken op 

een crisisregeling van Qredits. Die houdt in dat ondernemers zes maanden lang niet hoeven af te 

lossen. Gedurende deze periode wordt ook de rente automatisch verlaagd naar 2 procent. 

Waar kunt u terecht: Bij Qredits. 

 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie
https://nos.nl/artikel/2327419-ook-op-deze-nos-kanalen-zie-je-de-persconferentie-over-steunmaatregelen.html
https://nos.nl/artikel/2327419-ook-op-deze-nos-kanalen-zie-je-de-persconferentie-over-steunmaatregelen.html
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https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/garantie-ondernemingsfinanciering-go?wssl=1
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/garantie-ondernemingsfinanciering-go
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/garantie-ondernemingsfinanciering-go
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstellingskrediet-voor-de-landbouw-bl/verruimd-verband-met-corona
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstellingskrediet-voor-de-landbouw-bl/verruimd-verband-met-corona
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie
https://qredits.nl/contact/qredits-hulplijn/
https://qredits.nl/contact/qredits-hulplijn/


 
 

f) Tegemoetkoming voor loondoorbetaling werknemers met de regeling NOW (voorheen 

Werktijdverkorting) 

Ondernemers die vanaf 1 maart hun omzet hebben zien dalen en een omzetverlies van minimaal 20 
procent verwachten, kunnen een beroep doen op de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging 
Werkbehoud (NOW). Ook wel tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid of 
Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid genoemd. 
 
De maatregel houdt kortweg in dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, zowel werknemers 
met een vast als flexibel contract. 
Ondernemers krijgen een tegemoetkoming in de loonkosten die maximaal 90 procent van de 
loonsom bedraagt. Het percentage is afhankelijk van het omzetverlies. De regeling geldt voor drie 
maanden. 
Bij aanvraag kan een voorschot van 80 procent van de tegemoetkoming worden verstrekt. Wel 
gelden twee voorwaarden om voor de regeling in aanmerking te komen: er mag geen personeel 
ontslagen worden en de werknemers moeten worden doorbetaald. 
 
De NOW komt in de plaats van de regeling Werktijdverkorting die het kabinet toegankelijker had 
gemaakt om bedrijven te hulp te schieten in de coronacrisis. Het aantal aanvragen van 78.000 (aantal 
op 17 maart) was echter zo overweldigend dat de uitvoering ervan niet mogelijk was. 
 
De lopende aanvragen voor werktijdverkorting worden meegenomen in de nieuwe NOW-regeling. 
De werktijdverkorting die al is toegekend aan bedrijven blijft van kracht. Voor verlenging moeten 
ondernemers wel een beroep doen op de nieuwe regeling. 
 
Waar kunt u terecht: De regeling wordt uitgevoerd door het UWV. Houd de website in de gaten om 
te weten wanneer de regeling wordt ingevoerd. 
 

g) Aanvulling op het inkomen van zelfstandig ondernemers en zzp’ers 

Veel zzp’ers worden hard geraakt door de coronacrisis. Zij kunnen een aanvulling op het 

inkomen aanvragen voor drie maanden om te voorzien in hun levensonderhoud. Deze tijdelijke 

regeling is gestoeld op het bestaande Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). 

De overheid vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Dat bedraagt dit jaar 1.200 euro voor 
alleenstaanden en 1.600 euro voor stellen. Het maximale aanvullingsbedrag is 1.500 euro netto. 
Deze aanvulling hoeft niet te worden terugbetaald. Bovendien geldt bij deze “tijdelijke 
bijstandsregeling” geen levensvatbaarheidstoets en geen vermogens- of partnertoets. Zelfstandigen 
hoeven dus niet eerst hun huis op te eten en worden niet gekort door het inkomen van hun partner. 
Daarnaast wordt de aanvraag binnen 4 weken verwerkt waar dat eerst 13 weken kon duren. Staat 
het water aan de lippen, dan kan een voorschot worden verstrekt. 
 
Overigens biedt de overheid deze aanvulling ook in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal om 

liquiditeitsproblemen op te lossen. Dit gebeurt dan tegen een verlaagd rentepercentage en de 

mogelijkheid om tijdelijk niet af te lossen. 

Waar kunt u terecht: Bij de gemeente. De regeling wordt momenteel opgetuigd. De eerste 
gemeenteloketten waar zzp’ers de tegemoetkoming kunnen aanvragen zijn inmiddels open. 
 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ww-uitkering/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ww-uitkering/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel
https://www.uwv.nl/werkgevers/actueel/now.aspx
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https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zelfstandigen-zonder-personeel-zzp/extra-tijdelijke-ondersteuning-voor-zzp-ers
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zelfstandigen-zonder-personeel-zzp/extra-tijdelijke-ondersteuning-voor-zzp-ers
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zelfstandigen-zonder-personeel-zzp/extra-tijdelijke-ondersteuning-voor-zzp-ers
https://www.uwv.nl/particulieren/bedragen/detail/sociaal-minimum
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zelfstandigen-zonder-personeel-zzp/extra-tijdelijke-ondersteuning-voor-zzp-ers
https://www.gemeente.nu/bedrijfsvoering/ondernemersbeleid/eerste-noodloketten-voor-zzpers-open/


 
 

h) Respijt en coulance van de Belastingdienst voor álle ondernemers: ‘Van grootbedrijf tot 

zzp’ 

Ondernemers die door de coronamaatregelen zijn getroffen kunnen drie maanden uitstel van 
betaling aanvragen bij de Belastingdienst. Dit gaat op voor alle ondernemers: “Van grootbedrijf tot 
zzp”, zei minister Hoekstra van Financiën. 
 
De regeling geldt voor inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting en omzetbelasting 
(btw). En ondernemers hoeven niet meteen aan te tonen dat ze uitstel van betaling nodig hebben. 
Daar krijgen ze langer de tijd voor. 
 
Ook kunnen ondernemers een verlaging van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting en de 
vennootschapsbelasting aanvragen, aldus Hoekstra. 
 
Daarnaast is De Belastingdienst coulant voor ondernemers die te laat zijn met betalen van álle 
belastingschulden. Verzuimboetes worden geschrapt. En de invorderingsrente die geldt na het 
verstrijken van de betalingstermijn van de belastingaanslag gaat van 4 naar 0 procent. 
 
Ook de belastingrente, die de fiscus in rekening brengt als burgers te weinig belasting hebben 
betaald, gaat van 4 naar 0 procent. 
 
Waar kunt u terecht: Bij de Belastingdienst. 

i) Eventueel stopzetten lokale aanslagen zoals toerismebelasting 

Momenteel is het kabinet in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om lokale 
aanslagen aan ondernemers stop te zetten en opgelegde aanslagen in te trekken. 
Het gaat hierbij vooral om toeristenbelasting die bijvoorbeeld ondernemers in de hospitalitybranche 
betalen. De toeristenbelasting wordt via een voorlopige aanslag geïnd. Stopzetten kan ondernemers 
wat lucht geven. 
 
Waar kunt u terecht: Neem contact op met de desbetreffende gemeente of houd de website in de 
gaten voor eventuele regelingen op dit gebied. 
 

j) Compensatie voor getroffen sectoren 

Bepaalde sectoren, zoals bijvoorbeeld de horeca en reisbranche, worden enorm hard getroffen door 
de coronacrisis. Het betekent inkomstenverlies dat niet meer kan worden ingehaald als het leven 
weer normaliseert. 
Het kabinet is daarom bezig een compensatieregeling te treffen voor deze bedrijven. De regeling 
wordt momenteel uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie. Deze moet de 
maatregelen goedkeuren als geoorloofde staatssteun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen
https://nos.nl/artikel/2327419-ook-op-deze-nos-kanalen-zie-je-de-persconferentie-over-steunmaatregelen.html
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen
https://www.gids.tv/video/188059/terugkijken-persconferentie-ministers-wiebes-koolmees-hoekstra-over-corona-maatregelen-bedrijven
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/content/coronavirus


 
Mocht u naar aanleiding van deze of andere onderwerpen vragen hebben, dan kunt u contact 
opnemen met een van de adviseurs van AAme Adviseurs, of uiteraard met uw vaste aanspreekpunt 
binnen AAme Adviseurs. 
 
 
Samen zijn wij sterk en denk eraan als er een deur wordt gesloten dan gaat er elders weer een deur 
open. Houdt het hoof koel en gebruik het gezonde verstand.  
Heel veel sterkte in deze moeilijke tijden en zorg dat u gezond blijft.  
 
Met vriendelijke groet 
 
AAme Adviseurs B.V.  
Adrie de Poorter  
CEO  
 
AAme Adviseurs; AAme Accountants en Belastingadviseurs;  AAme Salarisadviseurs; AAme Legal; 
AAme Solution providers.  
Olof Palmestraat 24, 2616 LS Delft, Nederland 
T.: +31 (0)15 215 88 15 
Info@aame.nl  
www.aame.nl 
 
 
 
De in deze publicatie opgenomen informatie is van algemene aard en heeft geen betrekking op de 
specifieke omstandigheden van een bepaald individu of een bepaalde entiteit. Hoewel bij de 
totstandkoming van deze publicatie de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, kunnen wij niet 
garanderen dat de daarin opgenomen informatie op de datum van ontvangst juist en volledig is of 
dat in de toekomst zal blijven. Op grond van deze informatie dient geen actie ondernomen te worden 
zonder adequate professionele advisering na een grondig onderzoek van de specifiek van toepassing 
zijnde situatie. 
 
Disclaimer 
A great deal of care has been taken in the creation of this information sheet.  
The information it contains is intended to provide interested parties with information. This information is not intended as 
advice. If you seek advice, we recommend you to contact one of our qualified experts.  
Liability  
AAme Accountants en Belastingadviseurs does not accept any liability for direct or indirect losses due or relating to the use 
of information provided in this publication. AAme Accountants en Belastingadviseurs is not liable for any inaccuracies 
and/or incompleteness of the information provided in this publication, nor can any rights be derived from it’s contents.  
Copyright  
This information brochure and it’s contents are protected by copyright. With the exception of personal and non-commercial 
use, it is not permitted to reproduce any part of this information brochure, to store it in an electronic file or to publish it in 
any form or manner whatsoever without first obtaining written permission from AAme Accountants en Belastingadviseurs. 


