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Update 01-04-20
Corona maatregelen voor ondernemers
Het Ondernemersfonds is voor en door ondernemers. Daarom hebben we (met dank aan RT-M 
B.V.) een overzicht gemaakt van alle steunmaatregelen die voor onze sector beschikbaar en 
in ontwikkeling zijn. De omstandigheden veranderen met de dag, we zullen dit overzicht re-
gelmatig updaten en aanvullen. 

Tozo - Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
De Tozo staat open voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die in de knel komen 
door de coronacrisis. Het kabinet doet een moreel appèl op ondernemers om zich alleen in 
die situatie te melden. Twee zaken zijn aan te vragen:
• Maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum (maximaal 

€ 1.500,31 netto per maand.).
• Een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-.

Je kan beide regelingen naast elkaar aanvragen. De inkomensondersteuning hoeft later niet 
te worden terugbetaald. De Tozo geldt vooralsnog voor 3 maanden (1 maart tot 1 juni 2020) 
en vraag je aan bij de gemeente waar je woont. Via deze link kan je controleren of je in aan-
merking komt voor deze regeling en onder welke gemeente je valt. Meer informatie vind je 
ook hier.

TOGS - Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19
Bedrijven in branches die direct hard geraakt zijn door de gezondheidsmaatregelen van het 
kabinet (“de 1,5 meter regel”) kunnen een gift krijgen van € 4.000,-. Bedrijven die voldoen aan 
de voorwaarden, kunnen de eenmalige gift krijgen. Via deze link kan je met je KvK nummer 
zien of deze regeling voor jou van toepassing is. Komt jouw SBI-code niet in aanmerking maar 
meen je toch recht te hebben op de regeling, dan kan je je SBI-code melden via RVO.nl/sig-
naal. Per geval zal er worden gekeken of de betreffende SBI-code toch in aanmerking komt 
voor de TOGS. Het heeft geen zin om nu je SBI-code aan te passen. Veel ondernemers zullen 
hun SBI-code aanmelden waardoor de lijst met SBI-codes ook vanzelf nog verder zal uitbreid-
en. Het aanvragen is relatief simpel en regel je verder hier.

NOW – Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid
Via de NOW kunnen werkgevers een aanvraag indienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming 
in de loonkosten’ en hiervoor een voorschot ontvangen. Doel is werknemers met een vast én 
flexibel contract (denk aan uitzendcontracten en oproepcontracten) in dienst te houden en 
door te betalen.

De tegemoetkoming kan vanaf 1 maart 2020 aangevraagd worden wanneer er in 3 aaneeng-
esloten maanden sprake is van minimaal 20% omzetverlies. De mogelijkheid tot verlenging van 
de regeling met nog eens 3 maanden wordt opengehouden. De NOW kan via het UWV worden 
aangevraagd. Voor werknemers die onder de regeling vallen betekent dit dat hun loon volledig 
kan worden doorbetaald. Werknemers doen hiermee geen afstand van hun recht op een even-
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tuele WW-uitkering. Werknemers en werkgevers kunnen onderling afspraken maken over de te 
verrichten werkzaamheden.

Zoals het er nu uitziet gaat het subsidieloket van het UWV op 6 april 2020 open en sluit deze 
op 31 mei 2020. Meer informatie over deze regeling kan je onder andere in dit informatieblad 
vinden of op Ondernemersplein van de KvK.

Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB), oftewel de BMKB-C
In verband met de coronacrisis zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) 
versoepeld. De aangepaste regeling is met ingang van 16 maart 2020 van kracht. Bedrijven 
kunnen onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank. De BMKB is bestemd voor on-
dernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot 50 miljoen euro of 
een balanstotaal tot 43 miljoen euro. Meer info vind je hier.

Overige regelingen voor ondernemers
Naast deze regelingen zijn er nog een aantal andere regelingen voor ondernemers in de maak 
of worden deze verruimd. We geven deze zo kort mogelijk weer:
• Uitstel betalen belasting. Door de coronacrisis in de problemen gekomen? Dan kan je bij 

de Belastingdienst een verzoek tot uitstel van belastingbetaling (inkomstenbelasting, ven-
nootschapsbelasting, omzetbelasting en/of loonbelasting) indienen. Als je door de huidige 
situatie een lagere winst verwacht, dan is het bovendien raadzaam een verlaging van de 
‘voorlopige aanslag’ aan te (laten) vragen. Als je uitstel van betaling vraagt voor een nahef-
fingsaanslag omzetbelasting of loonbelasting, zorgt de Belastingdienst er ook voor dat een 
eventuele bij de aanslag opgelegde boete voor een betalingsverzuim wordt geschrapt.

• Tijdelijke verlaging belasting- en invorderingsrente. Het percentage voor de invorder-
ingsrente is per 23 maart verlaagd naar 0,01%. Het percentage voor de belastingrente 
wordt per 1 juli verlaagd naar 0,01% en voor andere belastingmiddelen (waaronder de 
vennootschapsbelasting) per 1 juni 2020. De Belastingdienst rekent per de aangegeven 
data met de nieuwe percentages. Als belastingplichtige hoef je daar niets voor te doen.

• Maatregelen voor de cultuursector. Het maatregelenpakket voor de cultuursector krijgt 
steeds verder vorm. Subsidies aan culturele instellingen in de basisinfrastructuur lopen 
gewoon door en er wordt gewerkt aan het regelen van terugbetaling van reeds verkochte 
kaarten in de vorm van vouchers.

• Naast landelijke steunmaatregelen heeft ook de Gemeente Utrecht steunmaatregelen 
voor haar ondernemers en zzp’ers in het leven geroepen. Het gaat onder andere om bij-
stand voor zelfstandigen, compensatie voor evenementen en belastingmaatregelen. Een 
volledig overzicht vind je hier.
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