
Maatregelen voor ondernemers in verband met het coronavirus 

Het kabinet heeft op 17 maart 2020 besloten om vanwege het coronavirus economische maatregelen te 

nemen. De volgende 8 maatregelen zijn genomen.  

1. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) 

 

Deze regeling vervangt de werktijdverkorting. Die wordt ingetrokken omdat deze voor deze crisis 

niet geschikt is. Een ondernemer die een omzetverlies verwacht van minimaal 20% kan bij het 

UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen 

(maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies).  

 

2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers 

 

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder 

zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd 

door gemeenten en biedt voor een periode van drie maanden inkomensondersteuning tot aan 

het sociaal minimum. De aanvulling hoeft niet te worden terugbetaald. Er is ook ondersteuning 

mogelijk in de vorm van een lening. 

 

3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes 

 

Het is eenvoudiger geworden voor getroffen ondernemers om uitstel van belasting aan te 

vragen. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen. Eventuele 

verzuimboetes voor het niet tijdig betalen, hoeven niet te worden betaald. De invorderingsrente 

na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd. Dat geldt ook voor het tarief 

van de belastingrente. 

 

4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering  

 

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en 

bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinancieringregeling (GO). 

Met de GO wordt 50% garantie geboden op bankleningen en bankgaranties. 

 

5. Rentekortingen kleine ondernemers op microkredieten Qredits 

 

Microkredietenverstrekker Qredits biedt voor de kleine ondernemers die door het coronavirus 

worden geraakt uitstel van aflossing voor de duur van zes maanden en de rente wordt 

gedurende deze periode verlaagd naar 2%.  

 

6. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven  

 

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder 

de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten vanaf 18 maart 2020. 

 



7. Overleggen over toeristenbelasting en cultuursector 

 

In overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om 

(voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen in te 

trekken. Verder is het Rijk met de cultuursector in overleg om aan te kunnen sluiten met 

algemene maatregelen of dat bijzondere maatregelen nodig zijn. 

 

8. Compensatieregeling: 4000 euro voor getroffen sectoren 

 

Sectoren als de horeca en reisbranche worden hard getroffen in hun inkomsten door het 

coronavirus. Het kabinet komt met een compensatieregeling met passende maatregelen voor 

bedrijven in de genoemde sectoren.   

Voor meer informatie en eventuele ondersteuning kunt u contact opnemen met Advocatenkantoor 

Sarrari via telefoonnummer 0164 - 75 0715 of via e-mail: info@sarrari.nl.     
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