Geachte relatie,
Hopelijk ontvangt u deze nieuwsbrief in goede gezondheid. Het coronavirus heeft nog steeds
een enorme impact op ons allemaal. Dit zal naar verwachting voorlopig ook nog wel zo
blijven.
BM ondersteunt u natuurlijk graag voor zover mogelijk. Wij geven u – in navolging van onze
vorige nieuwsbrieven en berichtgeving op onze website en social media – graag
een update omtrent de precieze stand van zaken per vandaag.
Het overzicht is onderverdeeld in maatregelen voor ondernemers en particulieren.
Waar moet of kunt u rekening mee houden en wat zijn uw mogelijkheden?
Maatregelen voor ondernemers:
 TOZO. De tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (TOZO)
bestaat er voor levensvatbare bedrijven die tijdelijk in de knel zitten. Deze regeling
geldt voor zzp’ers en mkb’ers en bedraagt maximaal 1.500 euro netto per maand.
Meer info: TOZO regeling.
 TOGS. Ondernemers die hun omzet deels of helemaal hebben zien verdwijnen
door de maatregelen van het kabinet, kunnen gebruikmaken van de
Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Wie aan de
voorwaarden voldoet krijgt eenmalig € 4.000 belastingvrij. De regeling is per 30 maart
en nogmaals per 7 april fors uitgebreid en is vanaf 15 april ook beschikbaar voor
agrarische recreatie-ondernemingen.
Meer info: TOGS regeling.
 NOW. Met de NOW, de tijdelijke noodmaatregel overbrugging
werkgelegenheid, (NOW) kunnen werkgevers een aanvraag indienen voor een
‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’ en hiervoor van het UWV een
voorschot ontvangen. UWV voert de regeling uit, aanvragen kan vanaf 6 april 2020.
Werkgevers ontvangen van het UWV een voorschot in drie termijnen als hun
aanvraag is goedgekeurd.
Meer info: NOW regeling.
 Fiscaal. Ondernemers kunnen onder bepaalde voorwaarden drie maanden uitstel
van belastingbetaling aanvragen bij de Belastingdienst. Daarnaast treft de
Belastingdienst een aantal andere regelingen om ondernemers te ontzien.
Meer info: Fiscale regelingen.

 Aanvullende steun agrarische sector. Het ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (LNV) komt de sierteeltsector, specifieke onderdelen van de
voedingstuinbouw en de fritesaardappelsector tegemoet voor geleden schade door
de uitbraak van COVID-19. Veel bedrijven in deze sectoren zijn van de een op de
andere dag geconfronteerd met een acute vraaguitval door het wegvallen van de
exportmarkt en het wegvallen van hun grootste binnenlandse afzetmarkt; de horeca.
Meer info: Aanvullende steun agrarische sector.
 BL-C. Landbouwbedrijven die worden geraakt door de gevolgen van de uitbraak
van het coronavirus en daardoor in liquiditeitsproblemen komen, kunnen tijdelijk
rekenen op een verruiming van de regeling Borgstelling Landbouwkredieten (BL). Het
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit staat borg en banken kunnen
hiermee enkele tientallen miljoenen werkkapitaal verstrekken. Vanaf 18 maart 2020
kunnen bedrijven gebruikmaken van deze extra module, die voor de duur van een
jaar is opengesteld.
Meer info: BL-C regeling.
 Uitstel bancaire aflossing. Ondernemingen met een financiering tot 2,5 miljoen
euro kunnen een half jaar uitstel krijgen van de aflossing van hun leningen. ABN
Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos hebben dat samen besloten.
Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken is de nood onder ondernemingen
hoog. Om voor dat uitstel in aanmerking te komen, geldt wel dat de bedrijven in de
kern gezond moeten zijn. Bedrijven met een hogere financiering dan de genoemde
2,5 miljoen euro kunnen niet automatisch aanspraak maken op deze maatregel.
Neemt u voor meer informatie contact op met uw accountmanager bij uw bank.
 Gebruikelijk loon over 2020 achteraf vaststellen. De BV en de houder van het
aanmerkelijk belang in die BV (de ab-houder) mogen gedurende 2020 tijdelijk een
lager maandloon afspreken, als de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet
en liquiditeit van de BV. Pas aan het einde van het jaar moet de BV het gebruikelijk
loon over geheel 2020 voor de ab-houder vaststellen en in de aangifte loonheffingen
vermelden.
 BMKB. De regels voor de borgstelling van MKB-kredieten zijn versoepeld. Met de
maatregel kunnen bedrijven onder gunstigere voorwaarden geld lenen bij de bank.
De BMKB is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met
een jaaromzet tot 50 miljoen euro of een balanstotaal tot 43 miljoen euro.
 GO. (Middel)grote bedrijven die moeite hebben om bankleningen en
bankgaranties te krijgen kunnen gebruik maken van de Garantie
Ondernemersfinanciering. Een onderneming kan met de GO-regeling minimaal 1,5
miljoen euro en maximaal 50 miljoen euro lenen.

 Leverancierskrediet. Veel MKB-bedrijven – zoals winkels en horecazaken –
worden bevoorraad op basis van leverancierskrediet. Door de coronacrisis worden
verzekeraars geconfronteerd met toenemende betalingsrisico’s. Zij voelen zich
gedwongen de toegekende verzekeringslimieten op bedrijven te verlagen of in te
intrekken. Dit zou 75.000 bedrijven kunnen treffen. Om dat te voorkomen, grijpt de
overheid in en gaat de overeenkomsten van de leveranties herverzekeren, tot een
bedrag van in totaal € 12 miljard. Hiermee blijft er vertrouwen in de verschaffing van
leverancierskrediet en worden bedrijven bevoorraad.
 Zorgaanbieders. Zorgverzekeraars gaan zorgaanbieders financieel helpen als zij
inkomsten mislopen tijdens de coronacrisis, zo heeft koepelorganisatie
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) aangekondigd. Zorgaanbieders die niet direct
betrokken zijn bij de zorg aan coronapatiënten, kunnen in aanmerking komen voor
een maandelijkse continuïteitsbijdrage. ZN wil zo zorgaanbieders compenseren voor
een lagere omzet als gevolg van de coronacrisis. Met de bijdrage kunnen ze onder
meer hun vaste lasten blijven betalen, zoals personeels- en huisvestigingskosten. De
regeling voor de continuïteitsbijdrage geldt voor dezelfde periode als de
rijksregelingen en treedt op 1 mei 2020 in werking, met terugwerkende kracht tot 1
maart 2020.

Maatregelen voor particulieren:
 Kinderopvang. Ouders die normaliter kinderopvang gebruiken, maar nu verplicht
hun kind thuis houden, moeten de gehele factuur aan de kinderopvang blijven
voldoen. De kinderopvangsector blijft daarmee in staat goede opvang te verzorgen, in
het bijzonder de noodopvang voor ouders in cruciale beroepen. Ouders dienen hun
kind niet af te melden bij de kinderopvangorganisatie, om zo de kinderopvangplek te
behouden. Ook in de kinderopvangtoeslag zelf hoeven ouders niets te wijzigen,
waardoor het recht op kinderopvangtoeslag blijft bestaan. Alleen het doorgeven van
een inkomenswijziging blijft in alle gevallen belangrijk, omdat dit leidt tot een andere
hoogte van de kinderopvangtoeslag. Een deel van de factuur heeft betrekking op de
inkomensafhankelijke eigen bijdrage die ouders betalen. Het is onwenselijk om
ouders de kosten van een eigen bijdrage voor de kinderopvang te laten betalen terwijl
ze daar geen gebruik van maken. Alle ouders worden daarvoor gecompenseerd door
de overheid. Aan gebruik van de noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale
beroepen zijn geen kosten verbonden. Als in een gezin één ouder een cruciaal
beroep uitvoert, en het niet lukt zelf de kinderen op te vangen, kan er een beroep
worden gedaan op de school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO,
gastouderopvang). Het is dus geen harde eis dat beide ouders een cruciaal beroep
uitoefenen.

 Hypotheek. Consumenten die problemen hebben met de betaling van hun
hypotheeklasten door de coronacrisis kunnen contact opnemen met hun bank voor
een oplossing. Banken bieden daarbij maatwerk zodat voor elke klantsituatie de best
passende oplossing wordt geboden. Enkele grote banken bieden een betaalpauze
aan van drie maanden als de betaalproblemen daadwerkelijk zijn veroorzaakt door de
coronacrisis. Vaak zijn ook geen kosten of vertragingsrente verschuldigd. Ook is het
soms mogelijk slechts gedeeltelijk te betalen. Banken wijzen erop dat de
achterstallige betalingen na de betaalpauze alsnog moeten worden voldaan. Enkele
grote banken hebben de rente op rood staan verlaagd. De verlaging is een van de
manieren om klanten meer financiële ruimte te bieden tijdens de coronacrisis.
 Gedwongen verkopen. Woningeigenaren kunnen door de coronacrisis op korte
termijn in de financiële problemen geraken. Hypotheekverstrekkers gaan met die
eigenaren op zoek naar oplossingen en zullen tot ten minste 1 juli 2020 niet overgaan
tot gedwongen verkopen van woningen. Woningeigenaren komen daardoor niet op
straat te staan. Alle verantwoordelijkheden en verplichtingen van de woningeigenaren
blijven onverminderd van kracht. Daarnaast vervalt de opschorting van gedwongen
verkoop als er sprake is van criminele activiteiten, fraude, oneigenlijk gebruik van de
woning of bedreiging.
 Studenten. Dienst uitvoering onderwijs (DUO) wil studenten en oud-studenten
helpen die door het coronavirus in (financiële) problemen komen.
Meer informatie: Q&A corona voor studenten.
BM assisteert u uiteraard graag bij de aanvraag van bovengenoemde maatregelen en bij al
uw overige vragen omtrent het coronavirus. Uw relatiebeheerder c.q. dagelijks
aanspreekpunt fungeert ook hier als uw gesprekspartner.
U kunt onze medewerkers bereiken via 045-4053636 of via e-mail. Een lijst met de meest
actuele e-mailadressen kunt u raadplegen via onze website: www.bm-advisering.nl.
Wij hopen met het verzenden van dit bericht zoveel mogelijk klanten te bereiken en te
informeren.
Mocht de inhoud van deze mail niet op u van toepassing zijn, dan hopen wij dat u de
noodzaak van dit bericht begrijpt en verzoeken wij u dit bericht als niet verzonden te
beschouwen.
Let goed op uzelf en op uw naasten!
Veel sterkte en succes gewenst in deze moeilijke tijd.
Hopelijk tot (heel) snel,
Met vriendelijke groet,
Team BM.

