
 

Geachte relatie, 

De verspreiding van het coronavirus heeft een enorme impact op ons allemaal. We staan 

voor grote uitdagingen om deze crisisperiode zo goed mogelijk door te komen. BM 

ondersteunt u natuurlijk graag voor zover mogelijk. 

Het kabinet heeft vorige week vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische 

maatregelen aangekondigd.  

Wij geven u in het hiernavolgende een update omtrent de precieze stand van zaken per 

vandaag: 

 

1. Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten: 

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) zal zo snel mogelijk in 

werking treden en geeft werkgevers - die een omzetverlies verwachten van ten minste 20% - 

de mogelijkheid om bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in 

de loonkosten aan te vragen. Deze periode van drie maanden kan eenmalig met drie 

maanden worden verlengd. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 90% van de loonsom, 

afhankelijk van het omzetverlies. UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de 

gevraagde tegemoetkoming. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden 

om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. Achteraf wordt vastgesteld wat het 

daadwerkelijke verlies in omzet is geweest.  

Wanneer de Noodmaatregel daadwerkelijk in werking treedt is nog onduidelijk. De maatregel 

zal zien op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.  

Ons aanspreekpunt binnen kantoor voor wat betreft de NOW is Tessa Franken. U kunt haar 

bereiken via telefoon of via haar e-mailadres t.franken-vanswam@bm-advisering.nl  

 

2. Ruimere kredietverlening: 

Onder de tijdelijke maatregel van de BMKB (borgstelling MKB-kredieten) worden 

financieringen met een verhoogd borgstellingskrediet van 50% naar 75% mogelijk aan in de 

kern gezonde MKB-bedrijven toegelaten, om opgekomen of te verwachten 

liquiditeitsproblemen vanwege de coronaproblematiek te verzachten. Ondernemingen die 

problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen 

daarnaast gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Voor de 

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

regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de 

kredieten van agrarische ondernemers. De aangepaste BL-regeling gaat met ingang van 18 

maart 2020 gelden. Ook deze tijdelijke verruiming van de BL zal zo spoedig mogelijk 

opengesteld worden. 

 



 
 

 

3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes: 

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De 

Belastingdienst stopt de invordering dan direct. Dit geldt voor de inkomstenbelasting, 

vennootschapsbelasting, loonbelasting en omzetbelastingen (btw). Let wel; uw aangifteplicht 

blijft bestaan! Eventuele boetes voor het niet op tijd betalen hoeven echter niet te worden 

voldaan. Het is niet nodig meteen bewijsmateriaal bij uw aanvraag mee te sturen; de 

verklaring van een derde-deskundige hoeft namelijk pas te worden bijgevoegd indien er 

uitstel voor langer dan drie maanden wordt aangevraagd. De invorderingsrente die normaal 

gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt vanaf 23 maart 2020 

tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van 

de belastingrente gaat tijdelijk naar 0,01%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen 

waarvoor belastingrente geldt en gaat om uitvoeringstechnische redenen in vanaf 1 juni 

2020. De tijdelijke verlaging van het belastingrentepercentage in de inkomstenbelasting gaat 

in vanaf 1 juli 2020. 

 

4. Extra ondersteuning zelfstandige ondernemers: 

Ondernemers en zelfstandigen wordt de mogelijkheid geboden tijdelijke financiële steun aan 

te vragen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De steun geldt voor ondernemers en 

zelfstandigen die financieel in de problemen komen door de corona-crisis. De financiële 

steun kan bestaan uit een aanvulling van uw inkomsten tot het sociaal minimum (afhankelijk 

van uw huishouden en inkomsten) of uit een rentedragende lening om liquiditeitsproblemen 

te voorkomen. De aanvulling op uw inkomsten hoeft u niet terug te betalen, de lening moet u 

wel terugbetalen. De precieze bewijsvoering hieromtrent is op dit moment nog niet geheel 

duidelijk. Deze financiële steun kunt u aanvragen via de website van de gemeente waarin u 

woonachtig bent. Aanvraag vindt plaats via DigiD. Bij veel gemeentes wordt in de 

aanvraagprocedure onder andere gevraagd naar uw gezinssituatie, uw beroep, de 

arbeidstijdverdeling, eventuele overige inkomsten en uw laatste jaarrekening en 

belastingaangifte. Vergeet u niet de documenten mee te sturen die u worden gevraagd 

tijdens het aanvraagproces.  

Inwoners van de gemeenten Beek, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, 

Landgraaf, Maastricht, Meerssen, (voormalig) Nuth, (voormalig) Onderbanken, Simpelveld, 

Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal kunnen de 

inkomenssteun aanvragen op de website: https://www.gemeentemaastricht.nl/werk-en-

inkomen/financiele-steun-tijdens-corona-voor-ondernemers-en-zelfstandigen  

Inwoners van overige gemeenten kunnen de inkomenssteun aanvragen op de website van 

hun eigen gemeente.  

 

https://www.gemeentemaastricht.nl/werk-en-inkomen/financiele-steun-tijdens-corona-voor-ondernemers-en-zelfstandigen
https://www.gemeentemaastricht.nl/werk-en-inkomen/financiele-steun-tijdens-corona-voor-ondernemers-en-zelfstandigen


 

Voor een succesvolle aanvraag dient u te voldoen aan de volgende algemene voorwaarden: 

 U bent zelfstandig gevestigd, 18 jaar of ouder (tot de pensioengerechtigde leeftijd);  

 U bent woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;  

 U heeft de Nederlandse nationaliteit of daarmee gelijkgesteld;  

 U voert uw bedrijf of zelfstandig beroep in Nederland uit;  

 U voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, 

waaronder een inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;  

 U bent vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en werkt minimaal 1225 uur 

per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;  

 U bent woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt 

aangevraagd.  

 

De gemeenten verstrekken de volgende informatie over de afhandeling van uw aanvraag: 

 Uw aanvraag wordt binnen vier weken behandeld;  

 Er kan met voorschotten worden gewerkt;  

 De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de 

huishoudsituatie en bedraagt maximaal € 1.503,31 per maand (netto);  

 De versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor 

bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157;  

 De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft u niet terug te betalen. Er is 

in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets;  

 Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot 

uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen;  

 Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal betaalt u rente. Het 

rentepercentage wordt nog vastgesteld.  

 

 

5. Overige maatregelen: 

Elke gemeente kan daarnaast aanvullende maatregelen nemen, bijvoorbeeld gericht op het 

uitstel van gemeentelijke belastingen en uitstel van huurkosten. Het kabinet gaat in overleg 

met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) 

lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven 

in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting. Ook is het Rijk met 

de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen en eventuele 

verbijzondering indien dat nodig is. 

 

6. Noodloket: 

Tot slot komt er een tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de eerste nood bij 

ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de  



 

coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. Het gaat hier 

in het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden en andere etablissementen die het grootste 

deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken zoals schoonheidssalons en 

anderen die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis. Eis is wel 

dat het ondernemingen betreft met een fysieke inrichting buiten het eigen huis. Het betreft 

een eenmalig forfaitair bedrag van € 4.000 voor de periode van drie maanden en geldt alleen 

voor ondernemingen die qua type en sector in ieder geval aan bovengenoemde 

voorwaarden voldoen. Ook deze tegemoetkoming moet nog verder worden uitgewerkt. 

 

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 uiteraard 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. 

 

 

 

 

http://www.bm-advisering.nl/

