Klantenmemo Coronavirus 29 maart 2020
Beste klant,
Hierbij sturen we u een update met de maatregelen die op dit moment actueel zijn en waarvan in
sommige gevallen meer bekend is geworden.
Het coronavirus heeft veel impact op u als ondernemer. Daarom heeft de overheid regelingen
getroffen die van toepassing zijn voor zelfstandig ondernemers waaronder zzp-ers, eenmanszaken,
vof’s, maatschappen en DGA’s. Deze regelingen zijn uitbesteed aan de gemeenten en RVO.
Daarnaast is er de regeling Togs voor alle soorten ondernemingen in de getroffen branches die aan
de voorwaarden voldoen.
Aan dit memo kunnen geen rechten worden ontleend. Wij hebben dit memo met de grootst mogelijke
zorg samengesteld, onze excuses voor eventuele onjuistheden.
Voor vragen, opmerkingen of hulp omtrent perikelen waar u mee te maken krijgt, kunt u altijd contact
met ons opnemen.
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1. Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID19 (TOGS): € 4.000 voor direct getroffen ondernemers
Het kabinet heeft per 27 maart 2020 een compensatieregeling opengesteld voor bedrijven in
branches die direct hard geraakt zijn door de Corona maatregelen van het kabinet. Minister Eric
Wiebes van Economische Zaken maakte in de persconferentie van 17 maart 2020 bekend dat deze
bedrijven op korte termijn een directe, vaste, eenmalige tegemoetkoming krijgen van € 4.000. Dit
bedrag is een gift en is bedoeld om vaste lasten te kunnen betalen.
Branches die onder deze regeling vallen
Het gaat in het bijzonder om bedrijven die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen
moesten staken, in de problemen zijn gekomen vanwege de 1,5 meter afstandseis, last hebben van
de inperking van bijeenkomsten en/of negatief reisadvies naar het buitenland. Bij bedrijven in deze
sectoren kunnen gederfde inkomsten moeilijk worden ingehaald wanneer het Coronavirus achter de
rug is.
Sectoren die nu in aanmerking komen zijn eet- en drinkgelegenheden, bioscopen, haar- en
schoonheidsverzorging (onder andere kappers, pedicures, visagisten), reisbemiddeling en
reisorganisaties, rijschoolhouders, sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en
sportevenementen en bepaalde private culturele instellingen zoals musea, circus, theaters,
schouwburgen en muziekscholen.
Het gaat hierbij om ondernemingen die zijn gevestigd buiten de woning. De enige uitzondering
vormen eet- en drinkgelegenheden, bijvoorbeeld een café waar de eigenaar, huurder of pachter
boven woont. Deze ondernemingen komen voor de regeling in aanmerking. Op 28 maart is
aangekondigd dat deze lijst nog wordt uitgebreid met extra groepen ondernemers in de nonfoodsector, de nieuwe lijst wordt op maandag 30 maart gepubliceerd.
Voorwaarden
Voor ondernemers die de regeling willen aanvragen gelden de volgende voorwaarden:











De hoofdactiviteit van de onderneming moet op 15 maart 2020 overeenkomen met de
activiteit waarmee uw bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. U kunt de
SBI-code niet met terugwerkende kracht wijzigen;
De onderneming moet voor 15 maart 2020 zijn opgericht;
In de onderneming werken maximaal 250 personen;
De onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland;
De tegemoetkoming is per onderneming en niet per vestiging;
De vergoeding wordt overgemaakt op een bankrekeningnummer dat op naam staat van de
onderneming;
De onderneming is niet failliet;
De onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij
de rechtbank;
In de periode 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 verwacht u een omzetverlies van ten
minste € 4.000;
In de periode 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 heeft de onderneming ten minste €
4.000 aan vaste lasten, eventueel ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar
gestelde maatregelen;
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De onderneming heeft over het huidige belastingjaar en de afgelopen 2 belastingjaren niet
meer dan € 200.000 aan overheidssteun gehad;
De onderneming is geen overheidsbedrijf.

Kom ik in aanmerking?
Of de hoofdactiviteit van uw Kvk nummer onder de regeling valt kunt u checken op:
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/vastgesteldesbi-codes
Aanvraag periode
De regeling kan worden aangevraagd tot en met 26 juni 2020.
Aanvraagprocedure
RVO.nl voert deze Beleidsregel tegemoetkoming schade COVID-19 uit. Zie hiervoor:
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19
De aanvraag kan alleen online via de RVO en voor deze aanvraag heeft u nodig:







Een e-Herkenningsmiddel niveau 1 (of hoger) of DigiD. Hierbij willen wij u erop wijzen dat
Blaak & Breederveld Accountants zelf een eHerkenningsmiddel heeft en dus voor u de
aanvraag kan doen;
KVK-nummer van de onderneming;
SBI-code van de hoofdactiviteit van de onderneming;
Het bankrekeningnummer van de onderneming;
Het correspondentie- en bezoekadres van de onderneming;
Uw contactgegevens: naam, telefoonnummer en e-mailadres.

Aanvraag ingediend?
Binnen 2 weken probeert de RVO een besluit te nemen. Na het besluit wordt het bedrag binnen een
paar werkdagen uitbetaald. Als het de RVO niet lukt om binnen 2 weken een besluit te nemen, dan
ontvangt u hierover tijdig een apart bericht.
De RVO controleert de aanvragen achteraf, ook als deze door ons worden ingediend. Als er
geconstateerd wordt dat een tegemoetkoming onterecht is uitbetaald, dan wordt het bedrag herzien
en moet dat worden terugbetaald. De tegemoetkoming kan tot 5 jaar na uitbetaling worden herzien.
Aanvraag door Blaak & Breederveld Accountants?
Wilt u dat wij de aanvraag voor de tegemoetkoming voor u regelen? Wilt u dan uit praktische
overwegingen alvast het machtigingsformulier invullen dat als bijlage in deze mail wordt
meegestuurd?
Vul dan hierbij de gegevens in onder “1. Gegevens machtiginggever” en “3. Ondertekening”.
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2. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
(Tozo).
U kunt als ondernemer beroep doen op de versoepelde regeling Besluit bijstandsverlening
zelfstandigen (Bbz) als u in financiële problemen komt of gaat komen als gevolgen van de corona
crisis. Mogelijk is de indruk ontstaan dat deze regeling alleen voor zzp-ers is bedoeld. Dat is niet het
geval. Ook zelfstandig ondernemers met personeel en directeur-grootaandeelhouders (DGA’s)
kunnen beroep doen op de regeling als zij voldoen aan de criteria.
Vormen van ondersteuning
Binnen de Tozo zijn 2 vormen van ondersteuning mogelijk:
-

Inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum voor maximaal 3 maanden;
Het aanvragen van een lening voor bedrijfskapitaal.

De eerste regeling heeft als doel om te voorzien in het levensonderhoud wanneer het inkomen tot
onder het sociaal minimum daalt. Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een
bijstandsuitkering. Vanuit de regeling wordt het inkomen aangevuld tot het sociaal minimum en
bedraagt maximaal € 1.500 netto per maand voor gehuwden of maximaal € 1.050 netto per maand
voor alleenstaanden vanaf 21 jaar. De gemeente biedt maximaal 3 maanden
inkomensondersteuning tot het sociaal minimum. Hoe hoog het bedrag precies is hangt af van de
samenstelling van uw huishouden en uw inkomen. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz,
maar wordt sneller behandeld en verstrekt. Deze voorziening heeft tijdelijk soepele voorwaarden
vanwege de bijzondere situatie waarin Nederland verkeert. De inkomensondersteuning voor
levensonderhoud hoeft bijvoorbeeld later niet te worden terugbetaald.
De Tozo geldt vooralsnog voor 3 maanden, tot 1 juni 2020 en wordt uitgevoerd door de gemeente
waarin de ondernemer woont. De regeling werkt met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020.
Gemeenten streven ernaar om binnen 4 weken na de aanvraag voor een periode van maximaal 3
maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud te verstekken. Er is in deze tijdelijke
regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets, maar deze komt wel terug in het
aanvraagformulier, omdat gemeenten het aanvraagformulier gebruiken van de bestaande Bbz
regeling.
Voor de tweede regeling geldt de versnelde procedure ook zonder vermogens- of partnertoets. In dit
geval kunt u een lening aanvragen voor het bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157 tegen een rente
van 2% en een looptijd van 3 jaar. Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt de
mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen tot 1 januari 2021.
Aanvraag periode
Vooralsnog blijft de regeling tot 1 juni 2020 bestaan. Dus ook wanneer u pas in mei in de financiële
problemen komt als gevolg van de corona crisis, kunt u op dat moment een aanvraag indienen.
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Voor wie geldt deze nieuwe regeling?
De extra tijdelijke ondersteuning voor ondernemers geldt voor zelfstandig ondernemers die in de
knel zijn gekomen door de coronacrisis. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich
alleen in die situatie te melden.
Meer specifiek gelden de volgende eisen:










Gevestigde zelfstandige ondernemers met of zonder personeel welke een onderneming
drijven middels een eenmanszaak, VOF of maatschap;
Vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
Woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
Voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder
inschrijving per 17 maart 2020 in het Handelsregister van KVK;
Is vóór 17 maart 2020 gestart met de onderneming;
Voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het
eigen bedrijf of zelfstandig beroep, ofwel circa 24 uur per week;
Woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd;
Ook een DGA van een BV kan in principe een beroep doen op de regeling als deze voldoet
aan de voorwaarden zoals hierboven genoemd. Ook moet daarbij sprake zijn van volledige
zeggenschap. Ook dient de DGA naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat
zijn/haar BV geen salaris kan uitbetalen.

Hoe vraag je aan?
Voor de aanvraag wordt het bestaande aanvraagformulier Bbz gebruikt. Deze kunt u vinden op de
site van de gemeente. De aanvraag kan worden gedaan met eHerkenning of DigiD en kan alleen
digitaal gedaan worden. Hierbij willen wij u er op wijzen dat Blaak & Breederveld Accountants zelf
een eHerkenningsmiddel heeft en dus voor u de aanvraag kan verzorgen als u ons een schriftelijke
machtiging geeft, hierover treft u verderop meer informatie aan.
Voor de Gemeente Westland kunt u de regeling aanvragen via:
https://www.gemeentewestland.nl/coronavirus/ondernemers.html.
Bewijsstukken
Bij het doen van de aanvraag vraagt de gemeente om de volgende bewijsstukken:
1.
2.
3.
4.
5.

Geldig legitimatiebewijs van uzelf;
Inschrijving Kamer van Koophandel;
Bankafschrift ten behoeve van het bankrekeningnummer om de uitkering op uit te betalen;
Aangifte Inkomstenbelasting 2019 of als die nog niet gereed is de aangifte inkomstenbelasting
van 2018 van uzelf;
Als u een huurwoning bewoont een bewijsstuk van de hoogte van de huur:

Indien u ook of alleen een lening voor bedrijfskapitaal tot een maximum van € 10.157,00 aanvraagt,
dan dient u nog de volgende aanvullende bewijsstukken aan te leveren:
6.

Bewijsstukken van de zakelijke kosten die u dringend moet betalen.
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Indien u een echtgeno(o)t(e)/partner heeft dan dient u nog mee te sturen:




Een verklaring dat uw echtgeno(o)t(e)/partner akkoord gaat met de aanvraag;
Kopie legitimatiebewijs echtgeno(o)t(e)/partner;
Handtekening echtgeno(o)t(e)/partner.

Aanvraag door Blaak & Breederveld Accountants?
Wilt u dat wij de aanvraag voor de tegemoetkoming voor u regelen? Wilt u dan uit praktische
overwegingen alvast het machtigingsformulier invullen die als bijlage in deze mail wordt
meegestuurd?
Vul hierbij de gegevens in onder “1. Gegevens machtiginggever” en “3. Ondertekening”.

3. Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)
De verruimde Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) is operationeel vanaf 16 maart 2020. Met
de regeling wordt het voor ondernemers makkelijker om (meer en sneller) geld te lenen bij
bijvoorbeeld banken. Met deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet
in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet
verruimen en hebben bedrijven de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen. Bovendien zal de
regeling ten opzichte van de eerdere aankondiging op donderdag 12 maart 2020 nog verder worden
verruimd en ook toepasbaar zijn op overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten met een
looptijd tot 2 jaar. Van deze regeling kan gebruik gemaakt worden door ondernemers met maximaal
250 personeelsleden. Indien u gebruik wil maken van de BMKB verzoeken wij u zich te melden bij uw
adviseur binnen Blaak & Breederveld zodat deze met u kan bekijken wat de mogelijkheden zijn.

4. Verlagen belastingaanslag inkomstenbelasting of
vennootschapsbelasting
Als u nu al verwacht een aanzienlijk lagere winst of een verlies te behalen over 2020, dan kunt u er
voor kiezen om uw belastingaanslag 2020 te verlagen zodat u maandelijks minder of geen
inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2020 hoeft te betalen, afhankelijk van de vermindering
die wordt aangevraagd. Aangezien u ook uitstel van betaling kunt aanvragen, zie punt 5, kunt u ook
deze inschatting over 2 of 3 maanden maken als u meer inzicht heeft in de schade als gevolg van het
Corona virus op uw resultaat. Indien u hiervan gebruik wenst te maken, willen we u vragen met uw
vaste aanspreekpunt binnen Blaak & Breederveld contact op te nemen om dit in gang te zetten.

5. Uitstel van betaling belastingen
In verband met de Corona crisis hebben ondernemers de mogelijkheid om 3 maanden
betalingsuitstel aan te vragen bij de belastingdienst.
Wij stellen voor dat wij voor u, voor de komende 3 maanden, standaard uitstel van betaling
aanvragen voor de loonheffing en omzetbelasting.
Indien u aanslagen loonheffing, omzetbelasting en inkomstenbelasting 2020 niet wenst of
kunt betalen, dan stellen wij voor dat u de aanslagen op dit moment niet betaalt. Zoals de
Belastingdienst al heeft gemeld zal zij geen boetes opleggen en rente berekenen. Mocht u nog
Klantenmemo Coronavirus 29 maart 2020

aanslagen over oudere jaren moeten betalen, neem dan contact op met uw contactpersoon. Dan zal
voor deze aanslagen ook uitstel worden gevraagd.
Uitstel inkomstenbelasting geldt alleen indien u als zelfstandige winst geniet en deze aangeeft in
uw aangifte inkomstenbelasting. Dit uitstel geldt dus niet voor de particulier die een aanslag
inkomstenbelasting ontvangen heeft.
Doordat we voor alle klanten automatisch uitstel aanvragen hoeft u dit niet apart aan ons te
verzoeken. De ondernemers die niet door de negatieve gevolgen van het Corona virus worden
getroffen staat het uiteraard vrij de verschuldigde belastingen te betalen en hoeven dit niet aan ons
te melden.
Op dit moment is nog niet geheel duidelijk hoe en op welk moment de belastingdienst dit verzoek
om uitstel wil hebben. De belastingdienst stelt zich nu op het standpunt dat u pas uitstel kunt
aanvragen voor de omzetbelasting en loonheffing als u een herinnering heeft ontvangen door middel
van een aanslag en dus niet na het indienen van de aangifte. Mocht u een herinnering voor een van
uw aangiften ontvangen, dan adviseren wij u om deze door te sturen naar uw vaste aanspreekpunt
binnen Blaak & Breederveld. Indien de uitstelregeling geheel duidelijk is, zullen wij het uitstel
aanvragen en onze klanten hierover informeren.
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