Laatste update: 27-03-2020, 16.00 uur
Betreft: Maatregelen en mogelijkheden m.b.t. Coronacrisis
In het kader van de aanhoudende Corona-COVID-crisis, willen wij u op de hoogte brengen van de
meest recente ontwikkelingen. Om deze voor horecabedrijven bijzonder lastige periode door te komen,
zijn er een verschillende maatregelen die u kunt treffen. Hieronder treft u een laatste update van
overheidsmaatregelen en mogelijkheden.

Gemeentelijke regelingen
Voor ondernemers die in liquiditeitsproblemen komen, hebben veel gemeenten een loket geopend. De
bijzondere bijstand zelfstandigen is in bepaalde gemeenten een mogelijkheid om liquiditeit te
vergaren. Bovendien hebben enkele gemeenteregelingen getroffen ten aanzien van de gemeentelijke
heffingen. Deze vindt u op de belastingpagina van uw gemeente. Hierbij staat vermeld of er uitstel
mogelijk is en hoe deze aan te vragen. Kijk op de website van uw gemeente of van dergelijke
regelingen gebruik gemaakt kan worden.
Beleidsregel tegemoetkoming schade
Er komt een tegemoetkoming voor de eerste nood bij ondernemers die zijn getroffen als gevolg van
overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet geheel of grotendeels zien
verdwijnen. De tegemoetkoming voor deze categorie ondernemers betreft een bedrag van €4000,-. Het
kabinet houdt nauwlettend een vinger aan de pols bij getroffen sectoren. Er komt een overzicht van
bedrijven die hiervoor in aanmerking komen. Er zijn verder nog geen details bekend.
Maatregel: Noodmaatregel Overbrugging voor Werkvoorbehoud (NOW)
De overheid is bezig met de uitwerking van een noodfonds voor een tegemoetkoming in de
loonkosten. De volgende beginselen zijn daarin uitgangspunt:

De tegemoetkoming wordt maximaal 90%, welk percentage precies is afhankelijk van de omzetdaling
die minimaal 20% moet zijn.
De regeling is nog niet precies bekend maar lijkt uit te gaan van de volgende rekenvoorbeelden:
Omzetverlies 100%

dan 90% van de loonsom als tegemoetkoming.

Omzetverlies 50%

dan 45% van de loonsom als tegemoetkoming.

Omzetverlies 25%

dan 22,5% van de loonsom als tegemoetkoming.

De tegemoetkoming wordt berekend aan de hand van de aangifte loonbelasting. Doe die aangifte dus
op tijd. Waarschijnlijk zal de compensatie niet direct volledig worden betaald, maar een voorschot van
80%. Over enkele maanden na controle zal dan het restant worden betaald. Dat betekent dat de snelle
uitkering bij 100% omzetverlies 72% van de loonsom wordt. Zelfs bij 100% omzetverlies gaat het de
ondernemers dus geld kosten om personeel in dienst te houden.
Procedure:
Voor NOW dient u een aanvraag in bij het UWV. De datum wanneer een aanvraag ingediend kan
worden is nog niet bekend. Houdt de website van het UWV hiertoe in de gaten. Indien u al de aanvraag
werktijdverkorting had aangevraagd (WTV), wordt deze automatisch doorgezet naar de NOW-regeling.

Maatregel: Uitstel van betaling belastingen
Een organisatie kan bijzonder uitstel van betaling aanvragen wanneer deze als gevolg van de
coronacrisis niet meer in staat is tijdig de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting,
omzetbelasting en loonbelasting te voldoen. Er kan drie maanden uitstel van betaling aangevraagd
worden waarbij de invorderingsrente van 4% naar 0,1% wordt verlaagd. Dit uitstel kan mogelijk later
nog verlengd worden. De belastingaangifte moet uiteraard wel gedaan worden.

Procedure
Iedere ondernemer die door de coronacrisis in financiële problemen is gekomen komt in aanmerking.
Voor uitstel langer dan drie maanden is aanvullende informatie nodig om te beoordelen of deze wordt
toegewezen. Het kabinet onderzoekt welke informatie moet worden aangeleverd.
Voor het verzoek van uitstel van betaling voor drie maanden dient een brief gezonden te worden aan
de belastingdienst met uitleg over hoe de coronacrisis voor problemen heeft gezorgd. Vanaf het
moment dat een ondernemer zich meldt wordt de invordering van de belasting stopgezet. Let op dat
alle aangiften wel tijdig worden ingediend.

Maatregel: Voorlopige aanslag
De voorlopige aanslag inkomsten- en vennootschapsbelasting 2020 kan verlaagd worden indien een
daling van inkomen in 2020 wordt verwacht. Wel dient u, als later in het jaar weer winst gemaakt
wordt, de aanslag weer te wijzigen. Zo voorkomt u een naheffing bij de definitieve aanslag.

Procedure:
De voorlopige aanslag voor inkomstenbelasting kan worden aangepast door in te loggen op “mijn
belastingdienst”.
De voorlopige aanslag voor vennootschapsbelasting kan aangepast worden door:
- in te loggen op “mijn belastingdienst zakelijk”;
- een aanvraag of wijziging via het gebruikelijke softwarepakket of via de belastingconsulent;
- via het formulier “verzoek tot wijziging aanslag vennootschapsbelasting 2020".

Maatregel: Uitstel betaling pensioenpremie
Pensioenuitvoerders komen werkgevers met betalingsproblemen tegemoet door uitstel van betaling
van pensioenpremies te verlenen. Ook voeren zij een minder strikt invorderingsbeleid.

Procedure:
De ruimte tot maatwerk is door wettelijke voorschriften weliswaar beperkt, maar meldt u bij de
verzekeraar of pensioenfonds met dit verzoek. Doe dit schriftelijk en zoek persoonlijk contact om
snelheid te bewerkstelligen.

Maatregel: Financiering door Borgstelling MKB

Het kabinet verruimt de borgstelling van de overheid onder de BMKB-regeling van 50% naar 75%. Deze
verruiming maakt het gemakkelijker om krediet aan te trekken. Hiermee kunt u de liquiditeitspositie
verbeteren van uw onderneming. Dit geldt voor financieringen onder de anderhalf miljoen en voor een
looptijd van maximaal twee jaar.

Procedure:
Meldt uzelf bij de bank met een concreet verzoek of plan en verwijs naar de mogelijkheid om gebruik
te maken van de verruimde borgstelling MKB. Ook kunt u uzelf melden bij minder bekende financiers
zoals Qredits, die thans voor bestaande klanten de rente verlaagt.

Wat kan nog meer?
Mogelijkheid: Aanvragen uitstel van betalingen verhuurder
Neem contact op met uw verhuurder, geef bij hen het volgende aan:
Dat u door het verplicht sluiten van uw onderneming in verband met de uitbraak van het Coronavirus
geen inkomsten hebt.
Dat u om die reden (verwacht) niet in staat te zijn om aan uw betalingsverplichtingen te voldoen.
Dat u daarom uw verhuurder, ook mede gezien het feit zij niet direct geraakt worden door het
Coronavirus en deze crisis gezamenlijk aangepakt moet worden, verzoekt de betaling van deze maand
ofwel te crediteren ofwel een regeling te treffen door bijvoorbeeld uitstel van betaling.
Maak eventueel gebruik van de voorbeeldbrief.
Mogelijkheid: Verzoek tot uitstel van betaling
Bepaalde leveranciers hebben een dwangpositie, bijvoorbeeld leveranciers van energie, ICT e.d., Maar
u kunt te allen tijde een verzoek indienen om betalingen op te schorten. Het verzoek is altijd
vrijblijvend, maar wel dringend, leveranciers begrijpen in deze tijd dat uw situatie niet de meest
florissante is. Houd wel goed bij welke regelingen u treft en zorg ervoor dat u regelingen treft die u
kunt nakomen. Door alle kosten op te schorten kunt u in de situatie komen dat er alsnog in een later
stadium een betalingsprobleem ontstaat.

Mogelijkheid: Opschorten van aflossingen
De banken hebben aangegeven dat zij bereidt zijn om aflossingen op te schorten. Deze opschorting
geeft u direct wat lucht. Hiertoe dient u schriftelijk een verzoek in bij de bank, financier en
leasemaatschappij. Stop of storneer automatische afschrijvingen. Geef daarbij aan dat u het verzoek
in eerste instantie doet voor een periode van drie maanden. Daarmee voorkomt u dat u allerlei
accountantsverklaringen en begrotingen moet indienen welke vertragend werken. Mocht u na drie
maanden nog verder uitstel nodig hebben, verzoek dit dan tijdig bij uw bank.
Mocht u vragen hebben dan kunt u uiteraard met ons contact opnemen op 075 – 684 30 55.
Vanzelfsprekend staan wij voor u klaar. Onze winkel is geopend zoals u van ons gewend bent. Wij
adviseren u om de nodige stappen te ondernemen. Het gehele team van VHC Jongens BV wenst u
ontzettend veel sterkte en gezondheid de komende periode!

Met vriendelijke groet,
Team VHC Jongens BV

