Nieuwsbrief: Coronavirus en ondernemers
Beste ondernemer,
Wij houden u graag op de hoogte over de laatste ontwikkelingen rondom het coronavirus en
ondernemen. Hoewel het effect van de huidige situatie op de economie en u als ondernemer nog
niet te overzien is, zal de impact groot zijn.
In deze nieuwsbrief geven wij u meer informatie over de laatste ontwikkelingen, landelijke en lokale
maatregelen, veel gestelde vragen en hulp voor ondernemers. Op onze website voorzien wij u ook
constant van het laatste nieuwe en praktische informatie. Als u vragen heeft kunt u contact
opnemen met Riette Bijsterbosch via r.bijsterbosch@heerde.nl of tel. (0578) 69 94 94.
Wij wensen u veel sterkte en gezondheid de komende periode.
Met vriendelijke groet,
Riette Bijsterbosch
Adviseur Economische Zaken

Het laatste nieuws
Nieuwe noodverordening 26 maart
Vanaf donderdag 26 maart 2020 19.00 uur geldt een nieuwe noodverordening voor gemeenten in de
veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland. Ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid,
heeft het kabinet maandagavond 23 maart jl. landelijke maatregelen genomen om verdere
verspreiding van het virus tegen te gaan. Om binnen de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
deze maatregelen te kunnen handhaven, heeft de voorzitter van de VNOG, Ton Heerts, deze nieuwe
noodverordening vastgesteld.
De nieuwe noodverordening vindt u op onze website.

Landelijke maatregelen
De rijksoverheid heeft inmiddels een uitgebreid regelingenpakket aangekondigd om ondernemers te
ondersteunen. Hieronder vindt u verschillende maatregelen.
Financieel: Ik zit in de problemen door de coronamaatregelen en heb geld nodig. Welke regelingen
kunnen mij daarbij helpen?
• BMKB: Borgstelling MKB-kredieten. Deze aangepaste regeling is per 16 maart
2020 van kracht. Met de regeling 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.
• Tozo: Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers.
• Qredits: Voor kleinere bedrijven, waaronder zzp’ers, worden de
aflossingsvoorwaarden voor microkredieten via Qredits versoepeld.
• GO: Grotere bedrijven kunnen gebruikmaken van de Garantie
Ondernemersfinanciering-regeling (GO).
Voor meer informatie over bovenstaande maatregelen verwijzen wij u door naar het Coronaloket
van de KVK.
•

Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst):
Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De
Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-,
vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor
het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Voor meer informatie
verwijzen wij u door naar de site van de Belastingdienst.

•

Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV): 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 agrarisch ondernemers. De aangepaste BLregeling zal met ingang van 18 maart 2020 gelden. Voor meer informatie
verwijzen wij u door naar de site van het Ministerie van LNV.

•

Pensioenfondsen: Een aantal pensioenfondsen biedt mogelijkheid tot uitstel van
betalingen, bijvoorbeeld Pensioenfonds Detailhandel. Pensioenuitvoerders gaan
ondernemers die door de coronacrisis in acute problemen komen of zijn gekomen
zoveel mogelijk tegemoet komen als deze problemen ervaren bij het betalen van
de pensioenpremies. Dat hebben de Stichting van de Arbeid en de koepels van
pensioenuitvoerders, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars,
afgesproken. Meer informatie hierover vindt u op de website van VNO-NCW.

Personeel: Wat moet ik doen als ik (tijdelijk) onvoldoende werk heb voor mijn personeel & mijzelf?
• NOW: Tijdelijke noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van
werkgelegenheid (NOW). Met deze regeling hoopt de overheid dat zoveel mogelijk
mensen hun baan behouden, zelfs als er door deze crisis tijdelijk geen werk voor
hen is. De NOW vervangt de werktijdverkorting (WTV), die wordt ingetrokken.
Omzetverlies vanaf 1 maart 2020 komt in aanmerking voor deze regeling. De
NOW-aanvraag gaat via het UWV. Op dit moment is het nog niet mogelijk om een
aanvraag in te dienen. De exacte datum waarop dit wel kan wordt z.s.m. bekend
gemaakt.
Als je al een aanvraag voor WTV gedaan had, wordt die vanaf nu beschouwd als
aanvraag voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling. Je hoeft dan niets te doen en
krijgt vanzelf bericht. Als je al een toekenning voor werktijdverkorting hebt gehad,
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blijft deze van kracht. Meer specifieke informatie over NOW regeling vindt u ook
terug op de website van het UWV.
• Compensatieregeling van € 4.000,00. Beleidsregels tegemoetkoming schade
COVID-19: dit is een tegemoetkoming die bedoeld is voor ondernemers die hun
omzet geheel of grotendeels hebben zien verdwijnen door de genomen
overheidsmaatregelen. Denk daarbij aan bepaalde horecabedrijven en bedrijven in
de evenementenbranche. De precieze voorwaarden moeten nog worden
uitgewerkt, maar het streven is om dat snel duidelijk te hebben.
Voor meer informatie over bovenstaande maatregelen verwijzen wij u door naar het coronaloket van
de KVK.
ZZP’ers: Ik ben ondernemer en zit in de problemen doordat mijn opdrachten wegvallen?
• De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) staat open
voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp'ers, die tijdelijk financieel in de knel
zitten. Als je aan de voorwaarden voldoet kun je aanspraak maken op
inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Daarnaast kan een lening
voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd. De lening voor bedrijfskapitaal is nog
niet opengezet. Er wordt eerst gericht op een juiste verstrekking van de periodieke
uitkering. Op dit moment zal het lastig zijn om aan te tonen wat de
kredietbehoefte is gelet op alle andere maatregelen die de overheid nemen, zoals
uitstel van belastingen, Tegemoetkoming schade COVID-19 (€ 4000,00), etc.).
Bovendien is de Tozo-regeling nog niet uitgekristalliseerd op dit punt.
Een aanvraag indienen voor Tozo voor de inkomensondersteuning kan bij het
Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) Zwolle.
• Verhalen van schade op opdrachtgever: Dat hangt af van wat je met je
opdrachtgevers hebt afgesproken in de overeenkomst of in je algemene
voorwaarden.
Voor meer informatie over bovenstaande maatregelen verwijzen wij u door naar het coronaloket van
de KVK.
Overige regelingen:
• Wat doen Europese instanties om ondernemers te helpen?
• Komen er nog overheidsregelingen aan?
• Wat voor regelingen treffen banken?
• Hoe reageert de pensioensector?
Voor meer informatie over deze vragen verwijzen wij u door naar het coronaloket van de KVK.
Schade:

Zijn er voorbeelden van crisisplannen voor bedrijven zodat ondernemers die niet
zelf hoeven te bedenken?
• Ik kan niet meer aan mijn verplichtingen voldoen. Wanneer is er sprake van
overmacht?
• Kan ik mij als ondernemer verzekeren tegen de schade die ik loop door de
maatregelen om het coronavirus te bestrijden?
Voor meer informatie over deze vragen verwijzen wij u door naar het coronaloket van de KVK.
•

KVK Coronaloket
MKB Nederland, Kamer van Koophandel en VNO-NCW hebben samen het KVK Coronaloket geopend
voor ondernemers met vragen. Het loket is telefonisch, via telefoonnummer 0800 2117, bereikbaar
op werkdagen te bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur. Hier kunt u terecht met al uw
ondernemersvragen.
Het loket is ook via deze website te bereiken. Hier vindt u meer informatie over het loket en alle
informatie over de economische maatregelen.
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Lokale maatregelen
Uitstel belastingbetaling voor ondernemers en zzp’ers
Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten, neemt de gemeente
Heerde maatregelen. Bent u ondernemer of zzp’er en heeft u betalingsproblemen door het
coronavirus? Dan kunt u de gemeente Heerde vragen om bijzonder uitstel van betaling van de
gemeentelijke belasting. Voor ondernemers met een bedrijfspand betreft het veelal de OZB en de
rioolheffing (één aanslag). Bij zelfstandigen/zzp'ers of ondernemers zonder bedrijfspand betreft het
de OZB voor de woning en de riool- en afvalstoffenheffing. Meer informatie over de uitstel van
belastingbetaling vindt u op onze website.
Uitstel waterschapsbelasting
De Unie van Waterschappen, VNO-NCW en MKB-Nederland hebben zondag 22 maart 2020 bekend
gemaakt dat meerdere waterschappen uitstel van betaling hanteren. Een ondernemer of zzp’er die
om uitstel vraagt krijgt standaard uitstel van betaling tot uiterlijk 31 augustus 2020. U kunt uitstel
van betaling aanvragen op de website van GBLT.
Meer informatie
Alle financiële maatregelen voor ondernemers vindt u op onze website.

Veel gestelde vragen over de coronamaatregelen
Mogen evenementen doorgaan?
Alle evenementen, ook met minder dan 100 personen, zijn verboden tot 1 juni 2020.
Kunnen contactberoepen, zoals kappers en schoonheidsspecialisten doorgaan?
Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere zogenoemde contactberoepen op het gebied van
uiterlijke verzorging geldt tot 6 april dat zij hun vak niet meer mogen uitoefenen. Deze locaties
moeten worden gesloten. Het uitoefenen van alle vormen van contactberoepen wordt verboden,
voor zover er geen 1,5 meter afstand tot de klant gehouden kan worden. Denk bijvoorbeeld aan
masseurs en rijinstructeurs.
Hoe gaan winkels ervoor zorgen dat iedereen zich aan de veilige afstand houdt?
Er zijn aanvullende afspraken gemaakt met de winkelbedrijven en hun organisaties, zodat iedereen
zich in de winkels aan de veilige afstand van 1,5 meter kan houden. Maar er zijn ook regels
opgesteld voor de klanten zelf. Zodat ook zij weten waaraan zij zich moeten houden om zo veilig te
kunnen blijven winkelen. Supermarkten in Heerde gaan de toegang reguleren. Klanten mogen alleen
met een winkelwagentje de supermarkt binnen, zodat er een maximum aantal klanten naar binnen
kunnen. Op de website van Inretail en Platform De Nieuwe Winkelstaat vindt u meer informatie voor
winkeliers.
Meer vragen
Meer veel gestelde vragen vindt u op onze website en op de website van de rijksoverheid.

4/5

Hulp voor ondernemers
Ondersteuning Kennispoort Regio Zwolle tijdens coronacrisis
Ook Kennispoort Regio Zwolle probeert ondernemers waar mogelijk zo goed mogelijk en kosteloos
te helpen. Het team van Kennispoort staat klaar voor ondernemers in
regio Zwolle om te klankborden en ondersteuning te bieden tijdens de
crisis. Ondernemers nemen contact op om te sparren over bijvoorbeeld
nieuwe businessmodellen (die soms noodgedwongen ontstaan), het
online aanbieden van diensten en advies bij financiering. Een overzicht is
te vinden op een speciaal ingerichte pagina
www.kennispoortregiozwolle.nl/corona.
Kennispoort is bereikbaar via 038 202 2020. Stuur ondernemersvragen
naar info@kennispoortregiozwolle.nl. De adviseurs van Kennispoort zijn telefonisch en via
videogesprekken (bijvoorbeeld Google Meet) bereikbaar.
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