Datum: 24 maart 2020
Plaats: Venlo
Beste ondernemers en werkgevers,
In verband met de Corona-crisis hebben we een overzicht opgesteld van maatregelen c.q.
hulploketten waar werkgevers/ondernemers terecht kunnen. Daarnaast bieden wij u natuurlijk de
mogelijkheid om vragen aan ons te kunnen stellen. Gebruik hiervoor de volgende contactgegevens:
E-mailadres: info@classenconsultancy.nl
Telefoonnummer: 06-29124334
Veel succes toegewenst in deze moeilijke periode.
KVK

De Kamer van Koophandel heeft het KVK Coronaloket geopend voor
ondernemersvragen. Tevens staat er tussen de veelgestelde vragen al veel
antwoorden. Het KVK Cornaloket is bereiken via http://www.kvk.nl/corona
of op werkdagen tussen 8.30 tot 17.00 uur via 0800-2117.

Tijdelijke Noodmaatregel
Overbrugging voor
Werkbehoud

U kunt een tegemoetkoming krijgen voor omzetverlies vanaf 1 maart 2020.
U kunt een aanvraag indienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de
loonkosten’, maximaal 90% van de loonsom. Van het UWV ontvangt u dan
een voorschot ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming,
zodat u werknemers in dienst kunt houden en doorbetalen. Deze maatregel
vervangt de werktijdverkorting.
Meer informatie: http://ondernemersplein.kvk.nl of het UWV

Tijdelijke
inkomensondersteuning
voor ZZP en MKB

U kunt ondersteuning aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering
voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. Deze regeling
geldt voor zelfstandig ondernemers met een levensvatbaar bedrijf die
tijdelijk in de knel zitten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en
is gebaseerd op het bestaande Besluit bijstandverlening zelfstandigen
(Bbz), maar wordt sneller behandeld en verstrekt.
Een aanvraag dient te worden gedaan bij de gemeente.

Borgstelling MKBkredieten

Via de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB-C) kunt u onder gunstiger
voorwaarden geld lenen bij de bank, bijvoorbeeld om rekeningen te kunnen
betalen en betalingsachterstanden weg te werken. De overheid staat borg
voor 75% van het geleende bedrag. Aanvragen voor BMKB-C kunnen tot 1
april 2021 worden ingediend. De BMKB-C geldt voor kredieten tot €1,5 mln.
Meer informatie https://www.nvb.nl/corona/ondernemers en een aanvraag
kan worden gedaan via: RVO.nl/bmkb

Garantie
Ondernemersfinanciering

Bedrijven die moeite hebben om bankleningen en –garanties te krijgen
vanaf
€1,5
mln.
kunnen
gebruikmaken
van
de
Garantie
Ondernemersfinanciering-regeling (GO). De overheid geeft 50% garantie
op bankleningen en bankgaranties. Het maximum per bedrijf ligt tijdelijk op
€150 mln.
Meer informatie: RVO.nl/go

Ik kan belastingen
niet (op tijd)
betalen.

U kunt de Belastingdienst verzoeken om uitstel van betaling van aanslagen
van de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en
loonbelasting. Na uw aanvraag wordt de invordering stilgezet. De
Belastingdienst zal geen verzuimboete uitdelen als u de komende maanden
te laat belasting betaalt.
Verwacht u een lagere winst, dan kunt u een verlaging van de voorlopige
aanslag inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting aanvragen. De

Classen Consultancy - Juridisch adviesbureau Sociale Zekerheid
www.classenconsultancy.nl | info@classenconsultancy.nl

belasting- en invorderingsrente wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna
0%. Dit geldt voor alle belastingschulden.
Meer informatie: Belastingdienst

12 vragen en
antwoorden voor
arboprofessionals

Speciale editie Arbo-inf@ct: COVID-19 en bedrijfsgezondheidsbeleid
Het Coronavirus (SARS-CoV-2, beter bekend onder de ziektebenaming
COVID-19) roept veel vragen op. Bij werkgevers en werknemers, maar ook
bij de arboprofessionals die hen met raad en daad terzijde staan. Deze
kennisnieuwsbrief geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Hiermee
dragen
de
samenwerkende
deskundigen
en
beroepsen
brancheverenigingen voor bedrijfsgezondheidszorg bij aan optimale
kennisdeling.
Meer informatie: Speciale editie Arbo-inf@ct

SVB: de sociale
verzekering verandert
niet

Het kabinet heeft tijdelijke maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat
het coronavirus zich niet verder verspreidt. Veel mensen moeten dan ook
thuiswerken. Voor grensarbeiders kan dit betekenen dat zij daardoor in een
ander land werken dan normaal. Deze bijzondere situatie heeft echter geen
gevolgen voor de sociale verzekeringen van grensarbeiders.
Meer informatie: SVB

Rijsoverheid

Het coronavirus leidt tot veel vragen, ook over de gevolgen voor Nederland.
Organisaties werken samen om besmettingen te voorkomen en de gevolgen
van het nieuwe virus te beperken. Op deze website staat actuele informatie.
Heeft u vragen over het coronavirus? U kunt terecht bij het
publieksinformatienummer 0800 - 1351 (tussen 08:00 en 22:00 uur).
Vanuit het buitenland is het nummer te bereiken door te bellen naar +31
20 205 1351.
Meer informatie: Rijksoverheid

RIVM

Alle actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19).
Meer informatie: RIVM

Verbond van
verzekeraars

UWV

Verzekeraars ontvangen veel vragen van klanten, media en andere partijen
over het coronavirus. De belangrijkste en meest gestelde vragen hebben
wij op een rij gezet. Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt.
Meer informatie: Verbond van Verzekeraars
UWV wil ervoor zorgen dat onze klanten en medewerkers gezond blijven.
De informatie vanuit het RIVM en de Rijksoverheid is voor ons leidend.
Meer informatie: UWV
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