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Nieuwe COVID-19 maatregelen voor banen en economie

Kamerbrief 17 maart

Extra maatregelen

Liquiditeitsmaatregelen Steunmaatregelen

Gedurende de 

Coronacrisis stelt 

Archipel ter 

ondersteuning 

kosteloos een 

uitstelverzoek en 

verklaring op. Neem 

contact op:

Uitstel van belastingbetaling

Loonbelasting, Btw, Vennootschapsbelasting, Inkomstenbelasting

• Ondernemers en bedrijven kunnen uitstel van belasting 

aanvragen middels een brief aan de belastingdienst.

• Een verklaring van een onafhankelijke deskundige is vereist 

maar hoeft niet gelijk te zijn meegestuurd (termijn: 4 weken).

• Zodra de brief is ontvangen, worden invorderingsmaatregelen 

stopgezet. Een inhoudelijke reactie volgt later.

• Verzuimboetes voor het niet (tijdig) betalen hoeven niet te 

worden betaald, belasting- en invorderingsrente naar 0,01%.
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Verlagen voorlopige aanslag

Vennootschapsbelasting, Inkomstenbelasting

• Ondernemers en bedrijven die lopende het jaar belasting 

betalen over de geschatte jaarwinst via een voorlopige 

aanslag, kunnen de schatting per direct aanpassen.

• Zo betalen zij direct minder belasting. Als de aanslag lager is 

dan de al betaalde belasting, wordt het verschil terugbetaald.
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Borgstellingen voor Liquiditeit

BMKB, GO-regeling, Landbouwkredieten, Qredits

• De overheid biedt de volgende kredietgaranties:
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BMKB: tot 75% van leningen tot 

€ 1,5m aan MKB-bedrijven 

GO-regeling: tot 50% van 

leningen tussen € 1,5m - € 150m.

Qredits: rentekorting en 

mogelijk uitstel van aflossing.

BL: werkkapitaalborgstelling 

voor landbouw wordt verruimd.

• Bedrijven die per 1 maart een Coronagerelateerd omzetverlies 

hebben van ≥20%, kunnen gedurende max. 3 maanden een 

tegemoetkoming aanvragen van 90%*’X’ van de loonsom, 

waarbij ‘X’ de procentuele omzetdaling is.

• Het UWV betaalt de tegemoetkoming aan de werkgever, die 

de werknemer voor 100% doorbetaalt en gedurende deze 

periode niet wegens bedrijfseconomische redenen ontslaat.

• Geldt zowel voor vast als flexibel personeel + uitzendkrachten. 

Zij verspelen geen WW rechten en (kunnen) blijven werken.

• Systematiek: het UWV betaalt 80% van het geschatte tekort 

bedrag vooraf. Na de gedekte termijn is er een eindafrekening 

obv de daadwerkelijke omzetdaling en loonsomverandering.

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

Dekking van loonkosten bij omzetdaling, vervangt Wtv
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Tijdelijke ondersteuning gevestigde ondernemers en ZZP’ers

Uitbreiding Bbz: aanvullingen, leningen en ‘handgeld’

Extra: gift € 4.000 via noodloket aan direct getroffen ondernemers 

(zb: horeca) en geen WW-premieverhoging bij overwerk. 

• ZZP’ers kunnen een uitkering aanvragen die het inkomen 

aanvult tot het bestaansminimum. De maximumtermijn is 3 

maanden, het maximumbedrag ca. € 1.500.

• Er is geen terugbetalingsverplichting. En: er geldt geen levens-

vatbaarheidstoets dus is de procedure versneld (ca 3 weken).

• Diezelfde versnelde procedure geldt voor de aanvraag van 

een lening tbv bedrijfskapitaal tot ca. € 10.157. Bij die 

verstrekking kan versoepelde aflossing worden aangeboden.

Extra bronnen:

• Persconferentie

• COVID-19 sites:

o Belastingdienst;

o KvK;

o RvO;

o UWV.

• Archipel Tax 

Advice
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https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/17/kamerbrief-over-noodpakket-banen-en-economie
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/garantie-ondernemingsfinanciering-go
https://qredits.nl/contact/qredits-hulplijn/
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstellingskrediet-voor-de-landbouw-bl
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen
https://wetten.overheid.nl/BWBR0015711/2020-01-01
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zelfstandigen-zonder-personeel-zzp/extra-tijdelijke-ondersteuning-voor-zzp-ers
mailto:%20bjorissen@archipeltaxadvice.nl
https://www.gids.tv/video/188059/terugkijken-persconferentie-ministers-wiebes-koolmees-hoekstra-over-corona-maatregelen-bedrijven
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/content/coronavirus
https://www.kvk.nl/corona/
https://www.rvo.nl/coronavirus
https://www.uwv.nl/werkgevers/actueel/informatie-coronavirus.aspx
http://www.archipeltaxadvice.nl/
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New COVID-19 measures for jobs and the economy

Edict of March 17th

Extra measures

Liquidity measures Support measures

During the Corona 

crisis, Archipel offers 

to help by drafting

the deferral request

and accompanying

statement for free. 

Please get in touch

with us:

Tax deferral

Wage tax, Vat, Corporate and Personal income tax
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Reduction of preliminary assessments

Corporate and personal income tax

• Proprietors and companies that pay tax during the year

through a preliminary assessment based on estimated profits, 

can reduce the underlying estimate with immediate effect.

• This leads to a lower tax payable. If the resulting assessment is 

lower than the taxes paid to date, the excess is paid back.

2

Loan guarantees

GSME, GC-scheme, Agricultural credit, Qredits

• The government offers the following credit guarantees:
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GSME: up to 75% of SME-loans

up to € 1.5m guaranteed.

GO-regeling: up to 50% loans

from € 1.5m - € 150m covered.

Qredits: interest reduction and

possible repayment deferral.

BL: working capital guarantee

for agriculture to be expanded.

Emergency Bridging Measure to Preserve Employment

Wage cost compensation if turnover falls, replaces Wtr

• Business experiencing a Corona-related turnover decrease of 

≥20% as per March 1st, can request for a compensation of 

wage costs of up 90%*’X’ for a maximum 3 months, with X 

being the turnover decrease percentage.

• The social seucurity bank pays the compensation to the

employer, who during the term pays 100% of the employee’s

wage and refrains from a layoff on economic grounds.

• Applies to permanent, limited and temp personnel. The latter

don’t lose any benefits and may continue to work.

• Systematics: the soc.sec. bank pays 80% of the estimated

shortage in advance. After the term, a final calculation is 

made based on the actual turnover and payroll mutations.

4

Temporary support of sole proprietors and the self-employed

Expansion of the Dss: compensations and loans

• Self employed can request for benefits to supplement income

up to the social minimum. Maximum term is 3 months, 

maximum amount is approximately € 1,500 per month.

• No repayment obligation. Also: no ‘vaibility test’ which means 

the procedure is expedited (approx. 3 weeks).

• The same expedited procedure applies to working capital

loan requests up to approx. € 10,157. Upon extension, relaxed 

repayment schemes can be offered.

Extra: € 4,000 cash hand-out for immediately affected business 

(eg: catering industry) and no premium-increase for overhours. 

Additional sources:

• Press conf;

• COVID-19 sites:

o Tax Authorities;

o Cham. of Comm;

o Enterpr. Agency;

o Social Sec. Bank.

• Archipel Tax 

Advice

• Proprietors and companies can request for tax deferral per a 

letter to the tax authorities.

• An external expert’s statement that deferral requirements are 

met to be annexed, but may be sent later (term of 4 weeks).

• As soon as the request is received, all collecting measures are 

suspended. The technical deferral verdict will be sent later on.

• No payment required of late- or non-payment penalties for

time being, tax and collection interest rate lowered to 0.01%.
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