17 maart 2020

Informatie voor Rhedense ondernemers
Actuele informatie van het RIVM
Zorg dat u goed op de hoogte blijft van de ontwikkelingen. Op de website van het RIVM
staat altijd de laatste informatie.
Heeft u een specifieke vraag over het coronavirus dat kun u dagelijks tussen 8.00 uur en
20.00 uur bellen met het RIVM via telefoonnummer 0800-1351.

Specifieke informatie over het coronavirus





Rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgesteldevragen-over-coronavirus-voor-werkgevers
Kamer van Koophandel:
https://www.kvk.nl/corona/veelgestelde-ondernemersvragen-over-corona/
NBTC Holland Marketing:
https://www.nbtc.nl/nl/home/coronavirus.htm
HiswaRecron:
https://www.hiswarecron.nl/actueel/corona-helpdeskstaat

Werktijdverkorting
Als u door het coronavirus niet voldoende werk meer heeft voor ten minste 20% van uw
personeel, kunt u werktijdverkorting aanvragen. U komt voor werktijdverkorting in
aanmerking als u denkt deze regeling minimaal 2 weken en maximaal 24 weken nodig te
hebben. Als de aanvraag wordt toegewezen, krijgt het deel van het personeel waarvoor u
de aanvraag deed een werkloosheidsuitkering. U als ondernemer ontvangt de uitkering
om het personeel door te betalen. Werktijdverkorting aanvragen is mogelijk voor
werknemers waarvoor een loondoorbetalingsverplichting geldt. Dus niet voor oproep- en
uitzendkrachten. Ook voor zieke werknemers kunt u geen werktijdverkorting aanvragen.

Meer informatie en aanvragen werktijdverkorting
Bij de Kamer van Koophandel leest u meer informatie over de werktijdverkorting en hoe
u het aan kunt vragen.

Aanvullende financiering
Als gevolg van teruglopende omzet of uitgestelde betalingen kan het zijn dat er
liquiditeitsproblemen ontstaan. U kunt dan het gesprek aangaan met uw bank om een
overbruggingskrediet of ophoging van het rekening courant af te sluiten. Er is een
borgstellingsregeling van de overheid die banken hiervoor extra zekerheid biedt. Dit is de
BMKB (Borgstellingsregeling MKB). Aanvragen van de BMKB kan via de bank.

Financiële ondersteuning vanuit de gemeente
Als het inkomen uit eigen bedrijf te laag is om in het levensonderhoud te voorzien, komt
u misschien in aanmerking voor een Bbz-uitkering (bijstand voor zelfstandigen). Deze
uitkering is onder andere voor gevestigde zelfstandigen in tijdelijke financiële problemen.
Bijvoorbeeld als gevolg van de huidige corona-maatregelen. Meer informatie over deze
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regeling en de voorwaarden vindt u op de pagina ‘Financiele steun voor ondernemers’ op
onze website.
Heeft u vragen over de Bbz-uitkering neem dan contact op met onze collega Richard van
der Zanden. Hij is bereikbaar op dinsdag, woensdag via (026) 49 76 911 of via de email: r.vanderzanden@rheden.nl

(Uitstel) betaling van belastingen
Werkgevers die kunnen aantonen dat zij in financiële problemen komen door het
coronavirus, kunnen tijdelijk uitstel van betaling krijgen voor de loonbelasting.
Ook vennootschapsbelasting, omzetbelasting en inkomstenbelasting hoeven dan tijdelijk
niet te worden afgedragen. Uitstel aanvragen kan via de Belastingdienst.

Meer steun voor ondernemers
We hopen dat de overheid deze week met aanvullende maatregelen komt om
ondernemers te steunen in deze moeilijke tijd. Wij houden berichten hierover uiteraard in
de gaten.

