
Meer informatie? Bel 0800 21 17 of ga naar 
kvk.nl/coronaloket

Ik heb (tijdelijk) 
geen inkomsten.

Ik heb minder of 
geen werk voor 
mijn personeel.

Ik heb krediet 
nodig om aan mijn 
betalingsverplich-
tingen te kunnen 
voldoen.

Ik heb +1,5 mln. 
krediet nodig.

Ik kan belastingen 
niet (op tijd)  
betalen.

Wegwijzer voor 
ondernemers die  
zijn getroffen door 
het coronavirus

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: ondernemersplein.kvk.nl

Garantie Ondernemersfinanciering
Bedrijven die moeite hebben om bankleningen en –garanties te krijgen vanaf €1,5 mln. kunnen ge-
bruikmaken 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

•  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 belasting- en invorderingsrente wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle 
belastingschulden.

Borgstelling MKB-kredieten
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: RVO.nl/bmkb en nvb.nl/corona/ondernemers 
Aanvragen bij: geaccrediteerde financiers - zie de lijst op RVO.nl/bmkb

Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning 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.

Meer informatie: kvk.nl/coronaloket      Aanvragen bij: de gemeente
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Meer informatie: Belastingdienst.nl

https://ondernemersplein.kvk.nl/
https://www.kvk.nl/corona/
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb
https://www.nvb.nl/corona/ondernemers
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/garantie-ondernemingsfinanciering-go
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/content/coronavirus

