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1. Vervanging van de regeling Werktijdverkorting door de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor
werkbehoud (NOW) waarbij de volgende zaken gaan gelden:
a.
Werkgevers die te maken hebben met ten minste 20% verwacht omzetverlies, kunnen –
gerelateerd aan het omzetverlies bij het UWV voor een periode van 3 maanden een
tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom.
b.
Vereist is wel dat de werkgever 100% van het loon van de betrokken werknemers doorbetaald
en de werkgever mag geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen
voor zijn werknemers gedurende periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
c.
Terugwerkende kracht tot 1 maart 2020.
d.
Reeds ingediende aanvragen WTV worden automatisch omgezet naar de nieuwe regeling.
Mogelijk wordt aanvullende informatie opgevraagd bij de werkgever.
e.
Bevoorschotting van het UWV van tenminste 80% van het te ontvangen bedrag, met achteraf
een vaststelling van het verlies in omzet en recht op tegemoetkoming. Voor grote is hierbij een
accountantsverklaring vereist (niet bij de bevoorschotting, maar bij de vaststelling van de
tegemoetkoming achteraf).
f.
Regeling geldt ook voor uitzendbureaus en flexibele contracten.
g.
Nadere uitwerking van de regelingeving moet nog plaatsvinden.
2. Extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers, zzp’ers:
a.
Binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor
levensonderhoud. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt.
b.
Maximaal € 1.500 (netto) per maand. Afhankelijk van het inkomen en gezinssamenstelling.
c.
Inkomensondersteuning hoeft niet terugbetaald te worden.
d.
Geen vermogens -of partnertoets.
e.
Geen toets op levensvatbaarheid (welke de huidige BBZ-regeling wel kent).
f.
Uitvoering door de gemeente.
g.
Mogelijkheid tot verstrekking lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157 met een lager
rentepercentage dan nu in het BBZ wordt gehanteerd.
h.
Nadere uitwerking van de regeling moet nog plaatsvinden. Er wordt opgeroepen deze nadere
uitwerking af te wachten alvorens de gemeente te benaderen.

3. WW-premiedifferentiatie:
a.
Sinds 1 januari 2020 betalen werkgevers een lage WW-premie voor werknemers
met vaste contracten. Hierbij is ook bepaald dat met terugwerkende kracht de
hoge WW-premie verschuldigd moet worden afgedragen voor vaste werknemers
die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Deze bepaling kan nu
tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waar door het corona-virus meer
overgewerkt moet worden.
Er zal een aanpassing komen om deze onbedoelde effecten weg te nemen.
b.
De coulanceregeling om vaste arbeidsovereenkomsten schriftelijk vast te leggen
wordt van 1 april 2020 verlengd naar 30 juni 2020.

4. Noodloket:
a.
Tegemoetkoming in de vorm van een gift voor ondernemers die direct zijn
getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die
hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen.
b.
Eenmalig forfaitair bedrag van € 4.000 voor een periode van 3 maanden.
c.
Nadere uitwerking van de voorwaarden moet nog plaatsvinden.

5. Uitstel van betaling van belastingen:
a.
Verzoeken tot uitstel van betaling kunnen worden ingediend.
b.
Verklaring van de derde-deskundige hoeft niet direct meegestuurd te worden.
Er vindt nog onderzoek plaats hoe dit het meest eenvoudig kan worden
vormgegeven. Overigens wordt op de website van de Belastingdienst aangegeven
dat de verklaring binnen 4 weken moet worden opgestuurd en dat over de nadere
invulling van de verklaring nog overleg wordt gevoerd.

6. Verlaging belasting -en invorderingsrente naar 0,01%:
a.
Invorderingsrente vanaf 23 maart 2020;
b.
Belastingrente vanaf 1 juni 2020, met uitzondering van de inkomstenbelasting.
Deze zal ingaan vanaf 1 juli 2020.
7. Stimulering verstrekking financieringen door kredietverstrekkers middels verruiming van
Borgstellingsfacilteiten (BMKB), Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling) en
Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL) expliciet voor de agro-sector:
a.
Uit onze contacten met de verschillende banken blijkt dat er op dit moment
koortsachtig gewerkt wordt aan de nadere uitwerking en versoepeling van de
interne processen bij de banken omtrent deze regelingen. Op korte termijn zal
hierover meer duidelijkheid ontstaan. Met name omtrent een versneld proces van
aanvraag en beoordeling en de daarbij horende aan te leveren informatie;
b.
De eerste ervaringen met de banken ten aanzien van het uitstellen van
aflossingsverplichtingen en verruiming kredietfaciliteiten zijn overigens positief.
8. Overleg met VNG: er vindt overleg met de gemeenten plaats over o.a. het stopzetten van
(voorlopige) aanslagen toeristenbelasting.

