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Apeldoorn, 23 maart 2020 

Geachte relatie, 

Zoals voor bijna iedereen in Nederland hebben wij te maken met de gevolgen van de uitbraak 

van het Corona-virus. Gelukkig zijn wij van Consultis niet ziek, en ook hebben we nog geen 

bedrijfsmatige problemen. Maar voor vele van onze klanten zijn de gevolgen merkbaar. 

Vandaar dat wij in deze Nieuwsflits de meeste maatregelen van de overheid, voor zover bekend, 

voor u op een rijtje zetten.  

Let op: al deze regelingen gelden alleen voor zover uw betalingsproblemen de gevolgen zijn van 

de corona-crisis. En bovendien: alleen voor “echte” ondernemers; dus u moet voldoen aan het 

urencriterium, uw bedrijf moet levensvatbaar zijn, u moet ingeschreven staan bij KvK, en u 

behoort tot een “gevoelige” branche, denk aan horeca, schoonheidssalon, kapper, sportschool of 

yogastudio, etc, waarbij de afstand van 1,5 meter tussen personen een uitdaging wordt. 

1. Belastingen – uitstel van betaling 

Voor ELKE ondernemer voor BTW en/of Loonheffingen geldt, dat uitstel van betaling kan 

worden aangevraagd voor deze belastingen. Let op: dit is NIET hetzelfde als uitstel voor het 

INDIENEN van de aangifte. Deze wordt door ons op de normale manier ingevuld en verzonden. U 

BETAALT echter het bedrag van de aangifte NIET. Daarna krijgt u een “aanslag” wegen niet-

betalen van de aangifte. Deze aanslag stuurt u per direct naar ons door, wij vragen dan voor u 

het betalingsuitstel aan. 

Deze regelingen gelden ook voor Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting, alleen werkt 

het betalingssysteem anders. Krijgt u een aanslag “te betalen” voor één van deze twee 

belastingsoorten, stuur dan de aanslag meteen naar ons door, wij vragen dan hiervoor uitstel 

aan. 

Wees niet bang voor de beruchte “heffingsrente” op aanslagen die pas na 1 juli betaald worden: 

de rente wordt verlaagd van 4% voor IB-ondernemers en particulieren (8% voor VPB) naar 

0,01%. 

Voor het aanvragen van uitstel zijn wel enkele vereisten:  

• U krijgt in eerste instantie 3 maanden bijzonder uitstel van betaling, zonder dat een 

verklaring hoeft te worden meegestuurd. Alleen een brief met verzoek tot uitstel is 

voldoende. 

• Heeft u langer dan 3 maanden uitstel nodig, dan is zo’n aanvullende verklaring (bij 

voorkeur van je boekhouder) wel vereist. 

• Wij hebben een dergelijke verklaring al voor u beschikbaar. Wij toetsen wel zelf of u 

hiervoor naar verwachting in aanmerking zult komen. 
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2. Belastingen – wijzigen Voorlopige Aanslag 

Heeft u een Voorlopige Aanslag IB, ZVW of VPB over 2020 ontvangen, en kunt u deze (voorlopig) 

niet betalen, dan kunnen wij een nieuwe VA 2020 indienen, zelfs een aanslag voor nul euro. 

Maar het kan verstandig zijn om de reeds betaalde termijnen niet terug te vorderen, zodat we, 

indien mogelijk, de aanslag beperken tot het bedrag dat u al betaald heeft. Anders krijgt u het 

betaalde bedrag weer terug (niet onprettig) maar moet dat dan eind van het jaar alsnog betalen. 

Voor aangiftes 2019 (en wij vermoeden ook de nog in te sturen aangiftes 2018) verwachten wij 

tevens uitstel van betaling te kunnen aanvragen. Ook hier geldt: er moet eerst een aanslag zijn 

opgelegd. Aangiftes 2018 moeten wel vóór 1 mei as. zijn ingediend; aangiftes 2019 kunnen wij 

uiteraard ook uitstellen tot betere tijden. 

Deze actie (wijzigen VA) kan uiteraard ook worden uitgevoerd voor ondernemers die NIET aan 

het urencriterium voldoen. 

3. Aanvragen eenmalige nood-ondersteuning / BBZ 

De overheid heeft in verschillende berichten kenbaar gemaakt dat er geld beschikbaar is voor 

ondernemers en ZZP-ers. Maar hierin is (nog) geen eenduidigheid. Wat zijn de mogelijkheden 

(tot nu bekend, en onder voorbehoud)? 

De eenmalige uitkering van € 4.000 

Deze kan (nog) niet worden aangevraagd, de overheid is nog bezig dit in te richten. Zodra de 

regeling uitvoerbaar is, kunt u zich melden bij het digitale loket van RVO.  

Later wordt bekendgemaakt onder welke voorwaarden dit gebeurt en welke bedrijven in 

aanmerking komen. Het gaat in het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden en andere bedrijven 

die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken. Denk aan restaurants 

en cafés, schoonheidssalons en anderen die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 

meter afstandseis. Bij bedrijven in deze sectoren kunnen misgelopen orders namelijk moeilijk 

worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is. 

Wel is bekend dat dit een “gift” van de overheid zal zijn, dus geen lening. 

Voorwaarden: 
• Geen omzet als gevolg van de coronacrisis 
• Doorlopende vaste bedrijfslasten of gedane investeringen 
• Fysieke inrichting buitenshuis (over deze definitie is ZZP Nederland nog in gesprek met 

het ministerie) 
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De Bijzondere Bijstand Zelfstandigen (BBZ) 

Deze regeling is bedoeld voor inkomensondersteuning voor zelfstandigen, met het oog op eerste 

levensbehoeften etc. De uitkering zal op het niveau van de bijstand liggen.  

Hierbij wordt echter NIET gekeken naar levensvatbaarheid, vermogen, inkomen partner etc. 

Deze regeling (TORZO = Tijdelijke Overbruggings Regeling Zelfstandige Ondernemers) geldt met 

terugwerkende kracht tot 1 maart 2020. 

De BBZ zal moeten worden aangevraagd bij de eigen woongemeente. 

Belangrijkste voorwaarden: 
• Gevestigde zelfstandige (dus vóór 1-1-2020 gestart) 
• Voldoet aan het urencriterium (1225 uren per jaar) 
• Voldoet aan wettelijke vereisten voor uitvoering eigen bedrijf (zoals inschrijving KvK 

etc.) 
 
Maar ook: 
• geen inkomenstoets 
• geen vermogenstoets 
• geen partnertoets inkomen 
 

4. U heeft personeel 

Voor u gelden nog andere extra maatregelen: 

De normale werktijdverkorting (WTV) komt tijdelijk te vervallen en wordt (ook tijdelijk) 

vervangen door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging t.b.v. Behoud van Werkgelegenheid 

(NOW). 

Werkgevers kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een ‘substantiële 

tegemoetkoming in de loonkosten’, en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. Zo 

kunnen werkgevers werknemers met een vast én flexibel contract in dienst houden en 

doorbetalen. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met 

de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden. 

Op dit moment kan de aanvraag NOW nog niet worden ingediend. Houd de site van KvK en UWV 

in de gaten. 

 

De “oude” WTV-regeling kan nu NIET meer worden aangevraagd. 

De DGA geniet een speciale status als werknemer (hij betaalt bijvoorbeeld geen WW-premie). 

Daarom kan een DGA geen werktijdverkorting aanvragen. Voor de DGA zullen wellicht ook nog 

andere afwijkende bepalingen komen, die zijn echter op dit moment nog niet bekend. 

Loonheffingen: zie onder punt 1 van deze nieuwsbrief. 
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5. Tot slot: 

Deze informatie kan nooit voor 100% volledig zijn, de situatie verandert van dag tot dag. 

Houd daarom de volgende websites in de gaten voor actuele informatie (dat zullen wij ook 

doen): 

www.kvk.nl/corona 

www.zzp-nederland.nl/nieuws 

www.belastingdienst.nl zoek op “corona” 

www.rijksoverheid.nl zoek op “corona” 

www.rvo.nl voor aanvraag noodbudget 

 

Bij verdere vragen, bel ons gerust. Rest ons om u veel sterkte te wensen in de komende periode. 

Blijf gezond, houd afstand maar laat het hoofd niet zakken! 

Met vriendelijke groet,  

Consultis,  

Jeroen en Clementine van Gessel. 

 

Samenvatting onze gegevens: 

Consultis Fiscale Diensten VOF  

Algemeen nummer 06 – 333 09 021 
Jeroen   06 – 538 71 880 
Clementine  06 – 396 04 116 
Mail   kantoor@consultis.nl 

Website:  www.consultis.nl 
KVK:    67572340 
BTW-nummer:  NL.8570.81.056.B.01 
Beconnummer: 466.086 
Bankrekening:  NL40 KNAB 0257 9529 34  

t.n.v. Consultis Fiscale Diensten VOF 
 
Postadres:  Ritbroekdwarsstraat 20 
   7312 DS Apeldoorn 
Bezoekadres:  Prins Willem Alexanderlaan 1425, 1e etage, kamers 6-7-8 
   7312 GB Apeldoorn 
 

http://www.kvk.nl/corona
http://www.zzp-nederland.nl/nieuws
http://www.belastingdienst.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.rvo.nl/
mailto:kantoor@consultis.nl
http://www.consultis.nl/

