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Toelichting steunmaatregelen van de Nederlandse overheid 

Op 17 maart is door het kabinet een economisch noodpakket a angekondigd. Het doel 

van dit pakket is om de banen en inkomens van mensen te beschermen gedurende de 

coronacrisis. Ondernemers kunnen aanspraak maken op meerdere noodregelingen 

tegelijk. Hieronder volgt een toelichting op de beschikbare maatregelen.  

 

Het economisch noodpakket kan onderverdeeld worden in drie soorten maatregelen.  

Tegemoetkoming gederfde inkomsten en loonkosten: NOW 

Vanaf 6 april is het noodloket van UWV geopend voor de aanvragen van de Noodmaatregel 

Overbrugging voor Werkgelegenheid. Zoals al in eerdere nieuwsberichten vermeld is deze regeling een 

tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die nu omzetverlies lijden. Bedrijven kunnen met 

behulp van de NOW vanaf 1 maart tot maximaal 90% van de loonkosten vergoed krijgen afhankelijk 

van hun omzetverlies. De aanvraagperiode van deze regeling loopt tot en met 31 mei 2020.  

Uitstel van belastingbetalingen 

De belastingmaatregelen zijn sinds 2 april versoepeld en uitgebreid om ondernemers te ondersteunen 

tijdens de COVID-19-crisis. Zo kan er uitstel gevraagd worden voor onder andere alle aanslagen 

omzetbelasting (btw), milieubelastingen (energiebelasting/opslag duurzame energie), 

afvalstoffenbelasting en accijns. Voor alle genoemde belastingen geldt dit versoepelde uitstelbeleid 

tot 19 juni 2020. Indien betalingsuitstel van 3 maanden te kort is kunt u voor een langere periode 

uitstel aanvragen. Mogelijk is een betalingsuitstel van 3 maanden voor u te kort, dan kunt u ook voor 

een langere periode uitstel aanvragen. De versoepelde voorwaarden kunt u hier terugvinden.  

Versoepeling van kredieten 

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat via de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) borg 

voor de kredieten aan het mkb, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen bij banken. Ondernemers 

kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers. Met de verruimingsmaatregel wordt de omvang van 

het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Daardoor kunnen banken 

makkelijker en sneller krediet verruimen en hebben bedrijven de mogelijkheid om eerder en meer geld 

te lenen. De borg van de overheid bedraagt 90% (MKB) en 80% (grootbedrijven) van dit 

borgstellingskrediet. Daarnaast is de premie voor de BMKB per 7 april verlaagd van 3,9% naar 2%. Meer 

informatie kunt u hier terugvinden.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/belastingmaatregelen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/bmkb
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Daarnaast kunnen ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en 

bankgaranties, gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Deze regeling 

is bedoeld voor (middel)grote ondernemingen met substantiële activiteiten in Nederland. Als 

onderdeel van de Corona-maatregelen voor ondernemers verhoogt het ministerie het garantieplafond 

van de GO binnenkort van € 400 miljoen naar € 1,5 miljard. Het maximumbedrag per onderneming 

bedraagt daardoor tijdelijk € 150 miljoen. Financiers kunnen hun garantieaanvraag tot 31 mei 2020, 

17.00 uur indienen bij RVO.nl. Meer informatie kunt u hier terugvinden.  

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/garantie-ondernemingsfinanciering-go/verruiming-go

