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GRATIS HULP/ADVIES DOOR OKB.
OKB team Limburg
Regiovoorzitter:
Sjra Clerkx
Team van 30 adviseurs.
team-limburg@ondernemersklankbord.nl

06-25065671
www.ondernemersklankbord.nl
Ondernemersklankbord (OKB) helpt
jaarlijks in Limburg ruim 500
bedrijven.
Landelijk zelfs 2.800.
OKB wordt gesubsidieerd door:
Ministerie van Economische Zaken,
Rabobank, Provincie Limburg en
diverse gemeenten.
De vrijwillige en onbetaalde OKB
adviseurs werken
belangeloos en onafhankelijk.

Advies op maat voor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hulp bij aanvraag
BBZ krediet
werkgever,
is het
Bedrijfsbegeleiding
Marketing
Financieel advies
Startersbegeleiding
Opvolging
Bedrijfsbeëindiging
Bedrijfsovername
Faillissementspreventie
Natuurlijk zijn wij ook een
klankbord voor de ondernemer

Wat is het?
Ondernemersklankbord is een
onafhankelijke stichting van
ondernemers, directeuren,
managers en specialisten die hun
actieve loopbaan hebben beëindigd.
Zij stellen vanuit maatschap-pelijke
betrokkenheid hun jaren-lange
kennis en praktijkervaring
belangeloos ter beschikking aan
ondernemers in het MKB, de
agrarische sector en maatschappelijke en culturele organisaties. Ze
staan hen bij in hun ondernemersvraagstukken. Op alle
vlakken van de bedrijfsvoering en in
iedere fase van de onderneming kunt
u op ondersteuning en begeleiding
van stichting Ondernemersklankbord
rekenen.

Ondersteunen bij de financiële gevolgen door
het coronavirus.
De overheid heeft diverse maatregelen getroffen om bedrijven te ondersteunen bij
de financiële gevolgen door het Coronavirus. Wij hebben de maatregelen voor
ondernemers in hoofdlijnen in kaart gebracht. Indien u naar aanleiding van
onderstaande vragen heeft, kunt u ons altijd bellen met Ondernemersklankbord
06-25065671 of mailen, team-limburg@ondernemersklankbord.nl De overheid heeft
diverse maatregelen getroffen om bedrijven te ondersteunen bij financiële gevolgen door
het coronavirus, zoals:
1. Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid.
2. Verzachtende fiscale maatregelen
3. Verruiming Borgstelling MKB-kredieten
4. Bijstand voor zelfstandigen
Over deze mogelijkheden en maatregelen willen wij u graag informeren zodat wij u als
ondernemer zo goed mogelijk kunnen helpen.
Indien door het coronavirus sprake is van tijdelijk minder werk, kan bij het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een vergunning voor werktijdverkorting worden
aangevraagd. Zodra een werkgever een vergunning voor werktijdverkorting heeft, kan hij
voor zijn werknemers voor de niet-gewerkte uren een WW-uitkering aanvragen bij het UWV.
Indien er als direct gevolg van het coronavirus ten minste 2 weken, en naar verwachting
maximaal 24 weken, minimaal 20% minder werk is binnen de onderneming.
Bedrijven die in financiële nood komen door het coronavirus kunnen uitstel van betaling
aanvragen bij de Belastingdienst. Ondernemers die op papier hun problemen aantonen,
hoeven voorlopig geen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en
loonbelasting af te dragen aan de fiscus. De fiscus zal dan de verzuimboete voor het niet op
tijd betalen van de belasting schrappen of terugdraaien. Let op! De verzuimboete voor het
niet tijdig indienen van de aangifte blijft wel van kracht, dus ondernemers moeten wel een
juiste en tijdige aangifte indienen.
Lees meer hierover op: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/
berichten/nieuws/uitstel-betaling-gevolgen-coronavirus
De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) streeft ernaar om per eind
maart de BMKB tijdelijk te verruimen, zodat bedrijven met een gezond toekomstperspectief
gefinancierd kunnen blijven. Bedrijven die in financiële problemen dreigen te komen als
gevolg van het coronavirus, kunnen bij verruiming de overheid vragen garant te staan voor
leningen. Deze borgstellingsregeling voor MKB-kredieten moet bedrijven helpen om tijdelijke
liquiditeitstekorten op te vangen.
Zzp’ers die door de uitbraak van het coronavirus financieel in de problemen komen, kunnen
een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Het Bbz wordt
uitgevoerd door gemeenten.
Lees meer hierover op:
https://www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/bijstand-voor-zelfstandigenbbz.
Heeft u vragen of opmerkingen over
bovenstaande of heeft u andere vragen
inzake de gevolgen van het coronavirus
voor uw onderneming? Neem dan gerust
contact op met Ondenemersklankbord
(OKB) 06-25065671.
team-limburg@ondernemersklankbord.nl.
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Corona - maatregelen
Regeling Werktijdverkorting is vervangen door Noodfonds
Overbrugging Werkgelegenheid!
Welke maatregel komt daarvoor in de plaats?
Het kabinet introduceert de tijdelijke maatregel Noodfonds
Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Momenteel wordt overleg
gevoerd met UWV over de uitvoering van deze regeling. De
hoofdlijnen van deze regeling zijn al bekend (zie hieronder).
Waarom is de regeling Werktijdverkorting (wtv) gestopt als
maatregel?
De uitbraak van het coronavirus heeft de afgelopen weken geleid
tot een ongekend groot beroep op de regeling Werktijdverkorting
voor werkgevers.
Deze regeling is niet toegesneden op de ingrijpende gevolgen van
de corona-uitbraak voor Nederlandse bedrijven en organisaties.
Daarom is de wtv ingetrokken.
Het kabinet wil graag meer werkgevers financieel tegemoetkomen
en wil dit sneller doen dan binnen de ingetrokken wtv-regeling. Het
kabinet doet dit via de nieuwe tegemoetkomingsregeling.

Kan ik nog Werktijdverkorting aanvragen?
Nee, dat is niet meer mogelijk.
Tot hoe lang blijft mijn lopende Werktijdverkorting van
kracht ?
En als ik moet verlengen, hoe werkt dat dan als er
ondertussen een andere regeling is?
Als u al een toekenning heeft gekregen voor
werktijdverkorting, dan blijft deze vergunning van kracht. Als u
gebruik maakt van de vergunning voor werktijdverkorting en
na afloop daarvan verlenging wilt, moet u gebruik maken van
de nieuwe regeling.

Meer info:
06-25065671
team-limburg@ondernemersklankbord.nl

Verruiming BMKB-regeling voor ondernemers versneld
opengesteld.
De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)regeling gaat versneld open. Staatssecretaris Mona Keijzer
(Economische Zaken en Klimaat) heeft vandaag besloten dat
ondernemers zich al kunnen aanmelden.
De regeling is operationeel vanaf maandag 16 maart 2020 en
maakt onderdeel uit van een eerder aangekondigd pakket aan
maatregelen van het kabinet om de economische gevolgen van
het coronavirus op te vangen.
300 miljoen euro.
Het kabinet schat in dat met deze eerste stap al direct 300
miljoen euro aan extra financiering ter beschikking wordt gesteld
aan mkb-bedrijven die getroffen worden door de
coronaproblematiek. Daarnaast kunnen ondernemers
werktijdverkorting aanvragen (regeling ministerie van SZW) en
uitstel van betaling/verlaging voorlopige aanslag van belastingen
aanvragen bij de Belastingdienst. ZZP’ers kunnen een beroep
doen op het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen.
Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “De BMKB kan benut
worden door bedrijven voor overbruggingskrediet of verhoging
van hun rekening courant-krediet, oftewel het bedrag dat zij ‘rood
mogen staan’
06-25065671.
team-limburg@ondernemersklankbord.nl
www.ondernemersklankbord.nl

Ondernemersklankbord helpt MKB en ZZP

