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Vraag en antwoord financiële gevolgen Corona-virus 
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Boodschappen 

Ik kan niet pinnen, kan ik toch contant betalen? 

Supermarkten roepen klanten op te pinnen in plaats van contant te betalen. Kun je echt niet 

pinnen? Dan wordt verzocht het geld op de kassa te leggen en het eventuele wisselgeld ook weer 

van de kassa af te pakken. Zo wordt fysiek contact vermeden. 

 

Huurwoning 

Ik kan mijn huur niet betalen i.v.m. de coronacrisis 

Als je je huur niet kunt betalen i.v.m. de coronacrisis is het verstandig om contact op te nemen 

met de woningbouwvereniging/verhuurder. Als je je verhaal voorlegt dan bieden zij jou een 

passende oplossing. Mocht het je niet lukken om contact op te nemen met de 

woningbouwvereniging/verhuurder, neem dan eerst contact op met het Budgetadviescentrum. 

Indien mogelijk kunnen wij hier op afstand bij ondersteunen. 

(budgetadviescentrum@welzijnlochem.nl / 0573-297000) 

 

Ik heb een tijdelijk huurcontract wat binnenkort afloopt 

Als je een tijdelijk huurcontract hebt wat binnenkort afloopt is het i.v.m. de coronacrisis moeilijk 

om een nieuwe woning te vinden. Er komt een spoedwet die het verlengen van tijdelijke 

huurcontracten mogelijk maak. Daarbij krijg je nog extra tijd om in het huis te wonen totdat er een 

nieuwe maatregel is. Neem voor verdere informatie wel contact op met de 

woningbouwvereniging. Indien mogelijk kunnen wij hier op afstand bij ondersteunen. 

(budgetadviescentrum@welzijnlochem.nl / 0573-297000) 

 

Schulden 

Ik kan mijn rekeningen (nu) niet betalen. Wat nu? 

Neem in ieder geval contact op met diegene waarvan je de rekening hebt ontvangen en vraag om 

uitstel. Indien mogelijk kunnen wij hier op afstand bij ondersteunen 

(budgetadviescentrum@welzijnlochem.nl / 0573-297000). 

 

 

Ik kan mijn betalingsregeling(en) niet nakomen. Wat nu? 

Neem in ieder geval contact op met de schuldeiser en vraag om uitstel. Indien mogelijk kunnen 

wij hier op afstand bij ondersteunen. (budgetadviescentrum@welzijnlochem.nl / 0573-297000). 
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Werknemers 

De school of kinderopvang van mijn kind is gesloten. Heb ik dan recht op calamiteitenverlof? 

Calamiteitenverlof kunt u gebruiken om de opvang van uw kind te regelen. Het verlof duurt zolang 

u daarvoor nodig heeft. Dat kan enkele uren en hooguit enkele dagen zijn. Het loon wordt tijdens 

het calamiteitenverlof doorbetaald. 

 

Wat houdt de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor Werkbehoud (NOW) in? 

De NOW betekent dat een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20 %) bij het UWV 

voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming loonkosten kan aanvragen, tot 

maximaal 90 % van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies.  

Het UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor 

kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er in de subsidieperiode 

geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen.  

Ondernemer kunnen een tegemoetkoming aanvragen voor omzetdaling vanaf 1 maart 2020 

 

Wordt mijn loon doorbetaald als ik onder de nieuwe tegemoetkomingsregeling val? 

Ja, uw loon wordt volledig doorbetaald.  

 

Ik heb een flex-contract of 0-uren contract, val ik dan ook onder de nieuwe regeling? 

Ja, dat kan.  

 

Flexcontract: De regels voor werknemers die werkloos worden, veranderen niet. Als je je werk 

verliest, kun je bij UWV een WW-uitkering aanvragen. Doe dit zo snel mogelijk na je laatste 

werkdag, uiterlijk één week daarna. Let op: ook als oproepkracht, bijvoorbeeld met een nul-

urencontract, kun je recht op WW hebben. 

0-urencontract: Arbeidsrechtelijk gezien zijn de reguliere regels rondom oproepcontracten van 

toepassing. Met de NOW wordt gestimuleerd dat werkgevers hun oproepkrachten zo veel mogelijk 

blijven doorbetalen in de periode dat sprake is van omzetvermindering. Als de werkgever aan de 

voorwaarden voldoet, kan hij in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten. 

Dat betekent dat wanneer een oproepkracht in dienst blijft en wordt doorbetaald door de 

werkgever, ook deze oproepwerknemer meegenomen wordt in de loonsom en de werkgever dus 

ook voor deze werknemer in aanmerking komt voor de tegemoetkoming. Als de oproepkracht niet 

wordt opgeroepen en geen loon krijgt, komt hij mogelijk voor een WW-uitkering in aanmerking. 

Mocht er geen recht op WW zijn, dan kan er recht op bijstand bestaan. 

 

Geldt de NOW ook voor uitzendkrachten met uitzendbeding?   

Ja, de NOW geldt ook voor uitzendkrachten, met of zonder uitzendbeding, kan de 

uitzendwerkgever via de NOW een tegemoetkoming krijgen. De aanvraag moet dus worden 

ingediend door het uitzendbureau. Voor uitzendwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor 

reguliere werkgevers. Als de uitzendkracht door de opdrachtgever is ‘teruggestuurd’ en het 

uitzendbeding is ingeroepen, kan het uitzendbureau de uitzendkracht een tijdelijk contract voor 

de duur van de tegemoetkoming aanbieden.  

 

Verbruik ik ook WW-rechten indien ik onder de nieuwe tegemoetkomingsregeling val? 

Nee, u verbruikt geen WW-rechten. De tegemoetkoming staat lost van de ww. 

Moet ik gegevens aanleveren om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming? 

Nee, dit loopt via uw werkgever. U hoeft niets te doen. 

 

Moet ik gedurende de tegemoetkoming stoppen met werken? 

Dit is geen voorwaarde voor de tegemoetkomingsregeling. U maakt met uw werkgever afspraken 

of u (thuis) werk verricht voor uw werkgever.  
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Zzp’ers 

Hoe kan ik als zelfstandig ondernemer in deze tijd aan inkomen komen? 

Er is een Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). De Tozo staat open 

voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die in de knel komen door de corona-crisis.   

De Tozo biedt ondersteuning in de vorm van een inkomen tot aan het sociaal minimum. 

Welke mogelijkheden biedt deze tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)? 

1. Op basis van deze tijdelijke regeling kun je voor maximaal drie maanden inkomensondersteu-

ning tot aan het sociaal minimum krijgen. Hoe hoog dit bedrag precies is hangt af van de samen-

stelling van jouw huishouden en jouw inkomen. Je hoeft deze inkomensondersteuning niet terug 

te betalen. Er is ook geen vermogens- en partnertoets. 

 

2. Daarnaast kun je een rentedragende lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van max. € 

10.157 euro in geval van liquiditeitsproblemen. Dit bedrag moet je wel terugbetalen. Het rente-

percentage is 2%. 

 

Hoe/waar kan ik de Tozo aanvragen? 

De Tozo kan aangevraagd worden bij de gemeente waarin je woonachtig bent. Hiervoor dien je als 

zelfstandig ondernemer een KVK-inschrijving, geldig legitimatiebewijs en de gezinssamenstelling 

voor te leggen.  

 

Moet ik de Tozo t.z.t. terugbetalen? 

De inkomensondersteuning voor zelfstandige ondernemers hoeft later niet te worden 

terugbetaald. Het is een gift vanuit de overheid vanwege de onverwachte corona-crisis. 

De lening dient wel terug te worden betaald.  

 

Tot wanneer kan ik gebruikmaken van de Tozo? 

De Tozo gaat in per 1 maart 2020 en duurt vooralsnog tot 1 juni 2020.   

 

Kan ik doorbetaald krijgen door het bedrijf als ik ziek ben of in verplichte quarantaine  zit? 

Omdat je als zzp’er onder een overeenkomst van opdracht werkt, is je opdrachtgever/bedrijf je 

pas verplicht door te betalen als je de opdracht daadwerkelijk levert. Dit betekent dus dat de 

opdrachtgever/bedrijf niet verplicht is je jouw loon door te betalen. Er kan uiteraard wel van af 

geweken worden mits er andere afspraken zijn gemaakt tussen jou en de opdrachtgever. 
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Compensatieregeling : Tegemoetkoming Schade COVID-19  

Wat houdt de Tegemoetkoming Schade COVID-19 in? 

Als je onderneming schade lijdt door de gedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten 

en/of het negatieve reisadvies buitenland, dan kunt u via de Beleidsregel tegemoetkoming 

ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 

ontvangen.  

 

Ondernemers zijn vrij in het doel van besteding. De regeling staat open voor een specifieke groep 

ondernemers. Dit is afhankelijk van het SBI-nummer waaronder u geregistreerd staat bij de 

Kamer van Koophandel.  

Voor wie is deze tegemoetkoming? 

De tegemoetkoming is voor die ondernemers en verenigingen waarvan de hoofdactiviteit 

overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes. SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling 

en de code geeft aan wat de hoofdactiviteit van een bedrijf is. De SBI-code bestaat uit 4 of 5 

cijfers. Uw bedrijf moet op 15 maart 2020 met deze hoofdactiviteit ingeschreven staan in het 

Handelsregister van KVK. U kunt de SBI-code niet met terugwerkende kracht wijzigen om in 

aanmerking te komen voor de tegemoetkoming. 

 

Moet ik de tegemoetkoming COVID-19 t.z.t. terugbetalen? 

De tegemoetkoming COVID-19 is een gift vanuit de overheid vanwege de onverwachte corona-

crisis en hoeft niet terugbetaald te worden. 

 

Tot wanneer kan ik gebruikmaken van de tegemoetkoming COVID-19? 

Je hebt 3 maanden om de tegemoetkoming aan te vragen. Dit kan vanaf vrijdag 27 maart 2020 

16:30 uur t/m vrijdag 26 juni 17:00 uur. Aanvragen kan alleen online.  

 

Uitstel van betaling bij de Belastingdienst  

Ondernemers die zijn getroffen door de coronacrisis kunnen uitstel van belasting aanvragen. De 

Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, 

loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven 

niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar 

krijg je  langer de tijd voor. 

  

De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn 

wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief 

van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen 

waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen. 

 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/vastgestelde-sbi-codes

