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Economische maatregelen vanwege Corona:  
 

- werktijdverkorting (WTV) 
- verruiming Borgstelling MKB-krediet 
- uitstel betaling van belastingen 

 

De Ministers Wiebes, Hoekstra en Koolmees hebben op 12 maart 2020 via een 
Kamerbrief de leden van de Tweede Kamer geïnformeerd over de economische 
maatregelen inzake het coronavirus (zie bijlage 1). 

 
Het gaat onder meer om de huidige maatregel werktijdverkorting (WTV), een tijdelijke 
verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten, en ruimere mogelijkheden voor uitstel 
van betaling in de Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting, Omzetbelasting en 
Loonbelasting, al dan niet via verlaging van de voorlopige aanslag voor 
ondernemers. 

Werktijdverkorting 
Werktijdverkorting is een bestaande regeling waarop bedrijven een beroep kunnen 
doen als er door een calamiteit tijdelijk sprake is van een verlies van werkuren. 
Anders gezegd is er tijdelijk geen werk meer voor (een deel) van het personeel door 
omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen. 

De uitbraak van het coronavirus wordt aangemerkt als een calamiteit waarop de 
regels voor werktijdverkorting van toepassing zijn! 

Het verlies aan werkuren moet minimaal betrekking hebben op een periode van 2 
weken. De maximale periode is 24 weken. Daarnaast moet het gaan om een verlies 
aan werkuren voor tenminste 20% van het personeel van een werkgever. 

Voor dat deel van het personeel kunnen werkgevers dan een beroep doen op de 
werkloosheidsuitkering (WW). De werknemers om wie het gaat spreken dan hun 
WW-rechten aan. Ze moeten daarom wel WW-rechten hebben opgebouwd. 

Een ontheffing voor werktijdverkorting kan de werkgever uitsluitend aanvragen door 
gebruik te maken van een digitaal formulier (zie bijlage 2). De aanvraag wordt 
gedaan bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Bij een 
positieve behandeling van de aanvraag ontvangt een werkgever een vergunning 
waarmee bij het UWV de WW-uitkering kan worden aangevraagd. 

 

 

 



 

Een vergunning wordt NIET verleend over perioden die liggen voor de datum van 
aanvraag van de werktijdverkorting! Wanneer de aanvraag bijvoorbeeld op 16 maart 
2020 wordt gedaan, moet het gaan om een periode van verlies van werkuren die ligt 
na 16 maart 2020 voor een periode van maximaal 24 weken. 

De werktijdverkorting kan alleen worden aangevraagd voor werknemers waarvoor 
een ondernemer een loondoorbetalingsverplichting heeft. De werktijdverkorting kan 
niet worden aangevraagd voor oproepkrachten met een nul-urencontract en/of voor  
uitzendkrachten. 

Blijkt na verloop van tijd dat ook na de periode van 24 weken er voor de ondernemer 
nog geen sprake is van verbetering, dan kan de ondernemer/werkgever een 
aanvraag indienen voor verlenging van de vergunning voor werktijdverkorting. Deze 
verlengingsaanvraag kan worden ingediend via een link die is ontvangen in de e-mail 
ter bevestiging van de toekenning van de toekenning van de eerdere 
werktijdverkorting. Is de link niet meer beschikbaar, dan kan alsnog een formulier op 
de website van het Ministerie van SZW worden gebruikt. Een verzoek om verlenging 
zal altijd gedaan moeten worden voordat de eerdere periode waarvoor een 
vergunning werd ontvangen ten einde is. 

De werkgever blijft ook tijdens de periode waarvoor toestemming is ontvangen voor 
werktijdverkorting het loon aan de werknemer(s) doorbetalen. Na ontvangst van de 
vergunning wordt de WW-uitkering namelijk aangevraagd bij het UWV. Het UWV 
maakt de WW-uitkering aan de werkgever over, zodat deze zijn personeel kan blijven 
doorbetalen. 

Deze maatregel is ook bedoeld om te voorkomen dat bedrijven eerst mensen moeten 
ontslaan. Wanneer vervolgens de gevolgen van in dit geval de uitbraak van het 
coronavirus voorbij zijn, moeten de bedrijven dan weer op zoek naar personeel 
waarbij het denkbaar is dat hun inmiddels ex-werknemers dan net aan het werk zijn 
gegaan bij een concurrent.  

 

 

Bijstandverlening zelfstandigen 

Een ZZP-er heeft geen personeel in dienst. Aldus kan een ZZP-er geen 
Werktijdverkorting aanvragen. Voor een ZZP-er die in de problemen komt als gevolg 
van het coronavirus geldt dat deze eeZzp’ers kunnen, omdat zij geen personeel in 
dienst hebben, geen beroep doen op de regeling voor werktijdverkorting. Zzp’ers die 
door de uitbraak van het coronavirus in de problemen komen, kunnen een beroep 
doen op het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004) 

 

 



 

 

Verruiming Borgstelling MKB-krediet 
Wanneer bedrijven niet geconfronteerd worden met verlies aan werkuren, kunnen zij 
toch in liquiditeitsproblemen komen als klanten van deze bedrijven als direct gevolg 
van het coronavirus of van de nasleep daarvan hun rekeningen niet (tijdig) meer 
betalen 

In die situatie kunnen bedrijven worden geholpen door de aanvraag van een 
overbruggingskrediet of rekening-courantkrediet onder staatsgarantie. Dit betreft de 
Borgstelling MKB-kredieten. Deze kunnen worden aangevraagd via onder meer de 
grote Nederlandse banken (zie bijlage 2 voor een lijst met een aantal van deze 
banken). De voorwaarden voor de verkrijging van een Borgstelling MKB-krediet 
zullen tijdelijk worden verruimd waardoor MKB-ondernemingen tegen extra gunstige 
voorwaarden gebruik kunnen maken van deze kredietfaciliteit. Zo wordt de omvang 
van het krediet verhoogd. Maximale looptijd van dit soepelere MKB-krediet is 1 jaar. 

Uitstel betaling belastingen 
Wanneer ondernemers duidelijk kunnen maken dat zij door de gevolgen van het 
coronavirus in liquiditeitsproblemen zijn gekomen, kunnen deze ondernemers de 
Belastingdienst schriftelijk verzoeken om bijzonder uitstel van betaling.  

Dit bijzondere uitstel geldt voor de Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting, 
Omzetbelasting en Loonbelasting. 

Ondernemers hebben daarnaast de mogelijkheid om, indien zij de 
Inkomstenbelasting of Vennootschapsbelasting betalen op basis van een voorlopige 
aanslag, te verzoeken om vermindering van deze voorlopige aanslag. De 
vermindering dient dan gebaseerd te zijn op een lagere winst als gevolg van de 
effecten van het coronavirus. 

 

 

 

 

 

Voor vragen kunt u terecht bij Verstraten & Bergkamp via: 

salarisadministratie@verstratenbergkamp.nl of fiscaal@verstratenbergkamp.nl 

De inhoud van dit bericht is gebaseerd op de stand van zaken tot en met 12 maart 2020 

  



BIJLAGE 1 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



BIJLAGE 2 

Werktijdverkorting 
 

Aanvraagformulier werktijdverkorting 

https://www.uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl/mozard/!suite09.scherm1089
?mWfrs=14675&mNch=rwa1ratnn2 

Aanvragen WW-uitkering bij werktijdverkorting 

https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/aanvragen-ww-uitkering-bij-
werktijdverkorting.aspx 

Alles over werktijdverkorting op site Uitvoering arbeidsvoorwaardenwetgeving 

https://www.uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl/mozard/!suite86.scherm0325
?mVrg=236 

 

Verruiming Borgstelling MKB-krediet 
 

ABN AMRO 

https://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/lenen/borgstellingskrediet/index.html 

Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch 

https://www.deutschebank.nl/ 

ING-bank 

http://www.ing.nl/zakelijk/ 

Rabobank 

http://www.ing.nl/zakelijk/ 

 


