
covid-19 
maatregelen voor zzp’ers
en werkgevers Selectie

ZZP’ERS KREDIET

MEDEWERKERS

€4000

OVERHEIDSREGELINGEN

Zzp’ers gebruiken maken van de TOZO voor 
een lening onder gunstige voorwaarden.

Voor kleinere bedrijven (minder dan 50 man) 
worden de microkredieten via Q–credits 
versoepeld.

De Borgstelling MKB (BMKB) kredieten is 
versoepeld: MKB bedrijven kunnen 
onder gunstigere voorwaarden geld 
lenen.

Bij tijdelijk onvoldoende werk kunnen onder-
nemers de Tijdelijke Noodmaatregel t.b.v. behoud 
van Werkgelegenheid (NOW) aanvragen, dit 
vervangt de Werktijdverkorting. Ondernemers met 
personeel die gedurende 3 maanden minimaal 20% 
omzetverlies verwachten, kunnen naar verwachting 
van 6 april tot en met 31 mei 2020 gebruikmaken 
van de regeling Tijdelijke Noodmaatregel Over-
brugging Werkgelegenheid (NOW). Omzetverlies 
geldt vanaf 1 maart 2020.
Eerdere  aanvraag Werktijdverkorting wordt 

beschouwd als aanvraag voor de NOW.

Is bij commerciële contracten de force-majeur clausule 
opgenomen? Dan is daarin vastgelegd wat onder ‘over-
macht’ valt. Indien geen force-majeur clausule is opgenomen 
dan valt men terug op het Nederlands recht of het recht van 
desbetreffend land. E.e.a. is dan onder ‘een tekortkoming in 
de nakoming van een verbintenis’ vastgelegd.

Verzekeren tegen de schade door maatregelen ter bestrij-
ding tegen het coronavirus is helaas niet mogelijk en vallen 
onder het ondernemersrisico.

Bij geannuleerde evenementen kan je contact opnemen 
met je verzekeraar.

Verzekeren

Samen Sterk Tegen Corona

Bij het mislopen van werk kan de opdracht-
gever schadeplichtig zijn: zie hiervoor boek 6 
van het Burgerlijk Wetboek.

Grotere bedrijven kunnen gebruik 
maken van de Garantie Ondernemings– 
Financiërings–regeling.

Op de site van de Rijksoverheid is terug 
te vinden dat men in gesprek is met de 
cultuursector.

Het kabinet is in overleg met de 
Vereniging Nederlandse Gemeenten 
over de mogelijkheid om (voorlopige) 
lokale aanslagen aan ondernemers stop 
te zetten en opgelegde aanslagen aan 
bedrijven stop te zetten.

Waterschappen gaan coulant om met 
uitstel van betaling.

Ondernemers die hun omzet geheel of grotendeels hebben zien verdwijnen door de 
COVID-19 overheidsmaatregelen, kunnen vanaf een nader te noemen datum een aanvraag 
doen voor de compensatieregeling van €4000 binnen specifieke sectoren. Bijv. rijscholen, 
eet- en drinkgelegenheden en reisorganisaties.  
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