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Financiële impact Corona virus bij zzp-ers 
 

De overheid en een aantal partijen in de private sector hebben een aantal steunmaatregelen 
aangekondigd. In hoever die de zzp-ers voldoende zullen helpen is nog niet geheel duidelijk. 
Onderstaand wordt één en ander toegelicht wat zzp-ers mogelijk kan helpen. 

 

1 Uitkering Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) 
Indien je ziek bent geworden door het Coronavirus kun je een beroep doen op jouw 
arbeidsongeschiktheidsverzekering (als je die hebt afgesloten). Hiermee heb je dan – na de 
overeengekomen wachttijd - een inkomensvoorziening. In jouw AOV kun je de voorwaarden 
nader bekijken. 
 

2 Steunmaatregelen voor zzp-ers 

Uitstel van betalingen draagt bij aan het reduceren van liquiditeitsproblemen. Door gebruik te 
maken van de verschillende uitstel regelingen heeft een zzp-er meer geld ter beschikking om 
lopende kosten evenals levensonderhoud te financieren. 
Daarbij wél opgemerkt dat het uitstel betreft en geen kwijtschelding. De zzp-er zal uiteindelijk 
later wél de achterstallige vorderingen moeten betalen. Je doet er dus verstandig aan om te 
bekijken welk uitstel je wilt aanvragen om te voorkomen dat je later niet alsnog wordt 
geconfronteerd met (te) hoge maandlasten. 
Uitkeringen kennen geen terugbetalingsplicht zolang er geen oneigenlijk gebruik van wordt 
gemaakt. 

2.1 Bijzondere bijstandsuitkering 

Sneller een bijstandsuitkering voor tenminste 3 maanden. Het betreft een aanvulling tot het 
sociaal minimum. 
 Versnelde procedure (4 ipv 13 weken) eventueel met een voorschot; 
 Géén toets op levensvatbaarheid van de zzp onderneming; 
 Géén partnertoets; 
 Géén vermogenstoetes; 
 Uitkering (dus geen terugbetalingsplicht). 

 
Aanvraag: 
 Via gemeente 
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2.2 Werktijdverkorting 

ZZP-ers hebben normaliter geen personeel in dienst alhoewel dat wél mogelijk is. 
Voor jouw werknemers kon je werktijdverkorting aanvragen via de regeling werktijdverkorting 
(wtv). Dat kan niet meer. Hiervoor in de plaats is de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging 
voor Werkbehoud (NOW) gekomen. 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ww-uitkering/vraag-en-antwoord/aanvragen-
werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel 
 
Aanvraag: 
 Via KvK 

 

2.3 Uitstel / verlaging van belasting 

Een zzp-er kan uitstel / verlaging van belasting aanvragen voor: 
 Inkomstenbelasting: Verlagen voorlopige aanslagen & verlagen loonbelasting; 

a) Het gaat hierbij specifiek om de inkomstenbelasting uit hoofde van de winst uit 
onderneming, na aftrek van de ondernemersaftrek (startersaftrek en/of 
zelfstandigenaftrek) en MKB vrijstelling. 

b) Als je verwacht dat bijv. de winst fors lager zal uitvallen, kun je de voorlopige 
aanslagen laten verlagen (zoals bijv. de loonbelasting). 

c) Voor b.v.’s kun je het salaris van de DGA tijdelijk naar beneden bijstellen waardoor er 
minder loonheffing hoeft te worden betaald. 

 Omzetbelasting; 
a) UItstel van betaling omzetbelasting 
b) Specifiek bij jaaromzet minder dan €  20.000,- 

Indien jouw omzet niet meer is dan € 20.000,- per kalenderjaar, kun je gebruikmaken 
van de KOR (btw vrijstelling). Je factureert dan zonder btw aan klanten (voor de 
particuliere klanten lagere kosten), je doet geen btw aangifte meer. Echter kun je dan 
ook geen btw terugvragen over bijv. inkopen en investeringen. Vrijstellingen gelden 
overigens niet voor bijv. privégebruik. 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakeli
jk/btw/hoe_werkt_de_btw/nieuwe-kleineondernemersregeling/ 

 Vennootschapsbelasting (VPB): 
a) Aangezien er mogelijk géén winst zal worden gemaakt over het boekjaar 2020, heeft 

de zzp-er via de b.v. of n.v. de mogelijkheid om het verlies te verrekenen met eerst het 
voorgaande boekjaar en vervolgens met de winsten van maximaal 6 volgende 
boekjaren. 

b) Voor zover opportuun zou een zzp-er, die eerst werkte uit een (nog bestaande) b.v. en 
de activiteiten heeft ondergebracht bij een v.o.f. vanwege fiscale voordelen, de 
activiteiten weer kunnen onderbrengen bij de b.v. Immers zouden de fiscale voordelen 
van de b.v. nu weer groter kunnen zijn in vergelijking met de v.o.f. 

 Verzuimboetes voor het niet (tijdig) betalen van belasting worden teruggedraaid of 
geschrapt. Invorderingsrente wordt ook tijdelijk verlaagd. 
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Uitstel kan worden aangevraagd: 
 Via je accountant / boekhouder; 
 Zelf aanvragen via de belastingdienst; 
 Bij aanvraag vermelden: 
 sprake van bestaande betalingsproblemen; 
 betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn als gevolg van het coronavirus; 
 onderneming is levensvatbaar. 

 

2.4 Uitstel van gemeentelijke belastingen 

 Een ondernemer of zzp’er die om uitstel vraagt krijgt standaard uitstel van betaling tot 
uiterlijk 31 augustus 2020; 

 Als de belastingaanslag in termijnen wordt betaald via automatische incasso, stopt dit 
proces ook. Na 31 augustus wordt het incassoschema verlengd met de niet geïncasseerde 
termijnen; 

 Geplande belastingaanslagen 2020 voor de toeristenbelasting worden pas in september 2020 
verstuurd. 

 
Uitstel kan worden aangevraagd: 
 Via gemeente 
 

2.5 Uitstel van hypothecaire lasten 

Diverse banken hebben aangegeven dat betaling van hypotheken kunnen worden uitgesteld (3 
maanden). 
 
Voorwaarden / condities zijn: 
 Informeer bij jouw bank(en) naar mogelijkheden, voorwaarden en condities. 

 

2.6 Uitstel / uitbreiding van financieringen 

De banken hebben aangegeven dat particuliere en ondernemingsfinancieringen in aanmerking 
komen voor uitstel van betaling. ZZP-ers hebben voor hun onderneming de mogelijkheid om 
krediet aan te vragen tegen gunstige condities. 
Voorwaarden en condities zijn kort samengevat: 
 Uitstel van aflossing gedurende 6 maanden; 
 Levensvatbare onderneming; 
 Leningen tot max € 2.5 miljoen. 

 
Voorwaarden / condities zijn: 
 Informeer bij jouw bank(en) voor nadere informatie. 

 
  



 
 
 
 Henegouwen 35 

3831 AD Leusden 
M: +31 (0)6 - 53 69 75 34 
E:  info@perimeter-advies.nl 
W: www.perimeter-advies.nl 

 
  

 
BTW NL 858851970.B01  IBAN: NL24RABO0112875807 
HR Amersfoort 71793569  BIC: RABONL2U  
 
 
 

2.7 Borgstelling MKB kredieten 

Kredieten worden verruimd en eerder ter beschikking gesteld waarbij de overheid haar 
garantiestelling verhoogd onder voorwaarden. Ook toepasbaar bij overbruggingskredieten en 
rekening-courant kredieten met een looptijd tot 2 jaar. 
 
Voorwaarden / condities zijn: 
 Informeer bij jouw bank(en) voor nadere informatie. 

 

2.8 Compensatieregelingen 

Voor diverse sectoren (o.a. horeca, reisbranche, evenementenbranche) is een 
compensatieregeling in de maak. 
Max € 4.000,- als noodvoorziening voor de komende 3 maanden. E.e.a. moet nader worden 
uitgewerkt én onder voorwaarde van toestemming door de Europese Commissie in verband met 
(on)geoorloofde staatssteun. 
 

2.9 Microkrediet 

Microkredietenverstrekker Qredits ((horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en 
zakelijke dienstverlening): uitstel van aflossing voor de duur van zes maanden met een rente van 
2%. 
 
Uitstel kan worden aangevraagd: 
 Qredits 

 

2.10 Overige steunmaatregelen 

Diverse bedrijven hebben steunmaatregelen ontwikkeld of zijn daarmee bezig. 
 Nutsbedrijven: individuele betalingsregelingen; 

 
 

3 Koepelorganisaties en belangenverenigingen zzp-ers 
Vanuit de koepelorganisaties en belangenverenigingen van zzp-ers is forse kritiek geuit op de 
summiere steunmaatregelen voor zzp-ers in vergelijking tot werkgevers en werknemers. 
 
Collectief sta je sterker dan individueel. Je kunt overwegen om je aan te sluiten bij zo’n 
koepelorganisatie / belangenvereniging. Voor iedere branche bestaat er wel een 
koepelorganisatie / belangenvereniging. Deze kun je vinden op internet. 
 

  



 
 
 
 Henegouwen 35 

3831 AD Leusden 
M: +31 (0)6 - 53 69 75 34 
E:  info@perimeter-advies.nl 
W: www.perimeter-advies.nl 

 
  

 
BTW NL 858851970.B01  IBAN: NL24RABO0112875807 
HR Amersfoort 71793569  BIC: RABONL2U  
 
 
 

4 Bronnen 
 Belastingdienst 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakeli
jk/btw/hoe_werkt_de_btw/nieuwe-kleineondernemersregeling/ 
 

 Rijksoverheid 
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-
pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie 

 
 ZZP Nederland 

https://www.zzp-nederland.nl/nieuws/2-
3?utm_source=ZZP+Nederland&utm_campaign=8af440ed25-
zzp_en_coronavirus&utm_medium=email&utm_term=0_68210bade8-8af440ed25-
79493957 

 
 


