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10 praktische tips voor de financiële bedrijfsvoering: 

behoud je liquide middelen 

 

1. Vraag uitstel aan bij de belastingdienst voor de loonheffingen en omzetbelasting. De 

belasting verleent standaard drie maanden uitstel, zonder dat er boete of rente 

verschuldigd is; raadpleeg je fiscaal adviseur voor de mogelijkheden; 

 

2. Probeer voor de vennootschaps- en inkomstenbelasting en Zvw-premie de voorlopige 

aanslagen te verminderen. Dat geldt ook voor eerdere aanslagen. Raadpleeg je fiscaal 

adviseur voor de mogelijkheden;  

 

3. Vraag aan je pensioenfonds twee maanden uitstel aan voor het betalen van de 

pensioenpremies. Raadpleeg je fiscaal en/of pensioenadviseur; 

 

4. Benader je bank voor het aanvragen van zes maanden uitstel van het betalen van je 

aflossingen op zakelijke leningen; 

 

5. Vraag bij je gemeente uitstel aan voor het betalen van de gemeentelijke belastingen;  

 

6. Verlaag waar mogelijk de voorschotten zoals bijvoorbeeld gas- water en elektra;  

  

7. Beëindig onnodige abonnementen; 

 

8. Schors transportmiddelen die nu (tijdelijk) stil staan; 

 

9. Uitstel vragen van betalingstermijnen bij leveranciers of bedingen kortingen bij tijdig 

betalen; 

 

10. Vraag btw terug van verwachte oninbare vorderingen. 

 

 

Aanvullende praktische tips gericht op kosten personeel 

 

1. Stop tijdig de vaste reiskostenvergoeding (uiterlijk binnen 6 weken na start thuiswerken) 

van het personeel dat vanuit huis werkt ter voorkoming van de situatie dat de 

belastingdienst dit aanmerkt als loon of dat je 80% eindheffing onder de WKR moet 

betalen over de betaalde vaste kostenvergoeding. 

 

2. Op dit moment loopt er een discussie (o.a. met de vakbonden) over het uitbetalen van het 

vakantiegeld. Voordat je overgaat tot het uitbetalen hiervan, zoek goed uit of dit 

uitgesteld kan/mag worden. Je kunt een uitstel overigens ook (intern) met de 

Ondernemingsraad en individuele werknemers bespreken. 

  



 

3. Let erop dat als je de loonheffingen, omzetbelasting en/of premies bedrijfspensioenfonds 

niet tijdig kunt betalen, je tijdig (uiterlijk 2 weken na betaaldatum) een melding 

betalingsonmacht via het vaste formulier doet. Hiermee voorkom je 

bestuurdersaansprakelijkheid ten aanzien van deze verplichtingen. 

 

4. Was je nog niet toegekomen aan de administratieve klus om de onbepaalde tijd 

contracten/addenda van je personeel schriftelijk in de administratie vast te leggen om 

aanspraak te maken op de lage WW-premie? De oorspronkelijke termijn tot 1 april is 

verlengd tot en met 30 juni 2020. Het scheelt 5% WW-premie! 

 

5. Attendeer de werknemers met stuwmeren aan vakantiedagen erop dat de wettelijke 

vakantiedagen opgebouwd in 2019 komen te vervallen per 1 juli 2020.  Als werkgever 

heb je een plicht om werknemers hierop te wijzen. Doe je dit niet? Dan behouden de 

werknemers hun aanspraken, ook na 1 juli, terwijl het voor een werkgever wellicht fijner 

is, afhankelijk van de functie van de werknemer, dat deze vakantiedagen tijdens de 

coronacrisis worden genoten. 

 

WVTTK in de zorgsector 

Financiering Wmo/Jeugdwet 

- De ministeries van VWS en JenV en de VNG hebben afspraken gemaakt over het 

waarborgen van financiële zekerheid van zorgaanbieders binnen de Wet 

maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. Het gaat om tijdelijke maatregelen 

voor onder meer het financieren van extra kosten, compensatie voor omzetderving, 

het op peil houden van liquiditeit en het versoepelen van verantwoording. De 

maatregelen om het coronavirus COVID-19 maximaal te controleren leiden ertoe dat 

zorgaanbieders soms méér of andere zorg en ondersteuning verlenen dan normaal. 

Ook kan bijvoorbeeld de sluiting van de dagbesteding betekenen dat aanbieders 

werk verliezen. https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/25/kabinet-

en-vng-maken-afspraken-over-financiele-zekerheid-zorgaanbieders 

Kruisbestuiving zorginstellingen tekort/overschot personeel 

- Zorginstelling benaderen elkaar onderling als er sprake is van overschot/tekort aan 

personeel. Onderzoek dan samen wat de mogelijkheden zijn om werk over te hevelen 

in het kader van een opdracht. Of personeel over te hevelen in de vorm van 

detachering. Wat betreft dit laatste brengt de coronacrisis een verdergaande 

mogelijkheid voor werkgevers om haar werknemers te vragen elders – gedetacheerd – 

werkzaamheden te verrichten. Dit alles onder de noemer goed werkgeverschap/goed 

werknemerschap. Raadpleeg je fiscaal adviseur ter voorkoming van btw-

problematiek. 

Herregistratie BIG 

- Vanwege de huidige noodsituatie heeft de minister besloten de herregistratie-

verplichting voor alle artikel 3-beroepen met ingang van woensdag 18 maart uit te 

stellen tot nader order. Zo wordt voorkomen dat in deze situatie zorgverleners 

mogelijk worden doorgehaald en daarmee de bevoegdheid om hun beroep uit te 

oefenen verliezen. https://www.bigregister.nl/actueel/nieuws/2020/03/18/uitstel-

herregistratie 
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Subsidie voor digitale toepassingen ondersteuning zorg op afstand 

- Vanaf woensdag 25 maart kunnen subsidieaanvragen tot € 50.000,- worden 

ingediend voor extra digitale toepassingen voor ondersteuning en zorg op afstand 

aan thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of 

beperking. Binnen de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is een speciale 

noodregeling ingericht: SET Covid-19. De regeling is bedoeld voor zorg- en 

welzijnsorganisaties die nu extra willen investeren in digitale zorg op afstand. Dit 

gaat bijvoorbeeld om aanbieders van wijkverpleging, ggz-aanbieders en 

ziekenhuizen. 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/24/noodregeling-maakt-

direct-meer-digitale-zorg-thuis-mogelijk 
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