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Huur 

 

Gaat het moeilijk worden om de huur te betalen? 

● Vraag uitstel van betaling aan bij de verhuurder. 

● Vraag om korting op de huur gedurende een beperkte periode. 

 

Waarschijnlijk zal de verhuurder geen korting willen verlenen, ook hij zal de huurinkomsten 

hard nodig hebben. Maar nooit geschoten is altijd mis. Wellicht kun je hem overhalen hieraan 

mee te werken door aan te geven dat je de huur dan wél op tijd kunt betalen. 

 

Uitstel 

Heb je niet voldoende middelen om de huur te betalen, vraag dan om uitstel van betaling. 

Wordt hier ook niet aan meegewerkt dan kun je voorstellen dat je 3 maanden uitstel wilt en 

dat deze 3 maanden dan verwerkt worden in de huur over de resterende perioden van dit jaar. 

 

Korting 

Als dit ook niet mogelijk is, vraag dan of de huur van de komende maanden in mindering kan 

worden gebracht op de waarborg die je hebt betaald bij het aangaan van de 

huurovereenkomst. 

 

 

 

Vakantiegeld 

In mei moet het vakantiegeld worden betaald. Overleg nu alvast met je medewerkers hoe je 

dit kunt gaat doen als er te weinig geld aanwezig is. 

● Stel dat je 6 medewerkers hebt dan kun je voorstellen dat er vanaf mei iedere maand 2 

medewerkers het vakantiegeld uitbetaald krijgen. 

● Of stel voor dat het opgebouwde vakantiegeld in termijnen wordt uitbetaald. Er is over 

12 maanden vakantiegeld opgebouwd, 

○ Dus bijvoorbeeld in 6 termijnen betaal je iedere termijn 2 opgebouwde 

maanden uit.  

○ Of in 4 termijnen iedere termijn 3 maanden vakantiegeld, enz. 

 

 

Verlof 

Als je geen recht hebt op vergoeding van de loonsom conform de NOW-regeling of je vraagt 

geen vergoeding aan, dan kun je conform artikel 7.2.c van de CAO één week verlof aanwijzen 

voor je medewerkers. Deze week boek je dan af van het verlofsaldo. 

Krijg je wél een vergoeding NOW dan mag je dit verlof niet toewijzen. 

 



 

4 
 

Extra werken 

Als de salon weer open gaat zal het waarschijnlijk hartstikke druk worden en heb je alle 

handen nodig die beschikbaar zijn. Overleg nu vast met je medewerkers hoe jullie dit gaan 

doen. Je mag hen vragen om extra te werken maar je mag ze niet verplichten om meer te 

werken dan ze voorheen deden. Benadruk vooral dat iedere klant (en dus iedere euro!) meer 

dan welkom is na deze periode. 

 

 

Tegemoetkoming ondernemers (€ 4.000 regeling) 

Deze tegemoetkoming kun je aanvragen bij het RVO. Er zijn voorwaarden verbonden aan deze 

regeling en die kun je vinden op de site van de Kamer van Koophandel: 

https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/#tegemoetkoming 

 

Een paar van de belangrijkste voorwaarden: 

● Het adres van de salon mag niet hetzelfde zijn als het adres van de 

eigenaar/ondernemer. 

● De onderneming moet op 15 maart staan ingeschreven bij de KvK met de juiste SBI 

code. Via deze link kun je jouw SBI-code opvragen, hiervoor moet je je KvK nummer bij 

de hand hebben: https://www.rvo.nl/subsidie-en-

financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/vastgestelde-sbi-codes. 

● Ondernemingen die na 15 maart zijn ingeschreven bij de KvK hebben dus geen recht 

op deze vergoeding. 

● Het is een vergoeding per onderneming. Een onderneming met meerdere salons heeft 

dus niet recht op € 4.000 per salon. 

● Over de periode 16 maart tot en met 15 juni moet je minimaal € 4.000 omzetverlies 

verwachten. 

● Over dezelfde periode moet je minimaal € 4.000 vaste lasten verwachten, ook na een 

tegemoetkoming van de NOW-regeling of andere regelingen. 

● De aanvraag moet vóór 27 juni zijn ingediend. 
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NOW-regeling 

Dit is de vervanger  van de werktijdverkorting. Heb je al een aanvraag ingediend via de 

Werktijdverkorting, dan heb je waarschijnlijk ook bericht ontvangen dan de aanvraag 

automatisch wordt doorgezet naar de NOW-regeling. 

 

Heb je nog geen aanvraag gedaan dan moet je nog even geduld hebben tot het digitale 

portaal opengaat. Houdt daarvoor deze site in de gaten:  

https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/#noodmaatregel 

 

 

 

TOZO-regeling 

Deze regeling wordt verstrekt aan ondernemers die geen inkomsten meer hebben voor hun 

privé huishouden. Het is een aangepaste versie van de BBZ (Besluit Bijstandverlening 

Zelfstandigen) en deze moet je aanvragen bij de gemeente waar je woonachtig bent. 

 

De vergoeding is maximaal € 1.500 netto per maand en er is géén partner- of 

vermogenstoets. Heb je wel inkomsten gehad dan wordt dit gekort op de uitkering. 

 

Zie deze link voor meer info: 

https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-

regelingen/#overbruggingsregeling 

 

  

https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/#noodmaatregel
https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/#overbruggingsregeling
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Belastingdienst 

Voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, btw en loonheffing kun je de 

belastingdienst verzoeken om bijzonder uitstel. Dit betekent dat je uitstel kunt aanvragen 

nadat je aangifte hebt gedaan en een aanslag hebt ontvangen. 

 

In de praktijk betaal je dus niet wat je moet betalen, vervolgens ontvang je enige tijd later een 

naheffingsaanslag wegens niet betalen. Op dat moment is er een aanslagnummer bekend 

(staat op de naheffingsaanslag) en kun je een brief sturen naar de belastingdienst met het 

verzoek om bijzonder uitstel. 

 

De voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2020 of voorlopige aanslag 

vennootschapsbelasting 2020 kun je verlagen. Hiermee anticipeer je op een lager resultaat 

van 2020 en hoef je nu minder te betalen. 

 

Voor meer info: 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/content/coronavirus 

 

PS. Betaal je ook nog kinderopvang? Blijf dan de kinderopvang wel betalen voor de dagen die 

nog gepland staan. Dan behoud je je recht op de kinderopvangtoeslag 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/content/coronavirus

