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COVID-19 handleiding voor de ondernemers: waar moet je op 
letten en hoe ga je om met de gevolgen van het Coronavirus voor 

jouw onderneming? 
De coronacrisis heeft geleid tot onverwachte nieuwe maatregelen waarbij ook “corona-gerelateerde vraagstukken” zijn ontstaan bij 

ondernemers. Aan de hand van een aantal bij de clientèle van Blenheim in het oog springende belangrijkste juridische 
vraagstukken, worden deze, zo veel mogelijk in “Jip – en Janneketaal”, toegankelijk gemaakt. 

 

Onderwerp Overheidsmaatregelen 

Vraag Welke maatregelen heeft de Nederlandse regering genomen op fiscaal gebied? 

Antwoord De fiscus heeft de mogelijkheid in het leven geroepen om uitstel van betaling aan te vragen voor; inkomstenbelasting, 
BTW, vennootschapsbelasting en loonbelasting. Indien een aanvraag is ontvangen, ontstaat er opschorting van betaling 
van belastingschulden voor een termijn van drie maanden. Wanneer een uitstel wordt aangevraagd voor een termijn 
van langer dan drie maanden, zal de fiscus concrete informatie verlangen waaruit blijkt dat er een causaal verband 
bestaat tussen de betalingsmoeilijkheden en de coronacrisis. 
 
In het kader van een uitstel van belasting van de loonbelasting, dient de belastingplichtige te melden dat hij/zij in 
onvermogen verkeert om loonbelasting te betalen teneinde een wettelijke omkering van bewijslast te voorkomen voor 
bestuurdersaansprakelijkheid. 
 
Ten aanzien van de vennootschapsbelasting kunnen belastingplichtige zonder onderbouwing een voorlopige lagere 
aanslag aanvragen. Alle aanvragen worden door de fiscus ingewilligd. Voorts is sprake van een tijdelijke verlaging van 
de invorderingsrente en de belastingrente. De invorderingsrente is vanaf 23 maart 2020 verlaagd van 4% naar 0,01%, 
en is van toepassing op alle belastingschulden. De belastinginterestvoet is verlaagd, van 8% voor de 
vennootschapsbelasting en 4% voor alle andere belastingen, naar 0,01%. Deze verlaging is van toepassing vanaf juni 
2020 op alle belastingen waarvoor belastingrente kan worden verschuldigd. Alleen voor de personenbelasting geldt het 
verlaagde tarief vanaf 1 juli 2020. Voor meer informatie kunt u de webpagina van de belastingdienst raadplegen. 
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Het is thans niet bekend op welke wijze de overheid misbruik van deze regeling zal handhaven. Binnenkort zal hier 
waarschijnlijk meer informatie over volgen. 

Acties Uitstel van betaling kan bij de belastingdienst worden aangevraagd voor een termijn tot drie maanden. Hiervoor hoef je 
geen bewijs aan te leveren.  
 
Indien je kan aantonen dat er een causaal verband bestaat tussen de betalingsproblemen van langer dan drie maanden 
en de gevolgen van de coronacrisis, kun je hiervoor een aanvraag indienen vergezeld met concrete informatie die dit 
verband aantoont.  
 
In het kader van uitstel van betaling van de loonbelasting dient, naast de aanvraag, ook melding te worden gedaan 
omtrent het onvermogen/onmacht om de loonbelasting te voldoen. De melding moet los van het verzoek worden 
ingediend binnen twee weken na het verstrijken van de termijn voor het indienen van de aangifte voor de loonbelasting 
 
Het is ten slotte mogelijk om, door middel van de normale kanalen bij de belastingdienst, een verlaging van de 
voorlopige aanslag inkomstenbelasting aan te vragen.  

Vraag Welke maatregelen heeft de overheid genomen met betrekking tot de arbeidsmarkt? 

Antwoord Op 17 maart 2020 is de Tijdelijke Noodmaatregel voor Werkbehoud (NOW) in werking getreden. Een werkgever kan in 
dit verband een vergoeding van de loonkosten voor zijn werknemers aanvragen bij het UWV voor de periode van 1 
maart 2020 tot en met 31 mei 2020 tot een maximum van 90 procent afhankelijk van het verlies van omzet.  
 
De aanvraag kan worden ingediend voor het verlies van omzet tijdens een aaneengesloten periode van drie maanden 
tussen 1 maart 2020 en 31 juli 2020. Dit kan, conform een aantal andere voorwaarden, met nog eens drie maanden 
worden verlengd. 
 
De voornoemde vergoeding kan tevens worden aangevraagd voor werknemers die geen recht hebben op doorbetaling 
van hun loon zoals oproepkrachten en werknemer met een nul-uren contract. In dit kader kan de vergoeding worden 
aangevraagd wanneer de werkgever ten minste een omzetverlies verwacht van 20 procent met als voorwaarde dat de 
werkgever tijdens de vergoedingsperiode geen werknemers ontslaat op grond van bedrijfseconomische redenen. 
Tijdelijke contracten hoeven niet te worden verlengd en tijdens proeftijd kunnen werknemers wel ontslagen worden, 
zonder dat dit de aanspraak op de NOW-regeling beïnvloed. 
 



 

8-4-2020 

Voornoemde vergoedingen vanaf 6 april bij het UWV worden aangevraagd. 

Acties Indien de vergoeding door het UWV wordt toegekend zal het UWV 80% van de vergoeding bevoorschotten. De 
overheid heeft thans een aantal voorbeelden benoemd op welke wijze de compensatie moet worden berekend.  
 

• Bij een omzetverlies van 100%, bedraagt de vergoeding 90% van het totale bedrag van de loonkosten van een 
werkgever. 

• Bij een omzetverlies van 50%, bedraagt de vergoeding 45% van het totale bedrag van de loonkosten van een 
werkgever. 

• Bij een omzetverlies van 25%, bedraagt de vergoeding 22,5% van het totale bedrag van de loonkosten van een 
werkgever. 
 

Let wel, in de praktijk kan de vergoeding tegenvallen! De grondslag is namelijk 100% plus 30% van het brutosalaris 
maar dit zou eigenlijk 150% in het totaal moeten zijn. De overheid werkt aan reparatie. 
 
De overheid heeft laten weten dat bij een drempelbedrag, hetgeen nog moet worden vastgesteld, een verklaring van 
een accountant zal zijn vereist.  
 
Het bedrag van de loonbelasting plus de premies voor de volksverzekeringen, zoals staat vermeld in de 
werkgeversverklaring van januari 2020, zal worden gebruikt voor de vaststelling van de totale loonkosten.  

 

Onderwerp Overmacht en onvoorziene omstandigheden 

Vraag Wanneer is er sprake van een gegrond beroep op overmacht in verband met COVID-19, bij gehele of gedeeltelijke niet-
nakoming door een partij van haar contractuele verplichtingen 

Antwoord En groot misverstand is dat Corona gebruikt kan worden om onder contractuele verplichtingen uit te komen. In een 
voorkomend geval kan met een beroep op overmacht een schadeclaim worden afgewend of verkleind. Er is sprake van 
overmacht wanneer de nakoming van een contractuele verplichting voor een (on)bepaalde tijd onmogelijk is geworden 
door een situatie die niet aan de schuldenaar kan worden toegerekend. Indien sprake is van een geslaagd beroep op 
overmacht, is de schuldenaar (tijdelijk) vrijgesteld van de nakoming van zijn contractuele verplichtingen en gevrijwaard 
van aansprakelijkheid voor eventuele schade door de ontbinding of vernietiging van de overeenkomst. Stel, je bent als 
restauranthouder verplicht 50 kilo ossenhaas per week bij je slager af te nemen, maar het restaurant is van 
overheidswege gesloten. Wat doe je als jouw slager je verplicht tot afname van de 50 kilo ossenhaas? Je geeft 
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gemotiveerd aan dat je je verplichtingen niet kan nakomen, de slager kan je aanspraken tot nakoming en wanneer dat 
niet mogelijk is kan de slager je aanspreken tot het betalen van schadevergoeding. Je kan dan een beroep op 
overmacht doen ter afwering van de schadeclaim. Vanzelfsprekend hangt het welslagen van dit verweer af van de 
contractuele voorwaarden en de omstandigheden van het geval. Met name de vraag of de crisis door COVID-19 kan 
worden gekwalificeerd als omstandigheid die kan worden aangemerkt als overmacht. Vaak is er in de algemene 
voorwaarden of in het contract zelf een clausule opgenomen met daarin opgenomen de (rechts)gevolgen die 
voortvloeien uit een overmachtssituatie. Het komt in de praktijk zelfs voor dat in het beding staat opgenomen wat er 
onder een overmachtssituatie valt, zoals een pandemie. In dat geval kan er een beroep worden gedaan op overmacht 
mede op grond van voornoemd beding. Als het beding echter bepaalde vormen van overmacht niet specificeert, zal de 
wet en het recht dat van toepassing is op het contract leidend zijn. Misschien is de schade door deze overmacht-situatie 
wel verzekerd (zoals bij Wimbledon). 
 
Van belang is wel dat je er alles aan doet om alsnog aan je verplichtingen te voldoen en te eventuele schade te 
beperken. Achteroverleunen is er dus niet bij. 
 
Over het algemeen wordt een beroep op overmacht door het Nederlandse recht gehonoreerd wanneer de schuldenaar 
niet in gebreke is gebleven en de schending volgens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen niet aan hem kan 
worden toegerekend. Uit de rechtspraktijk volgt dat de lat voor een succesvol beroep op overmacht erg hoog ligt. De 
enkele omstandigheid dat een schuldenaar financieel ongezond is, kan niet leiden tot overmacht. Verder kan overmacht 
niet enkel bestaan uit de omstandigheid dat derden, zoals een onderaannemer of leveranciers, niet kunnen nakomen. 
Daar komt bovenop dat het in de risicosfeer ligt van de schuldenaar wanneer hij de tekortkoming, althans het risico op 
de tekortkoming, in de nakoming had kunnen verzekeren of voorkomen. 
 
Het is aan de partij die zich op overmacht beroept om te bewijzen dat de overheidsmaatregelen een (directe) oorzaak 
zijn van de tekortkoming in de nakoming. Dit kan dus per geval verschillen en dienen alle omstandigheden in dit oordeel 
te worden betrokken. 
 
Concluderend, wanneer in het contract specifiek is bedongen dat een ziekte of pandemie kan worden gezien als 
overmacht, kan daar een beroep op worden gedaan en is naar alle waarschijnlijkheid sprake van overmacht. Indien dit 
niet het geval is, is het van belang om alle feiten en omstandigheden in ogenschouw te nemen en (bij voorkeur) deze 
laten beoordelen door de adviseurs van Blenheim! 



 

8-4-2020 

Acties  Aandachtspunten: 

• Binnen en eventueel buiten de vennootschap moet worden beoordeeld welke maatregelen kunnen genomen 
teneinde het risico op een tekortkoming in de nakoming van contractuele verplichtingen te voorkomen (lees: de 
schade te beperken). Voorbeelden hiervan zijn; thuis werken, productie op afstand en/of overige manieren van 
werken, alternatieve manieren van omzet maken (thuisbezorgen in plaats van in een winkel of in een restaurant). 

• Het nemen van maatregelen die preventief van aard zijn zoals het in kaart brengen van alle commerciële relatie 
om op basis daarvan te bepalen welke relaties voorrang krijgen en de verwachte problemen te bespreken door 
de coronacrisis. Het kan bijvoorbeeld gaan om het zo vroeg als mogelijk bespreken van de problemen met de 
wederpartij teneinde de commerciële relatie goed te onderhouden. Verder is het van belang om alle rechten en 
plichten te beoordelen en op basis daarvan actiepunten opstellen en uitvoeren zoals het tijdig in gebreke stellen 
van de wederpartij of indien dat wenselijk en mogelijk is, de wederpartij een redelijke termijn te geven om alsnog 
na te komen.  

• Het is van belang om de overheidsmaatregelen nauwlettend in de gaten te houden en voornoemde 
aandachtspunten daarop aan te passen en al deze aanpassingen en aandachtspunten goed te documenteren in 
bijvoorbeeld nieuw af te sluiten contracten. 

Vraag Kunnen de bestaande contracten, gelet op COVID-19, worden gewijzigd op grond van onvoorziene omstandigheden? 

Antwoord Conform Nederlands recht is het voor alle (contracts)partijen mogelijk om de rechter te verzoeken de overeenkomst te 
wijzingen op grond van de wettelijke bepaling inzake onvoorziene omstandigheden.  
 
Een rechter beoordeelt een dergelijk verzoek volgens de beginselen van redelijkheid en billijkheid. Er is sprake van 
onvoorziene omstandigheden wanneer de omstandigheden van dien aard zijn dat de andere partij bij de overeenkomst 
geen ongewijzigde voortzetting van de overeenkomst kan verwachten. De rechter beoordeelt dit aan de hand van de 
omstandigheden van het geval. Net als bij overmacht geldt hier dat de lat erg hoog ligt. Rechtbanken zijn zeer 
terughoudend in het toewijzen van verzoeken. Wellicht dat COVID-19 hier enige verandering in gaat brengen. 
 
In het kader van onvoorziene omstandigheden is niet vereist dat de partijen de omstandigheden niet hadden kunnen 
overwegen. In een dergelijk situatie kan het zijn dat de overeenkomst geen clausule bevat voor omstandigheden zoals 
de overheidsmaatregelen n.a.v. een pandemie. In de praktijk zal een rechter een verzoek om de overeenkomst te 
wijzigen of te beëindigen niet honoreren wanneer hij tot conclusie komt dat de consequenties van de onvoorziene 
omstandigheden moeten worden gedragen door de partij die het verzoek heeft ingediend. De rechter beoordeelt dit aan 
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de hand van het contract en/of de in het verkeer geldende opvattingen wanneer er niets in het contract is geregeld over 
het geschil. 
 
Wanneer de rechter van oordeel is dat een verzoek moet worden toegewezen, bezit de rechter een ruime 
beoordelingsvrijheid om de rechtsgevolgen van het contract te wijzigen. De rechter heeft bijvoorbeeld de mogelijkheid 
om de wijzigingen voor een bepaalde tijd te bepalen of de overeenkomst met terugwerkende kracht te wijzigen. De 
rechter zal hierbij wel rekening houden met alle belangen van de partijen teneinde de originele overeenkomst te 
herstellen in het licht van de veranderde omstandigheden. 
 
Kortom, een gehonoreerd verzoek om een overeenkomst te wijzigen op grond van de wet is een situatie die bijna nooit 
voorkomt. Het zal te allen tijde afhankelijk zijn van het contract en de omstandigheden van het geval of een dergelijk 
verzoek door de rechter zal worden gehonoreerd. Blenheim verwacht dat COVID-19 op dit gebeid voor een golf aan 
rechtspraak zal gaan zorgen. 

Acties Aandachtspunten: 

• Het is van belang om te documenteren op welke wijze de overheidsmaatregelen de omstandigheden hebben 
gewijzigd jegens alle stakeholders en de wederpartijen. Daarbij zal moeten worden gedocumenteerd in hoeverre 
de overheidsmaatregen van invloed zijn geweest op het vermogen om uw contractuele verplichtingen, of die van 
de wederpartij, na te komen. Daarbij zijn de volgende actiepunten van belang; 

• Indien de vennootschap te maken krijgt met een tekortkoming in de nakoming van contractuele verplichtingen, is 
het noodzakelijk om eerst met de wederpartij in gesprek te gaan over deze problemen en te trachten om tot een 
contractuele oplossing te komen. Een buitengerechtelijke oplossing is een snellere en goedkopere oplossing dan 
het starten van een gerechtelijke procedure.  

• Wanneer in het uiterste geval niet tot een oplossing kan worden gekomen, is het mogelijk om een gerechtelijke 
procedure te starten. De bewijslast rust op de partij die feiten stelt en op grond daarvan de stap zet naar de 
rechter. 

 

 

Onderwerp De beperking van het risico van bestuurdersaansprakelijkheid in tijden van Corona 

Vraag Welke maatregelen moeten er worden genomen om bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen?  

Antwoord De meeste ondernemers zien zich deze dagen geconfronteerd met (grote) terugval van hun omzet, of uitval van 
personeel. Als bestuurder zie je je geconfronteerd met doorlopende kosten en verplichtingen zonder dat daar inkomsten 
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tegenover staan. Je vraagt uitstel van betaling aan van je belastingen, schort wellicht de huurbetalingen in overleg met 
de verhuurder op en doet misschien een beroep op de NOW-regeling. Wat als je het niet gaat redden of je op termijn de 
uitgestelde belastingen en huur niet kan betalen? 
 
Net als iedereen binnen de onderneming moeten bestuurders zich houden aan de wet, de statuten van de 
vennootschap en de doelstellingen van de onderneming. Binnen deze kaders hebben bestuurders de beleidsvrijheid om 
te handelen. Bijvoorbeeld bij het bepalen van de strategie van de onderneming en de belangen die hij/zij namens de 
vennootschap behartigt. Dit betekent dat tijdens financiële onzekere tijden, bestuurders rekening moet houden met de 
belangen van alle stakeholders zoals daar zijn bijvoorbeeld aandeelhouders, personeel, financiers, afnemers, 
leveranciers en crediteuren. 
 
In het verlengde hiervan kunnen, conform het de Nederlandse wet- en regelgeving, bestuurders op twee manieren 
aansprakelijk worden gesteld. Ten eerste kan een bestuurder wegens wanbeleid aansprakelijk worden gesteld door de 
vennootschap zelve (dat doet in voorkomend geval de curator in geval van faillissement). Dit wordt in de rechtspraktijk 
“de interne aansprakelijkheid” genoemd. Ten tweede kan een bestuurder door derden aansprakelijk worden gesteld, 
hetgeen “de externe aansprakelijkheid” wordt genoemd. Als er sprake is van een persoonlijk verwijt naar een 
bestuurder, door bijvoorbeeld een onjuiste uitvoering van zijn taak, dan is het mogelijk dat de bestuurder persoonlijk 
aansprakelijk worden gesteld. Dit wordt beoordeeld aan de hand van een toets waarin wordt bezien of een bestuurder 
heeft gehandeld op een manier die geen andere bestuurder in dezelfde situatie redelijkerwijs zou hebben gedaan. 
 
In noodsituaties kan een leidraad voor aansprakelijkheid zijn een bestuurder die zich verbindt aan nieuwe contractuele 
afdwingbare verplichtingen, terwijl de bestuurder wist of had behoren te weten dat de vennootschap op geen enkele 
wijze deze verplichtingen na kon komen. Het is om die reden van groot belang dat een bestuurder zich van deze regel 
bewust is en dus extra voorzichtig moet zijn met keuzes omtrent het aangaan van nieuwe contractuele verplichtingen, 
met name aan verwante partijen. Dus: geen nieuwe auto’s, machines, et cetera kopen als je weet, of behoort te weten 
dat je die niet kan betalen. Maar ook: wees eerlijk naar je verhuurder als je uitstel van betaling vraagt, geef (per e-mail) 
aan dat je het mogelijk niet gaat redden als de bijvoorbeeld crisis heel lang voortduurt, dan is ook de verhuurder 
voorbereid. De verhuurder zal het risico waarschijnlijk wel nemen. In deze tijd zijn nieuwe huurders immers moeilijk te 
vinden. En beter een latere betaling dan een leeg pand. 
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Ten aanzien van de fiscus geldt thans dat bij uitstel van betaling betalingsonmacht gemeld dient te worden en daarmee 
is in beginsel de persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder, als de uitgestelde belasting uiteindelijk niet betaald 
wordt door bijvoorbeeld een faillissement, van de baan. 
 
Wanneer sprake is van een faillietverklaring, is er een grond voor aansprakelijkheid van bestuurders voor het tekort in 
de failliete boedel als het bestuur haar taken op een onbehoorlijke wijze heeft uitgevoerd en deze onbehoorlijke 
taakvervulling een belangrijke oorzaak is geweest van het faillissement. De criteria over de wijze waarop een bestuurder 
zou moeten handelen, zijn van overeenkomstige toepassing in het kader van de aansprakelijkheid bij faillissement. In 
“Jip-en Janneketaal”: geen gekke dingen doen, geen extra salarissen opnemen, extra aandacht besteden bij de 
“uitkeringstest” in geval van het uitkeren van dividend, et cetera. 
 
Het is noodzakelijk dat de bestuurder aandacht besteedt aan de wettelijke verplichting om de financiële administratie bij 
te houden overeenkomstig de wet- en regelgeving omtrent boekhouding en publicatie van de jaarrekening. Op het 
moment dat niet alle verplichtingen overeenkomstig de wet en statuten zijn uitgevoerd, is de kans groter dat de 
bestuurder persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld door de curator. Daarbij dient de bestuurder ook rekening te houden 
met het vereiste dat de fiscus tijdig moet worden geïnformeerd wanneer de vennootschap niet meer in staat is om aan 
haar betalingsverplichtingen te voldoen. Bij de NOW-regeling is dat anders, die hoeft niet te worden terugbetaald, tenzij 
er ten onrechte een beroep op is gedaan. 
 
Kortom: bestuurders kunnen enkel persoonlijk aansprakelijk worden gehouden wanneer sprake is van onbehoorlijke 
taakuitvoering door nalatigheid (en dit de bestuurder kan worden verweten). In dat kader dient te worden beoordeeld of 
de bestuurder op een bepaalde wijze heeft gehandeld waarop geen enkele andere bestuurder in dezelfde situatie 
redelijkerwijs zou hebben gehandeld. Besteed daarom extra aandacht aan het feit of je de nu uit te stellen 
verplichtingen bij “business as usual” zal kunnen terugbetalen. Is het antwoord daarop: “nee”, dan is extra 
waakzaamheid geboden. 

Acties Het bestuur moet het volgende in acht nemen: 

• Moet de bedrijfsvoering, al dan niet met spoed, worden aangepast aan de gewijzigde omstandigheden in deze 
onzekere tijd door het coronavirus. 

• Het bestuur moet alle handelingen verrichten die in haar macht ligt om rekening te houden met (de gevolgen van) 
de pandemie inhoudende de financiële huishouding van de onderneming (financiële stromen, boekhouding en 
jaarrekening); en goede risicobeoordelingen bij het aangaan van nieuwe verplichtingen waarbij het belang en 
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liquiditeit van de onderneming voorop staat (kijk dus naar de kostenkant, het al dan niet verlengen van lopende 
contracten (huur, lease, onderhoud, arbeid, vaste afnames, et cetera) maar ook naar het betaalgedrag van 
debiteuren). 

• De wijze waarop zo volledig mogelijk alle genomen beslissingen worden gedocumenteerd. Het is belangrijk om 
juist in deze tijd te motiveren waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt met betrekking tot het aangaan van 
contracten en andere relevante bestuurlijke handelingen (“wie schrijft, die blijft”). 

• Het documenteren van de gevolgen van de pandemie en de overheidsmaatregelen hieromtrent op de 
vennootschap. 

• Wanneer faillissement onoverkomelijk is, dit direct aanvragen (of eerste surseance van betaling) en de curator de 
failliete bedoel conform de vigerende wetten en regels laten verdelen.   

 
 

Onderwerp Financiële ruimte om te ademen 

Vraag Welke mogelijkheden hebben ondernemingen om hun crediteuren, al dan niet tijdelijk, tegen te houden? 

Antwoord Als je je crediteuren niet meer kan betalen dan heb je een aantal mogelijkheden: 1. je laat het eropaan laten komen; 2, 
je vraagt surseance of faillissement aan; 3. of je probeert een deal met je crediteuren te maken, een zogenaamd buiten 
gerechtelijk “crediteurenakkoord”.  
 
Op dit moment is, in het kader van een crediteurenakkoord, toestemming vereist van alle crediteuren die door worden 
getroffen door een dergelijke herstructurering worden getroffen. Een dergelijk akkoord bestaat voornamelijk uit het 
voldoen van alle vorderingen. Hierna zal de rest worden kwijtgescholden. Door kwijtschelding kan een schuld voor BTW 
aan de fiscus ontstaan en er zou zelfs kwijtscheldingswinst kunnen ontstaan. Er is een wetsvoorstel aanhangig dat 
uiterlijk op 1 juli 2020 in werking zal treden. Dit wetsvoorstel biedt de mogelijkheid aan alle of een geselecteerd deel 
schuldeisers om zich te binden aan een crediteurenakkoord. 
Dit akkoord voorziet in de mogelijkheid om een minderheid van de schuldeisers te dwingen tot medewerking en wordt 
aan de schuldenaar de optie aangeboden tot uitstel van betaling. Een ander woord voor een dergelijk akkoord is een 
“dwangakkoord”. Een akkoord is ook mogelijk om toe te passen bij faillissement of surseance van betaling.  
 
Het is natuurlijk ook mogelijk om je crediteuren te benaderen en te vragen om korting of uitstel van betaling. Corona 
heeft als bijkomstig effect dat het ook verbroedert en ook na de Coronacrisis willen ondernemers nog zaken met elkaar 
kunnen doen. 
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Acties • Teneinde de schade voor de economie zie veel mogelijk te beperken, heeft het kabinet de afgelopen tijd 
meerdere maatregelen in het leven geroepen zoals uitstel van betalingen van belasting en boetes. Een regeling 
voor uitstel van huurbetalingen is in de maak. Als Duitsland (of Australië) als voorbeeld wordt genomen, krijgen 
ondernemers die getroffen zijn door de Coronacrisis de mogelijkheid om de betaling van de huur voor minimaal 
drie maanden op te schorten. Het doel hiervan is om bedrijven financiële ruimte te geven. Hierna staan de 
maatregelen uiteengezet.  
 

I. Sinds 16 maart 2020 zijn de voorwaarden versoepeld van de Borgstelling MKB-kredieten. Hierdoor kunnen  
MKB’ ers tegen betere voorwaarden geld lenen bij banken. De BMKB is mogelijk voor bedrijven met maximaal 
250 medewerkers en een jaaromzet van EUR 50 mln. of een balanstotaal van EUR 43 mln. De eerste ervaring 
zijn dat banken deze kredieten niet makkelijk verstrekken. 
 

II. Er is een Garantie Ondernemersfinancieringsregeling in werking getreden. Kleine en middelgrote bedrijven 
kunnen hiervan gebruik maken. Door deze regeling staat de overheid garant voor 50% van de lening. 
Het totale gegarandeerde maximumbedrag is verhoogd van EUR 400 mln. tot EUR 1,5 mld, het gegarandeerde 
maximumbedrag per bedrijf tot EUR 150 mln. Op de site van de kamer van koophandel staat verdere informatie 
omtrent deze maatregelen. 
 

• De banken hebben laten weten dat zij het MKB tegemoetkomen door zes maanden uitstel van rente en aflossing 
verlenen voor leningen tot EUR 2,5 mln. Bij de Rabobank moet dit specifiek worden aangevraagd. 
 

• Een aantal banken hebben laten weten dat zij uitstel van betaling van verlenen voor rente en aflossing verlenen 
voor leningen tot EUR 50 mln in verband met de coronacrisis. Neem contact op met je bank voor meer 
informatie. 
 

• Voor leningen met hogere bedragen is het te allen tijde mogelijk om onderlinge afspraken te maken omtrent 
bijvoorbeeld een mogelijke kwijtschelding of handhaving van een vrijwillig opschorting van betaling. 
 

• Indien onderlinge afspraken niet mogelijk zijn, is het mogelijk om een surseance van betaling aan te vragen. 
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Aandachtspunten: 

• Check of jouw situatie valt onder de bovengenoemde overheidsmaatregelen en vraag bij jouw bank om 
informatie of jouw lening(en) onder voornoemde moratorium valt. 

• Analyseer of het eventueel mogelijk is om aan uw schuldeiser een akkoord aan te bieden of op andere wijze 
uitstel van betaling te verkrijgen.  

 
 

Onderwerp Formele insolventieprocedure - faillissement en surseance van betaling 

Vraag Op welk moment kan een schuldeiser het faillissement van zijn schuldenaar aanvragen? 

Antwoord Een faillissement kan worden aangevraagd door een schuldeiser en door de vennootschap zelf. Faillissement kan met 
behulp van een advocaat worden aangevraagd wanneer de vennootschap haar schulden niet meer betaalt. Dit is het 
geval wanneer de vennootschap ten minste twee schuldeisers onbetaald laat voor schulden van minimaal 1000 euro. 
Daarbij is het noodzakelijk dat een van de schulden opeisbaar is en de ondernemingen de betalingen heeft gestaakt.  
 
Nadat het faillissement is aangevraagd, zal een curator worden aangewezen door de rechtbank die de taak heeft de 
activa van de failliete vennootschap te liquideren en de opbrengsten conform de wet uit te keren aan de schuldeisers. 

Acties Het is mogelijk om een crediteurenakkoord binnen een faillissementsprocedure aan te bieden.  

Vraag Rust er een verplichting op het bestuur om het faillissement van de onderneming aan te vragen? 

Antwoord Het antwoord is ja. Er bestaat geen wettelijke bepaling die het bestuur ertoe verplicht om een faillissement aan te 
vragen. Een bestuurder kan echter wel persoonlijk worden aansprakelijk gesteld wanneer de onderneming blijft bestaan 
terwijl de bestuurders wisten of hadden moeten weten dat de onderneming niet in staat zou zijn om haar schulden te 
voldoen. Hiervoor verwijs ik naar pagina 6 t/m 9 van deze handleiding.  
 

Acties Zie pagina 6 t/m 9 van deze handleiding voor meer informatie omtrent bestuurdersaansprakelijkheid. 

Vraag Op welk moment is het mogelijk om een surseance van betaling aan te vragen? 

Antwoord Het aanvragen van een surseance van betaling heeft alleen zin op het moment dat een onderneming niet meer aan 
haar betalingsverplichtingen kan voldoen en verwacht later op overzienbare termijn wel weer aan verplichtingen kan 
voldoen door bijvoorbeeld het aantrekken van extra financiële middelen of het sluiten van akkoorden met schuldeisers. 
Voorts moet de vennootschap kunnen garanderen dat de lopende kosten vanaf de surseance wel kunnen worden 
voldaan. 
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De surseance kan worden aangevraagd wanneer het in de lijn der verwachting ligt dat de onderneming niet meer aan 
haar (contactuele) verplichtingen kan voldoen. De bedoeling, althans het gevolg, van een surseance van betaling is dat 
de vennootschap tijdelijk wordt ontheven om hun schuldeisers te betalen teneinde de activiteiten van de onderneming 
voort te zetten door bijvoorbeeld een reorganisatie en/of een schuldeisersakkoord. 
 
Deze procedure bindt alleen niet-preferente en schuldeisers zonder zakelijk zekerheidsrecht. Preferente schuldeisers, 
zoals de belastingdienst en werknemers vallen buiten de procedure. Dit betekent dat zij wel in zijn geheel moeten 
worden betaald. Het komt in de praktijk voor dat de fiscus bereid is om een vordering te beperken tot een bepaald 
percentage. 
 
Doorgaans wordt een surseance na de indiening van de aanvraag direct verleend. Na verlening wijst de rechter een 
bewindvoerder aan die alleen samen met het bestuur van de onderneming kan optreden met betrekking tot de 
nalatenschap van de onderneming en andersom. Verder zal de rechter doorgaans een rechter-commissaris benoemen 
en zullen alle schuldeisers worden uitgenodigd om hun vordering in te dienen bij de bewindvoerder. De rechter stelt 
vervolgens een datum vast teneinde alle schuldeisers op die datum te horen. Tijdens deze zitting zal de surseance 
officieel worden verleend, tenzij er feiten en/of omstandigheden zijn die rechtvaardigen om de surseance te weigeren. 
Een schorsing kan worden verleend voor een termijn van maximaal 18 maanden en kan op aanvraag van de 
onderneming onbeperkt worden verlengd voor opeenvolgende termijnen van 18 maanden. 
 
Tijdens de surseance zijn de betalingsverplichtingen, die dateren van voor het moment waarop de surseance is 
verleend, niet afdwingbaar. In het verlengde hiervan worden de beslagleggingen op de activa van de vennootschap 
opgeheven. Dit heeft geen consequenties voor de bevoorrechte schuldeisers en pand- en hypotheekhouders. Deze 
partijen kunnen hun recht blijven uitoefenen. Daarentegen is de rechtbank bevoegd om, in aanvulling op de surseance, 
een afkoelingsperiode te gelasten met als doel om ook de pand- en hypotheekhouders op afstand te houden en de 
onderneming lucht geeft om aan haar betalingsproblemen te werken. 

Acties Indien het in de lijn der verwachting ligt dat de onderneming niet meer aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen, 
kan alvast onderzoek worden gedaan of de onderneming in aanmerking kan komen voor een uitstel van betaling, 
alvorens een faillissement aan te vragen. Onder omstandigheden kunnen werknemers ontslagen worden en bepaalde 
contracten opgezegd worden. 

Vraag Wat zijn de gevolgen van de sluiting van de rechtbank voor de aanvraag van het faillissement of de surseance van 
betaling? 
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Antwoord Teneinde verspreiding van COVID-19 zoveel als mogelijk te beperken, zijn de rechtbanken en hoven vanaf 17 maart 
2020 gesloten. Dit betekent dat de behandeling van de zaken zijn opgeschort tot in ieder geval 28 april 2020, tenzij de 
behandeling vanwege dwingende redenen niet kan worden uitgesteld. Dat zijn kort gedingen, verzoeken tot 
beslaglegging en faillissementszittingen. Faillissementszittingen en kort geding zittingen vinden in beginsel schriftelijk 
plaats. Een eventueel pleidooi kan schriftelijk, dan wel via videoverbinding plaatsvinden. 

Disclaimer  
De bovenstaande informatie is met de grootste zorg tot stand gekomen. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. 
Blenheim Advocaten B.V. aanvaardt onder geen beding enige vorm van aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van 

eventuele onjuistheden in, of verkeerde uitleg, (in de meest ruime zin des woords) van de informatie. Deze informatie is uitsluitend 
bestemd voor informatiedoeleinden en kan niet worden aangemerkt als een (juridisch) advies. 

 

De specialisten van Blenheim  
Indien je vragen hebt naar aanleiding van de bovenstaande informatie, aarzel dan niet om contact op te nemen met één van 

specialisten (hieronder) voor meer informatie en/of updates over de COVID-19 situatie. Voor eventuele andere juridische kwesties 
helpen wij je uiteraard ook graag verder. 

T: 020 – 52 10 100 
M: info@blenheim.nl  

 

        
Arjen Paardekooper    Jeroen Latour      Mark van Weeren Jorien Brouwer          Shyra Mijdam     Gijs Kuijper              Hedwig Delescen 

M&A specialist              Herstructureringen      Bestuursrecht   Arbeidsrecht          Huurrechtspecialist     Insolventiespecialist     Financieel recht 
06 212 55 315          06 532 43 71      06 547 36 963  06 151 87 542          06 413 29 816     06 228 22 609              06 521 66 800   
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