


Kan een ondernemer zich verzekeren tegen de schade die hij loopt door (de dreiging van) het 
coronavirus? 

 
Inkomsten 
Dat hangt van het type schade af. Het mislopen van inkomsten door het coronavirus is een bedrijfsschade. Bedrijfsschadeverzekeringen 
dekken echter alleen materiële schade, en daar is in dit geval geen sprake van, meldt het Verbond van Verzekeraars. 
 
Personeel 
Bij personeel is dat een ander verhaal. Als uw personeel ziek thuis zit bent u verplicht loon door te laten betalen. Als u een 
verzuimverzekering hebt afgesloten, dekt deze de loondoorbetalingsverplichting. Is uw werknemer door ziekte niet in staat te werken? 
Dan keert de verzuimverzekering uit, ongeacht om welke ziekte het gaat. Maar let op: als uw werknemer om preventieve redenen in 
quarantaine moet blijven of een bepaald gebied niet mag verlaten, dan keert de verzekeraar niet uit. 
 
Persoonlijk 
En u zelf? Als u als ondernemer niet werkt omdat u niet besmet wilt raken, of omdat u uit voorzorg in quarantaine zit of een bepaald 
gebied niet mag verlaten, dekt uw arbeidsongeschiktheidsverzekering dat niet. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt namelijk 
inkomensverlies als gevolg van ziekte of arbeidsongeschiktheid en daar is in deze situatie geen sprake van. U krijgt wel een uitkering van 
uw arbeidsongeschiktheidsverzekering als u ziek bent geworden door het coronavirus en daardoor niet kunt werken. 
 
 

Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) 

 
Bedrijven – en met name het MKB – kunnen in liquiditeitsproblemen komen als gevolg van het coronavirus en bredere economische 
effecten. Banken en andere financiers kunnen bedrijven helpen door tijdelijke verstrekking van een overbruggingskrediet of een ophoging 
van het Rekening Courantkrediet (RCkrediet). Ook opschorting van aflossingen van bestaande kredietlijnen is een mogelijkheid die 
financiers zelf kunnen treffen. Indien de problemen toenemen kunnen maatregelen nodig zijn om MKB’ers te ondersteunen. De 
staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) streeft er daarom naar om per eind maart met een tijdelijke verruiming van de 
BMKB de risico’s mitigeren, zodat bedrijven met een gezond toekomstperspectief gefinancierd kunnen blijven.  
Wilt u weten of u voor een BMKB in aanmerking komt? Neem dan contact op met uw adviseur. 
 
 

Compensatie werkgever voor transitievergoeding langdurig zieken 

 
Als u als werkgever een werknemer na langdurige ziekte ontslaat, betaalt u de wettelijke transitievergoeding. Vanaf 1 april krijgt u 
hiervoor als werkgever compensatie van het UWV. De compensatie vraagt u digitaal aan. U moet daarbij wel aan een aantal voorwaarden 
voldoen en de benodigde bewijsstukken aanleveren. De maatregel geldt voor op of na 1 juli 2015 betaalde transitievergoedingen. 
Neem hierover contact op met uw adviseur. 
 
 

Zzp’er zit in de problemen doordat zijn opdrachten wegvallen. Wat zijn de mogelijkheden? 

 
Als zzp’er kunt u geen gebruikmaken van de werktijdverkortingsregeling. Dat komt doordat de regeling alleen van toepassing is voor 
medewerkers in loondienstverband. Er zijn wel alternatieven. Als u acuut in de problemen komt, kunt u bij uw woongemeente een 
inkomensaanvulling of lening aanvragen op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Houdt daarbij wel rekening met 
een afhandeltermijn. Uw adviseur kan een en ander voor u in gang zetten. 
 
 

Phishing: valse sms en e-mail over betalingsachterstand in omloop 

 
De Belastingdienst waarschuwt voor een valse sms en e-mail.  
Hierin staat dat u een betalingsachterstand hebt en kunt betalen door op een link te klikken. 
Klik niet op de link, maar verwijder de sms of e-mail meteen. 
De Belastingdienst communiceert niet op deze manier met burgers en bedrijven. 
 
 

Extra accijnsverhoging sigaretten en shag 

 
Na de accijnsverhoging van 1 januari 2020, gaan de accijnzen op sigaretten en shag per 1 april 2020 opnieuw omhoog. Een pakje van 20 
sigaretten wordt 1 euro duurder en een pakje shag gaat 2,5 euro meer kosten. 

 
Overzicht voor ondernemers mogelijk aftrekbare zakelijke kosten 

 
Bekijk per soort kosten welk deel van uw zakelijke kosten u mag aftrekken 

 

 



Soort kosten Welk deel van de kosten is aftrekbaar? Toelichting 
Werkruimte thuis 0%, met uitzonderingen.  Gebruik ons hulpmiddel om te bepalen of de kosten voor uw werkruimte in uw woning 

aftrekbaar zijn. 

Voedsel, drank, genotmiddelen Er geldt een drempel van  € 4.700. 
In plaats van deze drempel mogen 
ondernemers voor de 
inkomstenbelasting 80% van deze kosten 
aftrekken in hun aangifte en ondernemers 
voor de vennootschapsbelasting  73,5%. 

Onder de post 'voedsel' vallen zakenlunches en -diners (ook de fooien). 
Denk bij 'drank' aan koffie, thee, melk en frisdrank. 
Bij 'genotmiddelen' moet u denken aan onder andere sigaretten en sigaren. 

Representatie, congressen, seminars, 
studiereizen (inclusief reis- en 
verblijfkosten) 

Er geldt een drempel van  € 4.700. 
In plaats van deze drempel mogen 
ondernemers voor de 
inkomstenbelasting 80% van deze kosten 
aftrekken in hun aangifte en ondernemers 
voor de vennootschapsbelasting 73,5%. 

Onder 'representatie' vallen onder meer de kosten van recepties. Ook relatiegeschenken 
vallen in het algemeen onder 'representatie'. 
Voor de reis- en verblijfskosten mag u maximaal € 1.500 aftrekken. Was het voor uw werk 
noodzakelijk om een congres en dergelijke bij te wonen? Dan geldt dit maximum niet. 

Telefoonabonnement thuis 0% 
 

Zakelijke telefoongesprekken thuis 100% 
 

Algemene literatuur 0% 
 

Vakliteratuur 100% 
 

Werkkleding 100% Werkkleding is kleding die u (bijna) uitsluitend kunt dragen in het kader van uw 
onderneming. Dit moet blijken uit de uiterlijke kenmerken van de kleding, bijvoorbeeld: 
een uniform of overall. Is de kleding ook geschikt om buiten uw onderneming te dragen? 
Dan moet de kleding zijn voorzien van een beeldmerk met een oppervlakte van minimaal 
70 cm2. Het beeldmerk moet verwijzen naar uw onderneming. 

Kleding (geen werkkleding) 0% 
 

Persoonlijke verzorging 0% 
 

Aktetassen e.d. 100% 
 

Apparatuur en instrumenten die niet tot het 
ondernemingsvermogen horen 

0% 
 

Verhuizing beperkt 
 

Dubbele huisvesting beperkt 
 

Geldboeten 0% 
 

Auto van de zaak beperkt 
 

Zakelijke kosten eigen auto Een vast bedrag van € 0,19 per kilometer. 
 

Zakelijke reiskosten openbaar vervoer, taxi 
en vliegtuig 

100% van de werkelijk gemaakte kosten. U moet kunnen aantonen dat u deze kosten werkelijk gemaakt hebt. Bewaar bijvoorbeeld 
uw treinkaartje. Reist u met een OV-chipkaart? Maak dan een uitdraai van uw reizen. 

Vaartuigen voor representatieve doeleinden 0% 
 

 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/zijn-kosten-voor-de-werkruimte-in-mijn-woning-aftrekbaar
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/zijn-kosten-voor-de-werkruimte-in-mijn-woning-aftrekbaar
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/inkomstenbelasting_voor_ondernemers/verhuizing-en-dubbele-huisvesting
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/inkomstenbelasting_voor_ondernemers/verhuizing-en-dubbele-huisvesting
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/inkomstenbelasting_voor_ondernemers/privegebruik_auto/privegebruik_auto
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/inkomstenbelasting_voor_ondernemers/gebruik_privevervoermiddel


Soepeler toepassing van de inkomensafhankelijke combinatiekorting voor co-ouders 

 
Co-ouders kunnen beiden de inkomensafhankelijke combinatiekorting genieten als zij de zorg voor kinderen gelijk verdelen in een 
duurzaam ritme. Aan dit criterium is doorgaans voldaan als een kind behoort tot het huishouden van een van de ouders en het kind 
doorgaans ten minste 3 tot 3,5 dag per week verblijft in het huishouden van de andere ouder, maar het kan ook een ander duurzaam 
ritme zijn. Dat heeft onze hoogste Belastingrechter, de Hoge Raad, bepaald. 
 
De inkomensafhankelijke combinatiekorting (iack) is een heffingskorting in de inkomstenbelasting waar een ouder recht op kan hebben 
als hij werk en zorg voor een kind dat jonger is dan 12 jaar combineert. Daarbij moet het kind wel ingeschreven staan op het woonadres 
van de ouder. Voor co-ouders is op die regel een uitzondering gemaakt omdat een kind maar op één woonadres ingeschreven kan staan. 
Die uitzondering houdt in dat een co-ouder wiens kind staat ingeschreven op het woonadres van de andere ouder, ook recht kan hebben 
op de iack als het kind 3 à 3,5 dag per week bij beide ouders verblijft. 
 
In de zaak in kwestie verbleef een dochter op basis van een omgangsregeling afwisselend bij haar vader en haar moeder. De 
omgangsregeling voorzag in een tweewekelijks schema, waarin de dochter, bezien vanaf een maandag in de eerste week, eerst twee 
dagen bij de vader verbleef, dan twee dagen bij de moeder, vervolgens vier dagen bij de vader en daarna zes dagen bij de moeder. In zijn 
belastingaangifte heeft de vader gevraagd om toepassing van de iack. De Inspecteur weigerde de iack te verlenen omdat hij vindt dat de 
dochter niet doorgaans 3 dagen per week bij hem verblijft.  
 
De Hoge Raad is van oordeel dat de iack soepeler moet worden toegepast. De iack kan ook worden genoten door beide ouders als zij de 
zorg voor de kinderen gelijk verdelen in een ander duurzaam ritme dan doorgaans ten minste 3 tot 3,5 dag per week. De door de co-
ouders toegepaste omgangsregeling voldoet aan de eis dat beide ouders de zorg voor de kinderen gelijk verdelen. De vader heeft dus 
recht op de iack. 
 
 

Eindadvies commissie Donner gepubliceerd 

 
Het definitieve advies van de commissie uitvoering toeslagen (Commissie Donner) is op 12 maart 2020 verschenen. 
 
Wat staat er in het rapport Donner? 
De commissie Donner heeft geoordeeld dat ouders die de dupe zijn van de uitvoering van de kinderopvangtoeslag moeten worden 
gecompenseerd. Hij noemt daarbij ouders die onterecht als fraudeur zijn aangemerkt. Maar ook ouders die slachtoffer zijn van de 
hardheid van de wet en het systeem van toeslagen. Het kabinet heeft inmiddels besloten het advies van de commissie Donner over te 
nemen. En op een aantal punten gaat het kabinet een stap verder om ouders tegemoet te komen. Het kabinet heeft ook besloten dat 
ouders een contactpersoon krijgen bij de dienst Toeslagen.  
 
Wanneer hoor ik meer? 
De komende weken stuurt de Belastingdienst alle ouders die in beeld zijn een brief met informatie over hoe het verder gaat. Dit geldt 
zowel voor mensen die in een fraudeonderzoek zijn betrokken als voor mensen die zichzelf bij de Belastingdienst gemeld hebben. Ouders 
die geen brief krijgen, kunnen zich melden bij het Serviceteam gedupeerden Kinderopvangtoeslag. 
 
Wat is ook al weer de achtergrond van het Rapport Donner? 
In de afgelopen periode is duidelijk geworden dat bij de uitvoering van de kinderopvangtoeslag veel fout is gegaan. Ouders zijn de dupe 
geworden van harde regels met een sterk ‘alles-of-niets-karakter’ en een grote maatschappelijke en politieke druk om fraude te 
bestrijden. Ook werd de menselijke maat niet gehanteerd en was er ‘institutionele vooringenomenheid’ bij de beoordeling van het recht 
op kinderopvangtoeslag en bij de fraudebestrijding. Dit had niet mogen gebeuren. 
 
In het rapport Donner is sprake van loketten. Vanaf wanneer kan ik daar terecht? 
Op dit moment is nog niet precies bekend wanneer en waar de loketten beschikbaar komen. Denkt u dat u ook gedupeerd bent en heeft 
u zich nog niet eerder gemeld? Laat uw adviseur dan contact opnemen met het Serviceteam gedupeerden Kinderopvangtoeslag. 
 
 

Zorgkosten 2019 

 
Hebt u in 2019 kosten gemaakt voor ziekte of invaliditeit? 
Overleg dan met uw adviseur of u deze zorgkosten mag  aftrekken in uw belastingaangifte. 
Veel kosten mag u namelijk niet aftrekken, zoals kosten waarvoor u al een vergoeding krijgt.  
Andere kosten mag u maar voor een deel aftrekken of alleen onder bepaalde voorwaarden.  
Voorts mag u alleen het deel van de kosten aftrekken dat uitkomt boven een bepaald bedrag,  
het drempelbedrag.  
Daarnaast is het misschien mogelijk om een tegemoetkoming in uw zorgkosten te krijgen. 

 

 



COLOFON 
Bij het samenstellen van deze nieuwsbrief is de 
grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. 
De juistheid en volledigheid van de nieuwsbrief kan  
echter niet worden gegarandeerd. 
De samenstellers en de uitgever accepteren dan 
ook geen aansprakelijkheid voor schade, van welke 
aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van 
handelingen en\of beslissingen die gebaseerd zijn 
op deze nieuwsbrief. 
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Veel gestelde vragen reiskosten / reisaftrek 
 

Ik ga met mijn auto of fiets naar mijn werk – mag ik reiskosten aftrekken? 
Nee, u mag uw reiskosten niet van uw inkomen aftrekken. Ook niet als u met uw eigen motor, brommer of scooter reist. Uw werkgever 
mag u wél een onbelaste kilometervergoeding geven. Die vergoeding is voor 2018 en 2019 € 0,19 per kilometer. 
 
Ik reis met het ov naar m'n werk. Kan ik reiskosten aftrekken? 
Dat hangt er vanaf. Als u aan de voorwaarden voldoet, mag u een vast bedrag van uw inkomen aftrekken : de reisaftrek. Over dat bedrag 
betaalt u geen belasting. 
Reisaftrek kan óók als u een deel van de route reist met uw fiets of auto. 
 
Dit zijn de voorwaarden voor de reisaftrek: 
• U betaalt zelf uw reiskosten. 
• Uw reis met het openbaar vervoer naar uw werk is langer dan 10 km. 
• U reist regelmatig naar uw vaste werkplek. 
Meestal 1 keer per week. Óf minimaal 40 dagen per jaar. 
• U reist per keer binnen 24 uur heen en terug. 
• U hebt een openbaarvervoerverklaring of reisverklaring. 
 
Hebt u een reisverklaring? Dan gelden extra voorwaarden: 
• U reist met een OV-chipkaart die op uw naam staat. 
• U kunt aantonen dat u de reizen maakte. Bijvoorbeeld met een declaratieoverzicht van uw OV-chipkaart. Dat kan via de site van de OV-
chipkaart.  
 
Let op, maak dit overzicht op tijd. Uw vervoerder bewaart deze gegevens maximaal 18 maanden.  
 
Hoe kom ik aan een openbaarvervoerverklaring of reisverklaring? 
Dat hangt van uw vervoerbewijs af. 
 
Hebt u een maand- of jaarkaart? 
U vraagt de openbaarvervoerverklaring aan bij uw vervoerder. 
 
Reist u met een ander vervoerbewijs? 
Zoals een OV-chipkaart op uw naam of losse kaartjes. 
Vraag dan uw werkgever om een reisverklaring. 
 
Wat is mijn reisaftrek? 
De reisaftrek voor 2019 is maximaal € 2.116. En voor 2018: € 2.090. 
De hoogte van het bedrag hangt af van uw reisafstand en het aantal dagen dat u naar uw werk reist. 
 
 

Database voor bepalen consumentenadviesprijs (elektrische) fiets 
 

Vanaf 1 januari 2020 geldt een jaarlijkse bijtelling voor de fiets die de werkgever voor woon-werkverkeer ter beschikking stelt aan de 
werknemer. Voor berekening van de 7% bijtelling gebruikt u de consumentenadviesprijs. Deze kunt u makkelijk opzoeken in een daarvoor 
opgezette database.  
In de database staan alleen de fietsen en prijzen van de merken die zijn aangesloten bij de Stichting Digitaal Samenwerken 
Tweewielerbranche (DST). Als u de oorspronkelijke prijs niet kunt achterhalen, gaat u uit van de consumentenadviesprijs van de meest 
vergelijkbare fiets. De database is een initiatief van RAI Vereniging in samenwerking met Stichting DST. 
U vindt de database op www.bijtellingfietsvandezaak.nl. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 




