
Ondernemen in coronatijd.  
 
Ik zorg, wij zorgen. Een uitspraak die past bij de huidige beweging. Een complementair werkende 
coach of therapeut kent het vak als geen ander. Alle inzet aan tijd, kennis en energie die onze 
beroepsgroep nu inzet is ongelofelijk. Op afstand of via andere creatieve verbindingen worden 
allerlei initiatieven opgestart om de cliënten (vaak in grote nood) te blijven ondersteunen. Dit 
willen we blijven doen! Nu, maar zeker ook in de toekomst! Hoe zorgen we in deze tijd voor 
elkaar en onszelf? Hoe houden we onze praktijken gezond, zodat we na deze periode ook onze 
mooie vak kunnen blijven uitoefenen? Zorg dat de balans tussen geven en nemen in orde is. Zorg 
goed voor jezelf en weet waar je verantwoordelijkheid als therapeut en ondernemer ligt. In 
samenwerking met Miriam van MyChoice heb ik wat stappen op een rijtje gezet die je mogelijk 
kunnen ondersteunen in het vinden van een juiste financiële balans.  
 
Welke acties kan je ondernemen en passen bij jouw situatie?  
 
1. Meld je aan bij het RVO indien je gebruik wilt maken van de toelage van € 4.000,-: 
 
Hoort uw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de Kabinetsmaatregelen 
rond het coronavirus (COVID-19)? Lijdt u schade door de noodgedwongen sluiting, de inperking 
van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kunt u via de Beleidsregel 
tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) een eenmalige 
tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen. 
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/signaal-
vergeten-sbi-codes-
wssl?fbclid=IwAR2k54938qo4FbKkjQvaX8HC1ee_5fhEcgutIxzvbJRMF5obwawPNS1P1uo 
 
2. Vraag uitstel aan voor de Gemeentelijke Belastingen.  
 
3. Vraag uitstel aan van je zakelijke belasting. Bijvoorbeeld de omzetbelasting.  
 
Het is van belang onderscheid te maken tussen de aangifte en de aanslag. Voor de inkomsten- en 
vennootschapsbelasting geldt dat je normaliter pas hoeft te betalen als je daarvoor van de 
Belastingdienst een aanslag krijgt opgelegd. Voor de loon- en omzetbelasting geldt dat je een 
aangifte indient en het bedrag van deze aangifte direct aan de Belastingdienst betaalt. Pas als je 
geen aangifte doet, of niet op tijd betaalt, krijgt u van de Belastingdienst een aanslag opgelegd. 
  
Daar zit in de huidige maatregel de kern: voor de loon- en omzetbelasting moet je dus wachten op 
de aanslag en voor die aanslag vraag je uitstel aan.  
Kortom, als je uitstel van betaling wilt, dan dien je de aangifte gewoon in, je betaalt deze niet, je 
krijgt een aanslag en dan vraag je pas uitstel aan.  
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/uitstel-
betaling-gevolgen-coronavirus 
 
4. Vraag uitstel van je aangifte inkomstenbelasting 2019 aan. Tevens kan je een gesprek met je bank 
betreffende hypotheek of je verhuurder aangaan. Er zijn al enkele initiatieven opgezet. Vraag naar 
de mogelijkheden.  
 
4. Vraag via je gemeente de Torzo aan. Het is een tijdelijke overbruggingsregeling die geldt voor 
zelfstandigen die zonder werk komen te zitten vanwege het coronovirus. De tegemoetkoming 
geldt voor een periode van drie maanden en  zorgt voor een aanvullend inkomen tot 
bijstandsniveau.   
https://www.mkbservicedesk.nl/11634/corona-wat-torzo-voor-zzp-
ers.htm?utm_source=financi& 
 
 
Met dank aan Miriam Stokkingreef van MyChoice 



 
 
 
 
   


