
 

Het grote probleem op de  

korte termijn zal liquiditeit zijn 
 

Nederland probeert het corona virus in te dammen. Een groot gedeelte van de bedrijven komt in 

acute liquiditeitsproblemen. Liquiditeit geeft inzicht of er voldoende geld op de rekening staat bij een 

onderneming om aan kortlopende verplichtingen te voldoen.  
Uit de praktijk blijkt dat veel ondernemers ‘in zwaar weer’ te laat hulp 

inroepen, vaak doordat de ondernemer onvoldoende de juiste wegen 

kent en mentale belemmeringen ervaart bij het inroepen van hulp. 

Rekening houdend met verschillende scenario’s zien we dat bedrijven  

die economisch geraakt worden door het coronavirus, een aanvullende 

financieringsbehoefte vaststellen voor een periode van drie tot negen 

maanden. 

Wil je als ondernemer de mogelijkheden weten? Ook bij onzekerheid is 

ActivFinance er voor ondernemers. Zie je problemen aankomen in jouw 

liquiditeit? ActivFinance kan met jou meedenken.  

Wij houden onder andere de huidige regelingen hiervoor nauwlettend in de gaten. 

Neem vrijblijvend contact met ons op of laat jouw gegevens achter via het contactformulier. 

 

Samenvatting 
 

De overheid en financiers nemen maatregelen om 

bedrijven tegemoet te komen. Een aantal van die 

mogelijkheden zijn: 
- Bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor 

inkomsten-, vennootschaps-, omzet- en 

loonbelasting. Je moet wel uitleggen waarom 

je in problemen bent gekomen. 

- Verlaging aanvragen voor de aanslagen 

inkomsten- en vennootschapsbelasting als je weet dat de winst dit jaar zal dalen. 

- Soepeler omgang met de regels voor bedrijven die moeilijk aan geld kunnen komen. Deze 

regels houden in dat de Borgstellingsregeling MKB-kredieten (BMKB) wordt verruimd, 

waarbij de overheid voor een groter deel garant gaat staan. Mogelijkheden die financiers 

kunnen bieden zijn het tijdelijk stopzetten van aflossing, een tijdelijke kredietverruiming 

toestaan, de bestaande lening/krediet herfinancieren, bestaande zekerheden zoals pand, 

debiteuren, bedrijfsmiddelen (vrij van financiering) gebruiken om extra liquiditeit te 

verkrijgen. 

- Aanvragen van deeltijd WW voor je personeel. Je kunt dan je medewerkers minder uren 

laten draaien en het UWV betaalt dan het verschil in salaris uit. ZZP-ers kunnen geen deeltijd 

WW aanvragen. Zij kunnen een beroep doen op de Bijstand voor zelfstandigen. 

Wil je meer weten over de extra gunstige voorwaarden van het borgstellingskrediet in de BMKB, het 

aanvragen van werktijdverkorting, uitstel van belastingbetaling bij bijzondere omstandigheden of de 

bijstandverlening zelfstandigen? ActivFinance deelt haar opgedane ervaring met ondernemers ook 

graag met jou. Ondernemers voor ondernemers. Juist nu. Neem vrijblijvend contact met ons op of 

laat jouw gegevens achter via het contactformulier. 

 

https://www.activfinance.nl/contact
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Wat kun je als ondernemer zelf doen om grip 

te houden op de situatie? 
 

Maak een liquiditeitsplan of pas deze aan 

Zet voor de komende maanden de verwachte 

inkomsten en uitgaven op een rij. Eventuele 

knelpunten worden dan inzichtelijk en daar kun je 

weer op anticiperen. 

 

2. Intensiveer debiteurenbeheer, zodat je 

debiteuren snel (blijven) betalen 

Bied een beloning aan voor sneller betalen van jouw factuur bijvoorbeeld door een betalingskorting 

te geven. Ben je afhankelijk van enkele grote, vaste klanten, dan kan het lonen ze een korting te 

geven bij snelle betaling. Spreek met je klanten af dat zij een korting krijgen op facturen die binnen 

een voor jou gunstige termijn worden betaald. Dit is een dure oplossing, maar kan zorgen voor meer 

voorspelbaarheid en eerdere betaling. 

 

Wacht niet met het nabellen van jouw facturen totdat zij vervallen zijn. Juist nu zullen bedrijven later 

gaan betalen om hun eigen liquiditeit te verbeteren. Bel vóór vervaldatum om te controleren of de 

factuur is aangekomen en of deze correct is volgens de klant. Eventuele problemen kun je dan nog 

voordat de factuur vervalt oplossen en zo alle bezwaren die tijdige betaling in de weg staan 

wegnemen. 

3. Optimaliseer je voorraadbeheer  

Is alle voorraad werkelijk nodig en/of kijk of je met de leverancier 

afspraken kunt maken over een snelle levering. Vaak wordt te veel 

voorraad aangehouden om “geen nee” te verkopen. Denk eens na, is 

het echt zo erg om eens een keer nee te verkopen? Het is nu ook het 

moment om iets met je ‘dode’ voorraad te doen. Haal juist nu de 

bezem door je voorraad. Verkoop lang liggende voorraad voor extra 

liquiditeit. 

4. Zorg voor tijdige facturering van onderhanden zijnde werk en leveringen 

Het is van essentieel belang dat je klanten tijdig betalen en jij kunt hen- zonder dat het veel tijd en 

middelen kost- daarin aanmoedigen, om een gezonde geldstroom te waarborgen. Van afspraken 

omtrent jouw voorwaarden tot het automatiseren van het factureringsproces. Stuur desnoods een 

aanbetalingsfactuur voor bestelde goederen en voor werkzaamheden die al uitgevoerd zijn. Voer 

deelfacturatie in. Laat je klanten een deel vooruitbetalen. Stuur je klanten digitaal een betaalverzoek 

(Tikkie). De facturen worden dan nog sneller betaald. 

5. Blijf communiceren met crediteuren en de bank 

Duik niet weg, maar zoek contact en vertel dat je niet aan je verplichten kunt voldoen. Ga in overleg 

wanneer en hoe je wel aan je verplichtingen denkt te voldoen. De financiers zullen overspoeld 

worden met aanvragen. Het raakt bijna elke ondernemer. Zorg dus dat je goed voorbereid bent. De 

bank of andere financiers nemen op basis van actuele informatie en een (liquiditeits) prognose  

een beslissing om wel of niet te helpen. Een goede voorbereiding en onderbouwing  

zijn essentieel. Ook om de behandeltijd bij de financier te verkorten. 



 

6. Maak gebruik van alternatieve financieringsmethoden zoals factoring, pin-voorschot, 

crowdfunding, sale-and-lease back,…  

Factuurbevoorschotting kan een oplossing zijn 

om eerder geld op je rekening te krijgen, zodat je 

tenminste de lonen kan (blijven) betalen. Ook zit 

er soms geld vast in stenen of materieel. Benut 

deze (over)waarde om liquiditeiten los te krijgen. 

Met deze gelden kun je weer ondernemen. Let 

wel, de financiers beoordelen naast het 

onderpand ook of je het kunt betalen. Een goed 

(liquiditeits)plan is een belangrijke pré.  

7. Blijf niet alleen aanmodderen, maar zoek hulp!  

Kom in actie, zorg voor een team mensen om je heen en kies voor een projectmatige aanpak van de 

situatie. Vaak weten twee meer dan één. Je bent niet de enige. De maatregelen raken bijna het 

gehele MKB. Leer van anderen, deel actief jouw ervaringen. Juist nu is het belangrijk dat 

ondernemers andere ondernemers helpen. Ook wij helpen jou graag met het in kaart brengen van de 

impact van corona op jouw onderneming zodat je tijdig kunt reageren op de mogelijke gevolgen. 

Weet je niet goed welke mogelijkheden er voor jouw onderneming geschikt zijn? Heb je hulp nodig 

bij de communicatie met de huisbank? Of wil je ondersteunt worden bij het opstellen van een 

liquiditeitsplan? ActivFinance staat met raad en daad voor je klaar. Graag delen wij onze ervaring met 

andere ondernemers ook met jou. Samen weten we meer. Bij ons ben je aan het goede adres. 

 

Welke (financierings) mogelijkheden zijn er? 
 

Om voor een dergelijke periode een financieringsoplossing te organiseren zijn er verschillende 

mogelijkheden, die wij graag met jou in kaart brengen. Na een impactanalyse en op basis van een 

geactualiseerde liquiditeitsbegroting, stellen we de mogelijkheden vast. Op deze pagina brengen we 

een aantal oplossingen in kaart die voor jouw bedrijf mogelijk uitkomst kunnen bieden. Dit betreffen 

zowel oplossingen vanuit de overheid zoals de werktijdverkorting en het uitstellen van belasting 

betalen. Maar ook financieringsoplossingen zoals een lening zonder aflossing, herfinanciering tegen 

lagere lasten, factuurfinanciering en cashflow financiering.  
 

 

 

 

 

 

Een overzicht van financieringen en oplossingen voor corona op een rijtje:  

1. Staatsgarantie 

Bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het coronavirus en daardoor in 

liquiditeitsproblemen komen, kunnen tijdelijk rekenen op extra gunstige voorwaarden onder de 

BMKB. Voor deze maatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 

50% naar 75%. Deze maatregel kan benut worden door bedrijven en is bestemd voor 

overbruggingskrediet of verhoging rekening courant-krediet bij de Nederlandse banken.  

https://www.activfinance.nl/over-ons/hoe-wij-werken


 

2. Hypothecaire lening met rente en aflossing aan het einde van de lening 

Een (tweede) hypotheek op het onroerend goed voor 6 maanden waarbij de aflossingsperiode pas 

aan het eind van die periode zal starten. Dit kan voor de volgende situaties worden ingezet:  

- De overwaarde kan gebruikt worden voor de financiering van de stijging van 

  debiteurendagen (het werkkapitaal) 

- Het financieren van de vaste lasten waaronder het behoud van het personeel 

Zo biedt één van onze financieringspartners een hypotheek die volledig aflossingsvrij is en boetevrij 

mag worden afgelost op het moment dat het jou uitkomt. De rente dient wel maandelijks betaald te 

worden. 

3. Financieren op basis van reeds aanwezig bedrijfsmiddelen 

De waarde van de inventaris biedt een financier zekerheid op basis waarvan gefinancierd kan 

worden. De verkregen liquiditeit kan gebruikt worden voor de stijging van debiteurendagen (het 

werkkapitaal) of voor het financieren van de vaste lasten waaronder het behoud van het personeel. 

Denk dan aan de mogelijkheid van sale and lease back. Door de verkoop van jouw bedrijfsmiddel aan 

de leasemaatschappij maak je werkkapitaal vrij, maar hou je toch de mogelijkheid om de machine te 

blijven gebruiken. Eigenlijk maak je gebruik van de financiële kracht van je eigen onderneming. Sale 

and lease back is een vorm van leasen waarbij het bedrijfsmiddel reeds in bezit is van de 

ondernemer. De ondernemer verkoopt dit bedrijfsmiddel aan de leasemaatschappij om dit 

vervolgens voor een bepaalde tijd terug te leasen. Hiermee verkrijg je snel nieuwe liquide middelen. 

4. Herfinancieren tegen lagere maandelijkse lasten en aflossingen 

Bij het herfinancieren van een zakelijke lening of een zakelijk krediet kan je de condities van een 

lening veranderen. Zo zou je een lagere rente kunnen krijgen of tijdelijk de aflossing 

stopzetten/verlagen. Ook de afgesproken kredietinperking kan tijdelijk stopgezet. Maar je zou ook 

tijdelijk extra krediet kunnen vragen door aanvullende zekerheden aan te bieden. Heb je geen extra 

zekerheden dan kan staatgarantie mogelijk een uitkomst bieden. 

5. Factuurfinanciering wanneer je al een rekening-courant hebt 

Verkoop je factuur direct en ontvang binnen 24 uur het geld 

op je rekening. Dan hoef je niet 30-90 dagen op de betaling 

te wachten. De kans is groot dat veel ondernemingen de 

facturen niet meer op tijd gaan betalen om op deze manier 

hun eigen liquiditeitspositie op niveau te houden. Besteed 

tijdelijk dit debiteurenrisico uit en profiteer van snel geld op 

je rekening. 

 

ActivFinance helpt je graag op weg! 

Op zoek naar een deskundige sidekick die jouw bedrijfsfinanciering realiseert? Een specialist die jou 

ontzorgt en vrijblijvend inventariseert wat de mogelijkheden zijn? Dan ben je bij ActivFinance aan het 

goede adres! Wij staan immers aan jouw kant, die van de ondernemer. Neem contact op. 

 

 

  

https://www.activlease.nl/informatie/activfinance/


 

Overheidsmaatregelen  
 

1. Wat als er minder werk is voor mijn personeel? 

In bijzondere situaties kun je het personeel korter laten werken. Dit geldt ook voor het uitbreken van 

het coronavirus, als gevolg waarvan personeel tijdelijk niet of minder ingezet kan worden. De 

onderneming kan werktijdverkorting en een WW-uitkering voor haar personeel aanvragen als aan de 

voorwaarden wordt voldaan. Voor meer informatie zie de informatiewebsite van de Rijksoverheid 

over de werktijdverkorting. 

2. Uitstel betaling belastingen 

De overheid heeft besloten dat ondernemers uitstel van het betalen van belasting kunnen 

aanvragen. Ondernemers die door het coronavirus in de problemen zijn gekomen, kunnen uitstel van 

betaling krijgen bij de Belastingdienst. Als je schriftelijk kunt aantonen dat je in de problemen bent 

gekomen door corona, hoef je voorlopig geen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, 

omzetbelasting of loonbelasting te betalen.  

3. Bijstand voor zelfstandigen 

Maak gebruik van de Bijstand voor zelfstandigen (BBZ) regeling. Zzp’ers kunnen geen beroep doen op 

de regeling voor werktijdverkorting. De BBZ-regeling biedt een uitkomst voor de verloren inkomsten 

van zzp’ers. Deze is aan te vragen bij de gemeente waar een zzp’ers is ingeschreven. Ondersteuning 

hiervoor wordt geleverd door Stichting 155. 

4. Staatsgarantie 

Een zakelijke lening met steun van de Nederlandse Staat. Dit is het zogenaamde borgstellingskrediet 

voor het MKB; BMKB. De voorwaarden van de BMKB zijn vanwege de impact van het coronavirus 

tijdelijk verruimd. 

5. Adviesteam KvK 

De overheid heeft een speciaal adviesteam opgericht bij de KvK om alle vragen van ondernemers 

omtrent het coronavirus te beantwoorden. Hier kun je als ondernemer worden doorverwezen naar 

andere organisaties om geholpen te worden bij de economische gevolgen van het coronavirus.  

Zij zijn bereikbaar via 0800-2117. 

 

Samen sterker 
 

De helpdesk van ActivFinance staat van maandag tot en 

met zaterdag van 8:00 tot 20:00 uur voor jou klaar. Om 

vragen te beantwoorden en concrete adviezen te geven 

voor jouw bedrijfssituatie. Wij helpen jou graag met het 

in kaart brengen van de impact van corona op jouw 

onderneming. Zodat je tijdig kunt reageren op de 

mogelijke gevolgen. Neem vrijblijvend contact met ons 

op.  
Bel ons op 085 - 018 6000, e-mail naar info@activfinance.nl of laat via  

het contactformulier jouw gegevens achter. 
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