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Nieuwsbrief  23 maart 2020 
Stichting Bossche Kwaliteitstaxi (SBK) 

 

 
 
 

Beste chauffeurs, 
 
Het zijn barre tijden voor de taxichauffeurs op de opstapmarkt door de Corona crisis. 
Op welke manier kunnen de taxichauffeurs deze crisis “overleven” en hoe lang gaat deze crisis nog 
duren? SBK realiseert zich dat door het wegvallen van de omzet er zeer moeilijke tijden voor de 
taxichauffeurs zijn aangebroken. SBK maakt zich sterk voor extra nood maatregelen voor zzp-ers in 
de taxibranche. Het kabinet komt met een aantal maatregelen die voor zzp-ers gelden. Dat is op zich 
goed, maar naar onze mening moet er meer gebeuren. Daar maken we ons sterk voor. 
 
Wij proberen de taxibranche en in het bijzonder de opstapmarkt onder het noodloket te krijgen 
waardoor zzp-ers het recht krijgen op de compensatieregeling van €4000,-.  
Verder zijn er contacten gelegd met leasemaatschappijen, verzekeraars en BCT fabrikanten om de af 
te dragen premies uit te stellen of te verminderen. 
 
Begin april 2020 zou elke taxiondernemer met een vergunning van de gemeente Den Bosch 
volgens planning een factuur krijgen voor de betaling van de afgesproken €20,- per maand per 
chauffeur. SBK ziet af van deze factuur: dit betekent geen uitstel, maar voor het tweede 
kwartaal 2020 wordt geen bijdrage van de chauffeurs gevraagd.  
 
Extra tijdelijke ondersteuning voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) 
Door de maatregelen van het Rijk om de verspreiding van het Corona-virus te beteugelen derven 
veel  zelfstandige ondernemers, waaronder zzp-ers, noodgedwongen inkomsten. Net als bij grote 
ondernemingen wil het kabinet deze zelfstandige ondernemers ondersteunen, zodat zij daarna hun 
bedrijf kunnen voortzetten. Het kabinet komt daarom met een tijdelijke voorziening voor drie maanden 
die zo snel mogelijk ingaat. Zelfstandige ondernemers met financiële problemen kunnen een beroep 
doen op deze voorziening, die uitgevoerd wordt door gemeenten. Er was al een aparte voorziening 
voor ZZP’ers via de gemeente (BBZ). Deze tijdelijke regeling is daarop geënt, en is aanvullend op de 
overige maatregelen die worden getroffen in fiscaliteit en in de borgstellingssfeer voor ondernemers.  
 
Betalingsproblemen door coronavirus? De Belastingdienst neemt maatregelen om 
ondernemers (inclusief zzp’ers) te helpen: 
Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten, neemt de Belastingdienst 
maatregelen. Bent u ondernemer of zzp’er en hebt u betalingsproblemen door het coronavirus? Dan 
kunt u, nadat u aangifte hebt gedaan en een aanslag hebt ontvangen, de Belastingdienst vragen om 
bijzonder uitstel van betaling. Ook kunt u uw te betalen voorlopige aanslag aanpassen. Verder 
verlaagt de Belastingdienst tijdelijk de invorderingsrente en de belastingrente. Ga voor meer informatie 
naar:  
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/uitstel-betaling-
gevolgen-coronavirus  
 
Compensatieregeling: 4000,- euro voor direct getroffen ondernemers 
Het kabinet komt op korte termijn met een compensatieregeling voor bedrijven in branches die direct 
hard geraakt zijn door de gezondheidsmaatregelen van het kabinet. Minister Eric Wiebes van 
Economische Zaken maakte in de persconferentie van 17 maart 2020 bekend dat deze bedrijven op 
korte termijn een directe, vaste tegemoetkoming krijgen van 4.000 euro. Onduidelijk is welke 
voorwaarden hier aan zijn verbonden en voor welke bedrijven het gaat gelden. Zoals het er nu naar 
uitziet zal dit niet voor de taxisector gaan gelden. Onze lobby is er op gericht om dit wel voor elkaar te 
krijgen.  
 
  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zelfstandigen-zonder-personeel-zzp/extra-tijdelijke-ondersteuning-voor-zzp-ers
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/uitstel-betaling-gevolgen-coronavirus
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/uitstel-betaling-gevolgen-coronavirus
https://www.sbktaxi.nl/
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Hoever is de beïnvloeding om er voor te zorgen dat bepaalde kosten kunnen komen te 
vervallen ? 
 
We zijn bezig om vragen beantwoord te krijgen over schorsen van voertuigen in relatie tot te maken 
kosten en mogelijke effecten op de BPM teruggave. Ook hebben we contacten met verzekeraars en 
lease maatschappijen om iets te doen aan de betalingen. We kunnen op deze punten nog geen 
nieuws melden. Maar de contacten zijn er, en we blijven vanzelfsprekend druk op de ketel houden. 
 
We houden u op de hoogte van de nadere ontwikkelingen. 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Harrie Jansen 
Voorzitter SBK 


