De steunmaatregelen van het kabinet:
1. NOW, instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW)
De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) Is met ingang van 6 april 2020
opengesteld. Deze wordt uitgevoerd door UWV en vervangt de regeling werktijdverkorting (WTV).
Rijksoverheid veel gestelde vragen NOW. Aanvullend is er besloten de Concernbepaling binnen de
NOW onder voorwaarden te verruimen. Zie: Rijksoverheid verruiming concernbepaling NOW
NOW 3.0: Voor de 3e termijn (okt t/m dec 2020) van de NOW is de regeling aangepast en zijn de
voorwaarden gewijzigd. Het streven is dat er vanaf 16 november aangevraagd kan worden.
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Infosheet: Steunpakket NOW 3.0 d.d. 28-08-2020 (Te openen door “dubbel klikken”)

2. TOZO, ondersteuning zelfstandig ondernemers (ministerie van SZW en gemeenten)
Het kabinet stelt een tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) in om
zelfstandig ondernemers, waaronder ZZP’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen
voortzetten. Via de link Krijg ik TOZO? (werkt niet in Internet Explorer) kan de ondernemer/ZZP’er
kijken of hij/zij in aanmerking komt. TOZO is verlengt tot 01-07-2021 (TOZO 3.0 vanaf 1 okt 2020)
Voor meer informatie zie ook de link: VNG TOZO-pagina
Bij brief van 28 september jl. heeft het kabinet laten weten op dit moment af te zien van het
invoeren van aanscherpingen in de TOZO in de vorm van een beperkte vermogenstoets. Deze
vermogenstoets zal in plaats van 1 oktober 2020 nu per 1 april 2021 worden ingevoerd.
3.TOGS, compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van EZK)
Deze regeling is per 26 juni 2020 gesloten. Ondernemers die van de TOGS-regeling gebruik hebben
gemaakt, kunnen mogelijk gebruik maken van de hieronder genoemde TVL.
4. Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL).
De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) helpt MKB-bedrijven (met maximaal 250 werknemers)
bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. Deze tegemoetkoming vaste lasten, tot een
maximum van 90.000 euro, is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door
de coronacrisis. De regeling is verlengd tot 1 juli 2021 (TVL na 1 oktober 2020). Aanvragen kan bij
de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Ook voor aanvullingen op het 3e steunpakket.
5. KKC-regeling: Klein Krediet Corona
De Nederlandse overheid gaat voor 95% garant staan voor 750 miljoen euro aan
overbruggingskredieten voor kleine ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte
(van 10.000 tot 50.000 euro). Nadat de Europese commissie de regeling heeft goedgekeurd kunnen
de banken de aanvragen vanaf 29 mei 2020 in behandeling nemen. Voor meer informatie: KKC (Klein
Krediet Corona garantieregeling) Regeling is verlengd tot 1 juli 2012.
6. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)
Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst
stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en
omzetbelastingen (btw) en zijn verlengd tot 01-01-2021. Maatregelen Belastingdienst
7. Extra verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK)
Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties
kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO en verlengd tot 1 juli
2021) en de Borgstelling MKB kredieten (BMKB). Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde
kredietregelingen (BMKB en GO) doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

8. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK)
Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende
ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen.
9. COL, overbruggingskrediet voor Startups, Scale-ups en innovatieve MKB’ers
Per 29 april 2020 kunnen groeibedrijven een aanvraag indienen voor een speciaal
overbruggingskrediet, de zogenaamde Corona Overbruggingslening (COL). Dit kon tot 1 oktober 2020
bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), die deze regeling op verzoek van het kabinet
uitvoeren. Nog onduidelijk is of de regeling verlengd gaat worden. Meer informatie over criteria en
aanvragen is te vinden op www.rom-nederland.nl/COL.
10. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV)
Voor de land- en tuinbouwbedrijven is er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de
regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL regeling). Aanvragen kan tot 1 april 2021.
11. Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector
Het kabinet is in overleg geweest met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de
mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten. Hiervoor kan
inmiddels contact worden opgenomen met de eigen gemeente.
12. Financiële steun van Zorgverzekeraars voor de Zorgaanbieders
De Zorgverzekeraars Nederland zijn de zogenoemde Continuïteitsbijdrage- en
Vooruitbetalingsregeling overeengekomen. Informatie over deze regelingen is terug te vinden op de
site Zorgverzekeraars Nederland: www.zn.nl/corona/zorgverzekeringswet. Zorgaanbieders zijn
hierover door ZN geïnformeerd. De regeling is, na eerdere verlenging, per 11-09-20 gesloten.
Als zorgaanbieders, rekening houdend met deze ondersteuning, alsnog voldoen aan de voorwaarden
van de NOW-regeling, dan kunnen zij een aanvraag voor de NOW indienen bij UWV.
13. TOFA, Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten.
De TOFA was bedoeld voor werknemers met een flexibel contract die door de coronacrisis (bijna)
geen inkomsten hadden en geen uitkering konden krijgen. Deze eenmalige tegemoetkoming kon
van 22 juni t/m 12 juli bij UWV worden aangevraagd.
Hiernaast zijn i.v.m. de invoering van de WAB onderstaande maatregelen genomen:
14. Compensatie hogere WW-premie bij veel overwerk
Sinds 1 januari 2020 moeten werkgevers volgens de WAB met terugwerkende kracht de hoge WWpremie afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt.
Maar tijdens de coronacrisis is in sommige sectoren veel extra overwerk nodig (bijvoorbeeld in de
zorg). Het kabinet heeft besloten om dit onbedoelde effect voor heel 2020 en ongeacht welke sector
op te heffen. Maatregelen belastingdienst
15. Uitstel addendum arbeidsovereenkomst naar 1 juli 2020
Werkgevers hadden normaal gesproken nog tot 1 april 2020 de tijd om voor werknemers een vaste
arbeidsovereenkomst (of addendum) op te stellen, voor de lage WW-premie. Maar de afgelopen
periode was het niet voor alle werkgevers praktisch mogelijk om aan die voorwaarde te voldoen.
Daarom was deze termijn verlengd tot 1 juli 2020. Het coulanceregime voor werknemers die uiterlijk
31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst waren, gold daarmee tot en met 30 juni 2020.
Maatregelen Belastingdienst

De Links waarop deze onderwerpen en het coronavirus worden bijgehouden:
Rijksoverheid, Kamers van Koophandel, UWV, RIVM

