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NIEUWSBRIEF NOODMAATREGELEN CORONACRISIS – 2e STEUNPAKKET 

Het kabinet heeft een 2e steunpakket gepresenteerd voor de bedrijven in Nederland. Daarnaast is er 

meer duidelijkheid over de benodigde verklaringen bij de NOW-regeling. In deze nieuwsbrief zetten 

wij deze zaken voor u op een rijtje. 

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) - UWV 
Het kabinet had eerder besloten om bij het definitief vaststellen van de NOW-subsidie in sommige 
gevallen een accountantsverklaring verplicht te stellen. Om te bepalen voor welke organisaties dat 
van toepassing is zijn nu twee grenzen vastgesteld. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de 
reguliere grens van de Aanwijzingen voor de subsidievaststelling. 

Voor de NOW zal de accountantsverklaring verplicht gesteld worden voor bedrijven die een 
voorschot (80% van het verleende subsidiebedrag) hebben ontvangen van € 100.000 of meer. Om te 
voorkomen dat een aanvrager een laag voorschot krijgt, maar bij vaststelling toch een subsidie 
ontvangt die (veel) hoger is dan € 125.000, zonder dat daarbij een accountantsverklaring hoeft te 
worden overlegd, wordt ook bij een vastgestelde subsidie van € 125.000 of meer een 
accountantsverklaring vereist. Bedrijven en instellingen die een voorschot van minder dan € 100.000 
hebben ontvangen, zullen zelf moeten inschatten of de subsidie op € 125.000 of meer zal worden 
vastgesteld, waardoor ook zij een accountantsverklaring nodig hebben. Om de berekening die 
daarvoor nodig is te kunnen maken, zal een online rekentool beschikbaar worden gesteld. Wij 
kunnen een dergelijke accountantsverklaring voor u laten verzorgen 

Dat betekent dat er in situaties waarin geen accountantsverklaring nodig is, wel controle plaatsvindt. 
De werkgever is verantwoordelijk voor de informatie die hij bij de aanvraag en de vaststelling van de 
subsidie verstrekt. De werkgever dient met betrekking tot de omzet en de loonsom een zodanig 
controleerbare administratie te beheren, dat achteraf gecontroleerd kan worden of een subsidie 
terecht is verstrekt. De verzoeken tot vaststelling waarbij geen accountantsverklaring is vereist, 
worden steekproefsgewijs gecontroleerd. 

Daarnaast zal – als geen accountantsverklaring overlegd hoeft te worden – bij het verzoek om 
vaststelling van een subsidie met een voorschot boven de € 20.000 of een vaststellingsbedrag boven 
de € 25.000,-, een verklaring van een derde overlegd moeten worden die de omzetdaling bevestigt. 
Dit kan bijvoorbeeld gaan om een administratiekantoor, financieel dienstverlener, of 
brancheorganisatie. Wij kunnen een dergelijke derdenverklaring voor u verzorgen. 

Daarnaast is de aanvraagtermijn voor de bestaande NOW-regeling verlengd tot en met 5 juni 2020 
(was 31 mei 2020). 

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid 2.0 (NOW 2.0) - UWV 
De NOW-regeling wordt voortgezet en verlengd met 3 maanden. Een ondernemer die minstens 20% 
omzetverlies verwacht, kan een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij het UWV voor juni, 
juli en augustus 2020. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel doorbetalen. 

Er zijn wel een aantal wijzigingen in de regeling. De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 

naar 40%. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten. De 

vergoeding voor de loonkosten gaat dus omhoog. De referentiemaand voor de loonsom wordt 

maart 2020 (was januari 2020).  
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Verder mag een bedrijf dat gebruikmaakt van de NOW over dit jaar geen winstuitkering (dividend) 

aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen 

aandelen inkopen. 

 

In de NOW 2.0 blijft de correctie op de subsidie bij ontslag bestaan, maar de subsidie wordt niet 

meer extra verlaagd bij bedrijfseconomisch ontslag. Bedrijven verklaren bij de nieuwe NOW-

aanvraag wel dat zij overleggen met vakbonden als zij voor meer dan 20 medewerkers 

bedrijfseconomisch ontslag willen aanvragen. Dit sluit aan bij de regelgeving rondom collectief 

ontslag. Ook blijft de wettelijke bescherming bij ontslag gewoon van kracht. 

 

Werkgevers die de NOW aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan 

bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een 

verklaring over af. Ter ondersteuning van initiatieven van sociale partners trekt het kabinet 

daarvoor € 50 miljoen uit via het crisisprogramma NL leert door, waarmee mensen vanaf juli 

kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen om zich aan te passen aan de 

nieuwe economische situatie. 

De aanvraag van de NOW 2.0 kan vanaf 6 juli 2020 bij het UWV worden ingediend. Bedrijven die de 
huidige NOW regeling hebben lopen, dienen opnieuw een aanvraag te doen voor de NOW 2.0. 

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB - RVO 

MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters 
krijgen een belastingvrije tegemoetkoming om hun vaste kosten te kunnen betalen. In aanmerking 
komen de getroffen sectoren uit de TOGS-regeling (€ 4.000). 

De tegemoetkoming zal maximaal € 20.000 bedragen voor de komende drie maanden. De hoogte 
van de tegemoetkoming is afhankelijk van: 

• Omvang onderneming 

• Hoogte vaste kosten 

• Mate van omzetderving (minstens 30%). 

De regeling wordt nog verder uitgewerkt. Wij houden u op de hoogte. 

Verlengde overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) 

Het kabinet verlengt de versoepelde regeling om zelfstandig ondernemers te ondersteunen, zodat zij 
een vergrote kans hebben om hun bedrijf te kunnen voortzetten. Zelfstandigen kunnen bij hun 
gemeente aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult tot eind 
augustus 2020 het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. 

De verlengde regeling bevat een partnerinkomenstoets. Dit betekent dat alleen huishoudens met 
een inkomen onder het sociaal minimum aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in het 
levensonderhoud. Op deze manier wordt de ondersteuning voor levensonderhoud gericht op het 
garanderen van het sociaal minimum op huishoudniveau. 
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Ondersteuning blijft ook mogelijk in de vorm van een lening (maximaal € 10.157) voor 
bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. Zelfstandig ondernemers wordt in de 
verlengde regeling gevraagd om te verklaren dat er bij hun bedrijf geen sprake is van surseance van 
betaling of dat het bedrijf in een staat van faillissement verkeert. 

Voor ontslagen flexwerkers die niet voldoen aan de voorwaarden voor WW of bijstand, werkt het 
kabinet op verzoek van de Tweede Kamer aan een tijdelijke en uitvoerbare oplossing.  

Verlenging belastingmaatregelen 

De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 
september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden 
voldaan. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 
verlaagd naar 0,01%. Ook andere belastingmaatregelen, zoals een versoepeling van het 
urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, worden tot 1 
september 2020 verlengd. 

Ondernemers krijgen bij de eerste aanvraag direct drie maanden uitstel van betaling. Voor die drie 
maanden hoeven ze maar één keer een verzoek in te dienen (voor uitstel van alle belastingsoorten). 
Ondernemers kunnen ook voor een langere periode dan drie maanden uitstel aanvragen. Daarbij is 
het van belang dat zo veel mogelijk geld dan ook echt in de bedrijven blijft. Om dit extra te 
waarborgen, moeten ondernemers bij uitstel langer dan drie maanden verklaren dat ze geen 
dividenden en bonussen uitkeren of eigen aandelen inkopen. 

 


