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NIEUWSBRIEF NOODMAATREGELEN CORONACRISIS – 3e STEUNPAKKET 

Het kabinet heeft een 3e steunpakket gepresenteerd voor de bedrijven in Nederland. In deze 

nieuwsbrief zetten wij deze zaken voor u op een rijtje. 

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 1) – UWV 

De NOW is een tegemoetkoming voor de loonkosten voor bedrijven die vanwege de coronacrisis te 
maken hebben met een omzetdaling. 

Als er NOW 1 is aangevraagd, moeten de werkelijke omzetcijfers over de subsidieperiode worden 
doorgegeven aan het UWV. Bij deze definitieve vaststelling van de NOW-subsidie moet in sommige 
gevallen een verklaring bijgevoegd worden. Dit is afhankelijk van de hoogte van het ontvangen 
voorschot en de hoogte van de uiteindelijke subsidie. 

Bij een ontvangen voorschot van < € 20.000 en uiteindelijke subsidie van < 25.000 hoeft geen 
verklaring te worden toegevoegd. Het invullen van het vaststellingsformulier is voldoende. Deze 
vaststelling moet uiterlijk 24 maart 2021 worden ingediend. 

Bij een ontvangen voorschot van > € 20.000 en < € 100.000 en een uiteindelijke subsidie van > 25.000 
en < € 125.000 moet een zogenaamde derdenverklaring worden toegevoegd. Deze vaststelling moet 
uiterlijk 24 maart 2021 worden ingediend. 

Bij een ontvangen voorschot van > € 100.000 en een uiteindelijke subsidie van > 125.000 en  
< € 375.000 moet een zogenaamde samenstellingsverklaring worden toegevoegd. Deze vaststelling 
moet uiterlijk 30 juni 2021 worden ingediend. 

Wij zullen contact met u opnemen wat voor u van toepassing is en u begeleiden bij het vaststellen 
van de NOW 1 subsidie. 

Het UWV hanteert bij invorderingen van NOW 1 een ondergrens van € 500. Dit betekent dat de 
werkgever bij een invordering beneden dit bedrag wel een terugvorderingsbeschikking ontvangt, 
maar dat er niet wordt overgegaan tot invordering. De werkgever hoeft bij een te hoog verleende 
subsidie tot € 500 dan ook niets terug te betalen. 

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 2) – UWV 

De vaststelling van de NOW 2 regeling is uitgesteld en kan pas ingediend worden vanaf 15 april 2021. 
Dit uitstel is om het UWV te ontlasten. Dat betekent dus dat de aanvulling op het voorschot van 80% 
pas half 2021 wordt uitbetaald. 

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 3) – UWV 

De NOW-regeling wordt verder voortgezet en verlengd met 3 keer 3 maanden. Een ondernemer die 
minstens 20% omzetverlies verwacht, kan een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij het 
UWV voor oktober, november en december 2020. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel 
doorbetalen.  
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Er zijn ten opzichte van de NOW 2 wel een aantal wijzigingen in de regeling. De tegemoetkoming 

gaat van 90% van de loonkosten naar 80% van de loonkosten. Als u een aanvraag doet voor 
bedrijfseconomisch ontslag, dan heeft u een inspanningsplicht om uw werknemers te begeleiden 
naar ander werk. Hiervoor moet u zich melden bij UWV. 

Voor het aanvragen van een tegemoetkoming NOW 3.1 maakt het niet uit of u ook een 
tegemoetkoming heeft ontvangen voor eerdere periodes. Als u een tegemoetkoming NOW 2 heeft 
gekregen, dan moeten de 3 maanden van de NOW 3.1 aansluiten op de 4 maanden van de NOW 2. 
Als u voor het eerst NOW aanvraagt of als u geen tegemoetkoming NOW 2 toegekend heeft 
gekregen, dan kunt u kiezen uit omzetverlies vanaf: 

1. 1 oktober: u geeft dan uw percentage omzetverlies door over oktober, november en 
december 2020. 

2. 1 november: u geeft dan uw percentage omzetverlies door over november en december 
2020 en januari 2021. 

3. 1 december: u geeft dan uw percentage omzetverlies door over december 2020 en januari 
en februari 2021. 

Het omzetverlies wordt berekend door de totale omzet 2019 te delen door 4. Deze gemiddelde 
kwartaalomzet wordt dan afgezet tegen de verwachte omzet van het 4e kwartaal 2020. 

Als u een tegemoetkoming NOW 3.1 ontvangt, dan gelden deze plichten: 

• Gebruik de tegemoetkoming in ieder geval om de loonkosten te betalen. Wat overblijft kunt u 
gebruiken voor andere noodzakelijke kosten die het bedrijf maakt. 

• Houd de loonsom zo veel mogelijk gelijk. Een dalende loonsom leidt tot een lagere 
tegemoetkoming. Houd uw werknemers, ongeacht de contractvorm, dan ook zo veel mogelijk in 
dienst en betaal het loon van de werknemers door. 

• Stimuleer uw werknemers om zich bij te scholen of om te scholen, zodat zij zich kunnen 
aanpassen aan de nieuwe economische situatie. Hiervoor moet u bij de NOW-aanvraag een 
verklaring afleggen. Via het crisisprogramma “Nederland Leert Door” kunnen mensen kosteloos 
online scholing volgen en adviezen voor hun ontwikkeling krijgen. 

• Als u een aanvraag doet voor bedrijfseconomisch ontslag, dan heeft u een inspanningsplicht om 
uw werknemers te begeleiden naar ander werk. Hiervoor moet u zich melden bij UWV via “UWV 
Telefoon NOW”. Dit kan vanaf het moment dat u de aanvraag voor NOW 3.1 kunt indienen. Doet 
u dit niet, dan wordt uw definitieve tegemoetkoming met 5% verlaagd. 

• Keer geen winstuitkering en bonussen uit aan aandeelhouders, bestuur en directie, en koop geen 
eigen aandelen. Dit geldt alleen als het voorschot op de tegemoetkoming € 100.000 of meer is, of 
als de definitieve tegemoetkoming € 125.000 of meer is.  

Na afloop van de NOW 3.1 kan wederom 2 keer 3 maanden NOW worden aangevraagd. De 
vergoedingspercentages van de loonkosten worden verder afgebouwd van 80% in de NOW 3.1, naar 
70% in de NOW 3.2, naar 60% in de NOW 3.3. Daarnaast wordt het minimale omzetverlies vanaf de 
NOW 3.2 opgehoogd naar 30% (in plaats van 20%). 

Iedere regeling moet apart worden aangevraagd bij het UWV. Na afloop van iedere regeling moet 
aan aparte vaststelling worden aangevraagd. 
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De aanvraag voor de NOW 3.1 kan vanaf half november worden ingediend bij het UWV. Laat ons 
weten als wij de NOW aanvraag voor u moeten verzorgen. 

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL 2) - RVO 

MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters 
kregen een belastingvrije tegemoetkoming om hun vaste kosten te kunnen betalen. Deze TVL-
regeling wordt verlengd met 3 keer 3 maanden (TVL 2.1, TVL 2.2 en TVL 2.3).  

De TVL 2.1 geldt voor de periode oktober t/m december 2020. Deze regeling wordt opengezet voor 
alle ondernemingen met een minimaal omzetverlies van 30%, ongeacht de inschrijving bij de 
Kamer van Koophandel. De TVL 2.2 (januari 2021 t/m maart 2021) en de TVL 2.3 (april 2021 t/m juni 
2021) is alleen voor ondernemingen uit de aangewezen branches (zoals horeca, evenementen e.d.). 
Deze ondernemingen hadden ook recht op de TOGS (€ 4.000) en de TVL 1.  

De TVL 2.1 zal maximaal € 90.000 bedragen voor de komende drie maanden (en minstens € 750). Om 
aanspraak te maken op de verlengde TVL moet u minimaal € 3.000 aan vaste lasten hebben in 3 
maanden. Het omzetverlies wordt vastgesteld door de maanden waarvoor de aanvraag geldt te 
vergelijken met diezelfde maanden in 2019. Dat geldt voor alle aanvraagperiodes. Het omzetverlies 
moet minimaal 30% zijn voor de periode oktober tot en met december 2020. Daarnaast moet het 
bedrijf minstens één andere vestiging hebben dan het privéadres van de ondernemer. De 
uitzonderingen hierop zijn horecaondernemingen en ambulante handel (huis aan huis verkoop / 
marktverkoop). 
 
Na 1 januari 2021 wordt de regeling afgebouwd. De minimale grens voor het percentage 
omzetverlies gaat dan in stappen omhoog. De nieuwe omzetgrens moet nog worden vastgesteld. 
Iedere regeling moet apart worden aangevraagd bij het RVO. 

De aanvraag voor de TVL 2.1 kan vanaf half november worden ingediend bij het RVO. Voor de 
aanvraag is een e-herkenning vereist. Laat ons weten als wij de TVL aanvraag voor u moeten 
verzorgen. 

Aanvullende TVL-subsidie voor horeca - RVO 

Verplicht gesloten horecaondernemingen ontvangen een eenmalige aanvullende subsidie bovenop 
de TVL subsidie in het 4e kwartaal van 2020. De extra subsidie geldt voor deze SBI-codes: 

• 56.10.1 (restaurants) 
• 56.10.2 (fastfoodrestaurants, cafetaria’s, ijssalons, eetkramen, etc.) 
• 56.29 (kantines en contractcatering) 
• 56.30 (cafés, discotheken, nachtclubs, etc.) 

Event-catering en hotel-restaurants kunnen geen gebruik maken van deze subsidie. 

De subsidie is bedoeld voor aanpassingen aan de 1,5 meter afstand en om te helpen met kosten voor 
kuchschermen, voedselvoorraad die bederft en aanleg en overkapping van buitenterrassen. 
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Deze aanvullende TVL-subsidie bedraagt circa 2,75% van de omzetderving (gemiddeld € 2.500) om 
deze gemaakte kosten te compenseren. De subsidie kan vanaf medio november aangevraagd 
worden via de TVL-aanvraag bij het RVO. 

Subsidie voor ondernemers en toeleveranciers evenementenbranche - RVO 

Het kabinet ondersteunt ondernemers en toeleveranciers in de evenementenbranche met een 
subsidie. Het gaat om bedrijven die in de zomer TVL hebben ontvangen (TVL 1), maar de 
omzetdrempel van 30% niet halen in het 4e kwartaal 2020. De subsidie wordt gebaseerd op hun TVL 
1. Het gaat naar verwachting om 800 evenementenondernemers, die gemiddeld zo’n € 14.000 

krijgen. 

Time Out Arrangement (TOA) 

Het Time Out Arrangement stelt ondernemers in staat om hun bedrijf tijdelijk in een soort 
winterslaap te brengen. Wanneer de situatie weer verbetert, kunnen zij snel weer van start gaan. Op 
deze manier hoeven in de kern gezonde bedrijven geen faillissement aan te vragen met alle gevolgen 
van dien. Het kabinet werkt dit nu verder uit in de 'Wet homologatie onderhands akkoord' (WHOA). 

Verlengde overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO 3 en 4) - Gemeente 

Het kabinet verlengt de versoepelde regeling om zelfstandig ondernemers te ondersteunen, zodat zij 
een vergrote kans hebben om hun bedrijf te kunnen voortzetten. Deze verlenging is voor 1 keer 6 
maanden (TOZO 3: oktober 2020 t/m maart 2021) en 1 keer 3 maanden (TOZO 4: april 2021 t/m juni 
2021). Zelfstandigen kunnen bij hun gemeente aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor 
levensonderhoud. Deze vult tot eind juni 2021 het inkomen aan tot het sociaal minimum. De TOZO 
hoeft niet te worden terugbetaald. 

De regeling bevat vanaf TOZO 2 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. 

Daarnaast vindt er vanaf de TOZO 4 (april 2021 t/m juni 2021) een vermogenstoets plaats. Bij een 
bepaald vermogen is er geen recht op TOZO. Deze vermogensgrens moet nog worden vastgesteld. 

Uitstel van betaling belastingaanslagen - Belastingdienst 

Bij de Belastingdienst kan gevraagd worden om verlenging van uw bijzonder uitstel van betaling. Het 
verzoek voor verlenging van bijzonder uitstel geldt voor alle aanslagen en belastingen waarvoor u 
eerder uitstel van betaling hebt aangevraagd. U kunt uw eerdere aanvraag nog verlengen tot en met 
31 december 2020.  

Wanneer uw bijzonder uitstel afloopt, moet u bij de eerstvolgende aangifte uw belasting weer op tijd 
betalen. Stel, u hebt uitstel tot 1 januari 2021. Dan moet u wel op tijd belasting aangeven en betalen 
vanaf de aangifte over het 4e kwartaal 2020 en/of december 2020. 

Loopt het betalingsuitstel dat u vanwege de coronacrisis kreeg af en kunt u nieuwe belastingen in 
2021 nog niet op tijd betalen? Kijk dan of u volgens de gebruikelijke regels betalingsuitstel kunt 
vragen of een betalingsregeling kunt afspreken. 
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Vanaf 1 juli 2021 begint de afbetaling van de openstaande belastingbedragen waarvoor u uitstel van 
betaling hebt gekregen. U krijgt van 1 juli 2021 tot 1 juli 2024 de tijd om uw belastingschuld af te 
lossen. U betaalt dan 36 maanden lang elke maand een vast bedrag. Als u eerder wilt afbetalen, kan 
dat. Ook kunt u tussen 1 juli 2021 en 1 juli 2024 naast het vaste maandelijkse bedrag extra aflossen. 
Tot en met 31 december 2021 wordt een invorderingsrente berekend van 0,01% in plaats van de 
gebruikelijke 4%. 

U krijgt van de Belastingdienst in het voorjaar van 2021 een brief met daarin: 

• een overzicht van uw belastingschuld 
• de voorwaarden van de betalingsregeling 
• het maandbedrag van de betalingsregeling 

 

 


