
 
 

1 
 

NIEUWSBRIEF UITWERKING NOODMAATREGELEN CORONACRISIS 

 

Er is inmiddels meer duidelijkheid over de uitwerking van de verschillende noodmaatregelen die de 

regering heeft aangekondigd.  

Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) - RVO 

Dit betreft de zogenaamde € 4.000 regeling. Deze vergoeding wordt toegekend aan ondernemingen 

die het meest geraakt zijn door de Kabinetsmaatregelen rond het coronavirus, zoals noodgedwongen 

sluiting, inperking bijeenkomsten en negatief reisadvies buitenland. Of u in aanmerking komt voor 

deze regeling is afhankelijk van uw hoofdactiviteit van de onderneming. Dit is door de Kamer van 

Koophandel (KvK) vastgelegd in de zogenaamde SBI-code. De overheid heeft een lijst met SBI-codes 

gemaakt van activiteiten welke recht hebben op deze regeling (zie bijlage). Deze lijst zal op korte 

termijn nog worden uitgebreid met SBI-codes voor ondernemers in de non-food, zoals winkeliers. 

Uw bedrijf moet op 15 maart 2020 met deze hoofdactiviteit staan ingeschreven bij de KvK. U kunt uw 

SBI-code vinden op het uittreksel KvK of via deze link: https://www.rvo.nl/subsidie-en-

financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19. Als er meerdere SBI-codes staan vermeld, 

geldt de bovenste code. Ondernemers die recht hebben op de TOGS-regeling, maar zien dat zij 

geregistreerd staan onder een andere zogenoemde SBI-code in het Handelsregister, kunnen dat 

melden bij uitvoeringsorganisatie RVO.nl. 

U kunt de € 4.000 aanvragen van vrijdag 27 maart 2020 tot en met 26 juni 2020 via de website van 

het RVO. U kunt zelf de aanvraag doen met behulp van e-herkenning of uw Digi-D code. Wij kunnen 

de aanvraag ook voor u indienen. U dient dan bijgaand machtigingsformulier in te vullen en naar ons 

terug te mailen. De aanvraag zal door het RVO binnen 2 weken worden behandeld en bij goedkeuring 

zal het bedrag binnen een paar werkdagen worden uitbetaald.  

Om in aanmerking te komen voor deze uitkering zijn er nog een aantal aanvullende voorwaarden: 

• Uw onderneming is voor 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister 

• Uw onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland. 

• Niet-horecaondernemingen verklaren ten minste één vestiging met een ander adres te hebben 

dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Bij deze ondernemingen mag het privéadres van 

de eigenaar/eigenaren dus niet gelijk zijn aan het vestigingsadres. Uitgezonderd zijn 

horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30. Zij verklaren in elk geval één 

horecagelegenheid te huren, pachten of in eigendom te hebben. Bij deze ondernemingen mag 

het privéadres van de eigenaar/eigenaren wel gelijk zijn aan het vestigingsadres. 

• De tegemoetkoming is eenmalig € 4.000 per onderneming. De tegemoetkoming is dus niet per 

ondernemer en/of vestiging. 

• U geeft bij de aanvraag een bankrekeningnummer op dat op naam van de onderneming staat. 

• Uw onderneming is niet failliet en heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling 

ingediend bij de rechtbank. 

• U verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 een omzetverlies te verwachten 

van ten minste € 4.000. 

• U verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 ten minste € 4.000 aan vaste lasten 

te verwachten. Ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde 

steunmaatregelen. 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19
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• U verklaart dat u over het huidige en de afgelopen 2 belastingjaren niet meer dan € 200.000 aan 

overheidssteun heeft ontvangen (de-minimisverordening). Heeft uw onderneming het gehele 

bedrag van € 200.000 al uitgeput? Dan komt u niet in aanmerking voor de regeling. 

• Uw onderneming verklaart geen overheidsbedrijf te zijn. 

 

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) - UVW 

Dit betreft de regeling Werktijdverkorting welke is omgezet in het Noodfonds Overbrugging 

Werkgelegenheid. Er is nog geen verdere uitwerking van deze regeling en het is ook nog niet bekend 

wanneer de regeling opengaat. 

Het volgende is al wel bekend: 

Werkgevers krijgen een tegemoetkoming in de loonkosten van hun werknemers. De regeling geldt 

voor 3 maanden met een mogelijkheid tot verlenging van nog eens 3 maanden. Hierdoor kunnen 

bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag 

worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode.  

Je komt in aanmerking voor de regeling als er een omzetverlies van ten minste 20% wordt verwacht. 

De regeling geldt voor omzetdalingen vanaf 1 maart 2020. De hoogte van de tegemoetkoming in de 

loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Als de omzet met 

50% wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van de werkgever. U kunt een 

tegemoetkoming krijgen voor omzetverlies vanaf 1 maart 2020. 

Op basis van de aanvraag zal het UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de 

verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is 

geweest. 

De regeling is ook van toepassing op de loonkosten waarvoor de werkgever geen loondoorbetalings-

plicht heeft, zoals oproepkrachten. 

 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) - Gemeente 

Er komt een extra tijdelijke ondersteuning voor zelfstandige ondernemers, waaronder zzp’ers met 

een levensvatbaar bedrijf. Deze nieuwe tijdelijke regeling is geënt op de bijstand voor zelfstandigen 

(Bbz). De ondersteuning is een aanvulling op uw inkomen en bedraagt voor gehuwden / 

samenwonenden maximaal € 1.500 netto per maand (voor alleenstaanden € 1.050 netto). U hoeft 

deze gift niet terug te betalen. Er is geen vermogens- of partnertoets. Als u echter nog andere 

inkomsten heeft, dan wordt de uitkering met dat bedrag verminderd. 

U vraagt de TOZO aan bij de gemeente waar u woont. De regeling werkt terug tot 1 maart en geldt 
tot 1 juni 2020. Binnen 4 weken na de aanvraag krijgt u voor maximaal 3 maanden een 
inkomensondersteuning voor levensonderhoud. Lukt dat door drukte niet, dan kan de gemeente met 
voorschotten werken. 

De overheid maakt het voor u ook makkelijker om een lening voor bedrijfskapitaal te krijgen. U kunt 
tot maximaal € 10.157 lenen. U moet deze lening later wel terugbetalen. 

https://ondernemersplein.kvk.nl/coronacrisis-extra-bbz-ondersteuning-voor-zzpers/
https://ondernemersplein.kvk.nl/bbz/
https://ondernemersplein.kvk.nl/bbz/
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De voorwaarden voor de extra ondersteuning zijn als volgt: 

U kunt de extra ondersteuning aanvragen als u vanaf 1 maart 2020 door de coronacrisis in financiële 

moeilijkheden bent gekomen. Verder gelden de volgende eisen voor de TOZO: 

• U bent een gevestigde zelfstandige vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd 
• U woont en verblijft rechtmatig in Nederland 
• U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld 
• Uw bedrijf of zelfstandig beroep oefent u uit in Nederland 
• U voldoet aan wettelijke vereisten van een eigen bedrijf, zoals ingeschreven staan in het 

Handelsregister 
• U bent vóór 1 januari 2020 gestart met uw onderneming en voldoet aan het urencriterium 

(minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in uw eigen bedrijf of zelfstandig beroep) 
• U woont in de gemeente waar u aanvraagt 

Het kabinet heeft een dringend verzoek gedaan aan de zelfstandige ondernemers om alleen gebruik 

te maken van deze regeling als het echt nodig is. U kunt zich voor deze regeling aanmelden via de 

volgende websites: 

o Gemeente Moerdijk/Roosendaal/Etten-Leur/Rucphen: https://werkpleinhartvanwest-

brabant.nl/tijdelijke-overbruggingsregeling-zelfstandig-ondernemers-tozo 

o Gemeente Drimmelen: https://www.155.nl/  

o Gemeente Steenbergen/Bergen op Zoom: https://www.ondernemersregelingen.nl/isd-

brabantse-wal/ 

o Gemeente Breda: https://www.breda.nl/tijdelijke-overbruggingsregeling-zelfstandig-

ondernemers-tozo/formulier?page=begin  

 

Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes - Belastingdienst 

Zoals bekend kan bij de Belastingdienst uitstel van betaling aangevraagd worden voor de betalingen 

van belastingen (inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelasting). Er moet wel een aanslag 

liggen, voordat er uitstel aangevraagd kan worden. Voor de loonheffingen en omzetbelasting moet er 

eerst aangifte gedaan worden. Normaal moet dan voor het einde van de maand de betaling binnen 

zijn. Als u niet betaalt, krijgt u een naheffingsaanslag met boete. Op basis van deze naheffingsaanslag 

kan uitstel worden aangevraagd. De boete zal later verminderd worden tot nihil. 

Stuurt u deze naheffingsaanslag naar ons door, zodat wij uitstel van betaling kunnen aanvragen. 

Daarnaast moeten ondernemers met een besloten vennootschap (BV) een melding maken van 

betalingsonmacht. Hiermee wordt voorkomen dat u als privé persoon aansprakelijk kan worden 

gesteld voor de belastingschulden van de BV. Deze melding van betalingsonmacht moet binnen 2 

weken na de uiterste betalingsdatum ingediend worden bij de Belastingdienst. Deze datum ligt voor 

de datum dat u een naheffingsaanslag ontvangt. Geeft u dus tijdig aan ons door als u een aangifte / 

aanslag niet kunt betalen, dan kunnen wij de melding betalingsonmacht verzorgen. Dit geldt dus niet 

voor ondernemers met een eenmanszaak, maatschap of vennootschap onder firma.  

Wanneer een melding betalingsonmacht wordt gedaan over een bepaald tijdvak, bestaat de kans dat 

betalingsproblemen zich ook na dit tijdvak blijven voordoen en u als ondernemer ook de belastingen 

of premies over die tijdvakken niet kunt voldoen. U hoeft alsdan niet opnieuw een melding  

https://werkpleinhartvanwest-brabant.nl/tijdelijke-overbruggingsregeling-zelfstandig-ondernemers-tozo
https://werkpleinhartvanwest-brabant.nl/tijdelijke-overbruggingsregeling-zelfstandig-ondernemers-tozo
https://www.155.nl/
https://www.ondernemersregelingen.nl/isd-brabantse-wal/
https://www.ondernemersregelingen.nl/isd-brabantse-wal/
https://www.breda.nl/tijdelijke-overbruggingsregeling-zelfstandig-ondernemers-tozo/formulier?page=begin
https://www.breda.nl/tijdelijke-overbruggingsregeling-zelfstandig-ondernemers-tozo/formulier?page=begin


 
 

4 
 

 

betalingsonmacht te doen. De eerdere melding betalingsonmacht blijft geldig zolang u niet kunt 

betalen, tenzij de Belastingdienst u heeft bericht dat zij van mening is dat er van betalingsonmacht 

niet langer sprake is. De Belastingdienst kan dit aannemen wanneer u bijvoorbeeld tussentijds een 

(deel)betaling doet, waardoor de fiscus ervan uitgaat dat u weer kunt betalen. De eerdere melding 

betalingsonmacht vervalt dan. Ontstaan er vervolgens nieuwe betalingsproblemen, dan zult u dus 

een nieuwe melding betalingsonmacht moeten doen. 


