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Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging

Werkgelegenheid (NOW) 
 

Algemeen 
De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te 

komen in de personeelskosten. Hierdoor kunnen werknemers met een vast en met een 

flexibel contract in dienst worden gehouden. 

Instantie : UWV 
Website : www.uwv.nl  
 
Versies  

Naam Tegemoetkoming voor Aanvragen 

NOW 1 Maart, april, mei 2020 van 06-04-20 t/m 05-06-20 
(gesloten) 

NOW 2 Juni, juli, september 2020 van 06-07-20 t/m 31-08-20 
(gesloten) 

NOW 3 Oktober, november, december 2020 van 16-11-20 t/m 27-12-20 
(gesloten) 

NOW 4 Januari, februari, maart 2021 van 15-02-21 t/m 14-03-21 
(gesloten) 

NOW 5 April, mei, juni 2021 onbekend 

 
Vergoeding vanaf NOW 4 
Percentage omzetverlies x (Loonsom juni 2020 x 1,4) x 85% = vergoeding per maand 
 
Voorbeeld 
U heeft 35% omzetverlies. 
De loonsom in juni 2020 was €3.750 
 
35% x (€3.750 x 1,4) x 85% = €1.561,88 per maand. 
 
U ontvangt in eerste instantie een voorschot van 80% van het berekende bedrag. 

 
 
Voorwaarden 
U komt in aanmerking voor deze maatregel wanneer: 

 Uw een gemiddeld omzetverlies van 20% hebt over 3 aaneengesloten maanden. 
o Wanneer u de NOW 3 hebt aangevraagd dienen dit de maanden te zijn die direct 

hierop aansluiten.  

 Uw bedrijf is opgestart vóór 1 februari 2020 

 U in de maand juni 2020 of april 2020 loonkosten gemaakt hebt waarover sociale 
premies zijn betaald welke uiterlijk 26 augustus 2020 bekend zijn gemaakt bij het UWV. 

 

 

 

 

about:blank
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Aanvragen 

Voor het aanvragen van deze steunmaatregelen, evenals het controleren van alle details, 

check de website van de instantie.  

 
Belangrijke documenten om bij de hand te hebben zijn: 

 Uw bedrijfsgegevens (KvK-nummer, e-mail, telefoon etc.); 

 Het loonheffingsnummer; 

 De 3 maanden waarover u minstens 20% omzetverlies verwacht; 

 Het verwachte percentage omzetverlies; 

 Rekeningnummer en naam rekeninghouder; 

 Kopie bankafschrift van de bankrekening zoals hierboven bedoeld.  
 
Overige  

 Wanneer u medewerkers ontslaat of hun contract niet verlengd, heeft u een 
inspanningsverplichting om hen te begeleiden naar ander werk.  

 De vergoeding wordt later definitief vastgesteld. Eventueel te veel ontvangen 
vergoedingen dienen te worden terugbetaald. De definitieve berekeningen van eerdere 
NOW-uitkeringen dient u wel te ondernemen! 

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) 
 

Algemeen 
De TVL is bedoeld voor mkb-ondernemers en zelfstandigen die door de corona-maatregelen 

veel omzet verliezen, maar wel doorlopende vaste lasten hebben. Bedrijven met minder dan 

250 medewerkers krijgen subsidie voor hun vaste lasten. De subsidie is afhankelijk van de 

hoogte van de vaste lasten en het omzetverlies.  

Instantie: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 

Website: www.rvo.nl 

Naam Tegemoetkoming voor Aanvragen 

TVL  Juni, augustus, september 2020 van 01-06-20 t/m 30-09-20 

TVL Q4 
2020 

Oktober, november, december 2020 van 25-11-20 t/m 29-01-21 

TVL Q1 
2021 

Januari, februari, maart 2021 t/m 18-05-21  

TVL Q2 
2021 

April, mei, juni 2021 Onbekend (naar verwachting 
tweede helft van mei) 

 

Vergoeding* 

Subsidie = Normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x subsidie in %. 
 
Voor de TVL Q1 2021 geldt een vast subsidiepercentage van 85%. Het maximumbedrag 
voor mkb-bedrijven is €550.000,-.   
 
U ontvangt in eerste instantie een voorschot van 80% van het berekende bedrag 
 

www.rvo.nl
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Voorbeeld 
U heeft 70% omzetverlies. 
De ‘normale’ omzet in Q1 2019 was € 250.000 
Uw percentage vaste lasten is vastgesteld op 25% (op basis van uw SBI-code). 
 
€ 336.000 x 70% x 25% x 85% = € 37.187,50 
 
* De informatie is toegespitst op de voorwaarden van TVL Q1 2021. 
 
Voorwaarden * 
U komt in aanmerking voor deze maatregel wanneer:  

 U meer dan 30% omzetverlies hebt door de coronacrisis; 

 U minimaal € 1.500,- vaste lasten per kwartaal op basis van het percentage vaste lasten 
dat bij uw hoofdactiviteit hoort; 

 Uw bedrijf is opgericht vóór 15 maart 2020; 

 U staat op de lijst met opgegeven SBI-codes; 

 Voor bepaalde SBI-codes gelden aanvullende voorwaarden. 
 
*De informatie is toegespitst op de voorwaarden TVL Q1 2021.  
 

Aanvragen 

Voor het aanvragen van deze steunmaatregelen, evenals het controleren van alle details, 

check de website van de instantie.  

Belangrijke documenten om bij de hand te hebben zijn: 

 Identificatie: e-herkenning niveau 1 (of hoger) of DigiD; 

 Uw bedrijfsgegevens (KvK-nummer, e-mail, telefoon etc.); 

 Rekeningnummer en naam rekeninghouder; 

 Omzetgegevens, dit is afhankelijk van de datum waarop uw bedrijf voor het eerst 
inschreef in het Handelsregister van de KvK.  

 

Overige  
 

 Binnen 8 weken hoort u of de aanvraag goedgekeurd is. Zodra de aanvraag is 
goedgekeurd, staat het bedrag binnen 5 werkdagen op uw rekening. 

 De bepaling van het definitieve subsidiebedrag volgt later.  
 

 
 
 

Verwachtingen 
De TVL Q2 2021 zal verder worden uitgebreid ten opzichte van Q1. Het subsidiepercentage 
stijgt van 85% naar 100%. Het minimale omzetverliespercentage van 30% wordt 
gehandhaafd. Gezien het verlengen van de lockdown, is het meer dan aannemelijk dat 
omzetverlies in de horeca de 30% overstijgt. Ook blijft de berekening over de berekende 
vaste lasten en niet om de werkelijke vaste lasten. In de tabel hieronder ziet u een overzicht 
van de inhoudelijke verschillen van de TVL-regelingen.  
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TVL TVL Q4 2020 TVL Q1 2021 TVL Q2 2021 

Subsidieperiode jun-sep 2020 okt-dec 2020 jan-mrt 2021 apr-jun 2021 

Voor wie mkb-bedrijven 
met <250 
medewerkers 
en specifieke SBI-
codes 

mkb-bedrijven 
met <250 medewerkers 
en vrijwel alle SBI-codes 

bedrijven 
met vrijwel alle SBI-codes 

bedrijven 
met vrijwel alle SBI-codes 

Minimale bedrag € 1.000 € 750 € 1.500 € 1.500 

Maximale bedrag € 50.000 € 90.000 mkb: € 550.000 
niet-mkb: € 600.000 

mkb: € 550.000 
niet-mkb: € 600.000 

Subsidiepercentage 50% 50-70% 85% 100% 

Minimale omzetverlies 30% 30% 30% 30% 

Minimale berekende vaste 
lasten 

€ 4.000 € 3.000 € 1.500 € 1.500 

Opslag geen 5,6% HVA 
voor horeca 

5,6% VGD 
voor non-food 
detailhandel, 
maximaal € 20.160 

geen HVA 

21% VGD 
voor non-food 
detailhandel, 
maximaal € 300.000 

3,4% AR 
voor de reissector 

21% opslag voor 
land- en 
tuinbouwbedrijven 

geen HVA 

geen VGD 

geen AR 

21% opslag voor 
land- en 
tuinbouwbedrijven 

Module geen VLE voor 
evenementenbranche 

VLE voor 
evenementenbranche 

geen 

 

 

Algemeen 
De TOZO is bedoeld voor zelfstandig ondernemers van wie het inkomen onder het sociaal 

minimum is gekomen en kan aangevraagd worden bij de gemeente. De regeling bestaat uit 2 

voorzieningen. De eerste is een inkomstenondersteuning die uw inkomsten aanvult tot het 

sociaal minimum. De tweede is een bedrijfskrediet met een maximum van €10.157,- 

(berekend over alle TOZO-versies).  

Instantie: Gemeente waarbij u staat ingeschreven. 

Website: Zie website van uw gemeente. 

Versies  
 

Naam Tegemoetkoming voor Aanvragen 

TOZO 1 30 maart t/m 31 mei 2020 van 30-03-20 t/m 31-05-20 

TOZO 2 juni, juli, augustus en september 2020 van 01-06-20 t/m 30-09-20 

TOZO 3 1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021 van 01-10-20 t/m 31-03-21 

TOZO 4 1 april t/m 30 juni 2021 van 01-04-21 t/m 30-06-21 

Vergoeding  
De gemeente verstrekt de uitkering aan een huishouden op basis van de participatiewet.  
Het betreft een uitkering als aanvulling tot het sociaal minimum.  
Voorbeeld 
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U bent een alleenstaande zelfstandige, de gemeente vult het inkomen aan tot € 1.075 per 
maand. 
U en uw partner zijn beide zelfstandigen, de gemeente vult het inkomen aan tot € 1.536 per 
maand.  
 
De TOZO-uitkering dient bij de belastingaanslag apart vermeld te worden, mogelijk komt er 
een naheffing op basis van het inkomen, gezamenlijk met uw partner.  

 

Aanvragen 

Voor het aanvragen van deze TOZO, evenals het controleren van alle details, check de 

website van de instantie.  

Belangrijke documenten om bij de hand te hebben zijn: 

 Persoonlijke gegevens: DigiD, kopie legitimatie, NAW-gegevens, leeftijd, afschrift 
bankrekening waarop de uitkering gestort moet worden, verklaring over het voldoen aan 
de uren-criterium, bezit van de vereiste vergunningen en berekening van het verwachte 
netto-inkomen in de maanden waarvoor de aanvraag wordt gedaan;  

 Gegevens over de samenstelling van uw huishouden; 

 Gegevens over uw bedrijf: naam bedrijf, KvK-nummer en datum van inschrijving, 
rechtsvorm, verklaring over vestiging bedrijf of uitvoering hoofdzakelijke activiteiten in 
Nederland.  

 
Overige  

 Er wordt in TOZO 3 gericht op begeleiding naar ander werk indien de gemeente verwacht 
dat dit meer inkomen zal genereren. 

 Geef wijzigingen direct door bij uw gemeente en voorkom verrassingen achteraf.  

 Heeft u TOZO aangevraagd en moet u dit terugbetalen, doe dit zoveel mogelijk in het 
lopende kalenderjaar. De gemeente is na dit kalenderjaar verplicht om over de aan u 
verleende bijstand loonbelasting en premies volksverzekeringen te berekenen en af te 
dragen aan de Belastingdienst. Deze kosten worden aan u doorbelast. 

Voorwaarden 
U komt in aanmerking voor deze maatregel wanneer:  

 U als gevolg van de coronacrisis een huishoudinkomen onder het sociaal minimum hebt 
en/of liquiditeitsprobleem hebt waarvoor u een bedrijfskrediet nodig hebt; 

 U tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd bent; 

 U in Nederland woont en uw bedrijf in Nederland gevestigd is; 

 U bedrijf nog actief is, tenzij dit door de coronacrisis niet mogelijk is; 

 U alle noodzakelijke vergunningen hebt; 

 U aan het 2019 uren-criterium voldoet; 

 Indien u DGA bent, dan dient u alleen of samen met de andere BV werkzame directeuren 
meer dan 50% van de aandelen te bezitten; 

 De uitsluitingsgronden van de participatiewet niet op u van toepassing zijn; 

 Indien u bijstand ter voorziening in de behoefte van bedrijfskapitaal wilt aanvragen, er 
geen verzoek is ingediend tot verlening surseance van betaling of om faillietverklaring 
van u, uw huishouden, uw bedrijf of zelfstandig beroep al dan niet in 
samenwerkingsverband; 

 Uw partner niet te veel inkomen geniet, er wordt gebruik gemaakt van de 
partnerinkomenstoets; 

 Vanaf 1 april 2021 (TOZO 4) wordt er een beperkte vermogensgrens ingesteld.  
 
* De informatie is toegespitst op de voorwaarden TOZO 3 
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Algemeen 
De belastingdienst biedt mogelijkheden om ondernemers die te maken hebben met de 

negatieve gevolgen van de coronacrisis tegemoet te komen. De belangrijkste is het 

Bijzonder uitstel van betaling, deze zetten we hier uiteen. Check de website van de 

Belastingdienst voor alle mogelijkheden en aandachtspunten.  

Instantie : Belastingdienst 
Website : www.belastingdienst.nl 
 

Bijzonder uitstel van betaling 
Wanneer u betalingsproblemen hebt vanwege de coronacrisis dan kunt u bijzonder uitstel 
van betaling aanvragen. Het aanvragen of verlengen van uitstel van betaling kan tot en met 
30 juni 2021.  
 
U kunt voor verschillende soorten belasting het uitstel aanvragen. U doet dit op de website 
van de Belastingdienst.  
 
Na de laatste dag van uw uitstel moet u alle belastingen weer op tijd betalen. Op 1 oktober 
2021 start een betalingsregeling van 36 maanden voor de belastingschuld die u in de 
tussentijd hebt opgebouwd.  

U kunt het Bijzonder Uitstel van Betaling aanvragen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, 

Zorgverzekeringswet, Vennootschapsbelasting, Loonheffingen en omzetbelasting (btw), 

assurantiebelasting, kansspelbelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen, binnenlandse 

accijnzen en verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken.  

Aanvragen 

U kunt een aanvraag voor uitstel aanvragen door middel van een online formulier of 

schriftelijk. Beide formulieren staan op de website van de Belastingdienst. Het is in ieder 

geval handig de volgende informatie bij de hand te houden.  

 Uw RSIN of BSN; 

 Naam, postcode en huisnummer van uw bedrijf; 

 Naam en telefoonnummer van uw contactpersoon (als u die hebt); 

 Liquiditeitsprognose (als u verlenging aanvraagt en uw belastingschuld was € 20.000 of 
hoger toen u voor de 1e keer bijzonder uitstel van betaling aanvroeg); 

 Verklaring van derde-deskundige (als u verlenging aanvraagt en uw belastingschuld was 
€ 20.000 of hoger toen u voor de 1e keer bijzonder uitstel van betaling aanvroeg); 

 Andere bewijsstukken (als u verlenging aanvraagt en bewijsstukken wilt meesturen die 
niet verplicht zijn). 

 

Verlagen voorlopige aanslag  
Vanaf 8 december 2020 kunt u een voorlopige aanslag inkomstenbelasting ontvangen van 
de Belastingdienst. Deze voorlopige aanslag is veelal gebaseerd op de definitieve aanslag 
inkomstenbelasting 2019 of uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2020. Als uw 
inkomen in 2020 is veranderd of nu al weet dat uw inkomen in 2021 gaat veranderen 
(bijvoorbeeld door corona), dan is het belangrijk dit door te geven aan de Belastingdienst.  
U voorkomt daarbij dat u later bij de definitieve aanslag bij- of terug moet betalen. 

www.belastingdienst.nl
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Time-out arrangement (TOA) 
 

Algemeen 
De TOA ondersteunt ondernemers in zwaar weer bij het afwenden van een faillissement. De 

TOA is in feite een praktisch middel om gebruik te maken van de vrij technische en 

ingewikkelde Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). De TOA kan nuttig zijn 

wanneer u uw bedrijf (tijdelijk) wilt stopzetten en akkoorden met schuldeisers tot stand wilt 

brengen. 

Instantie : KVK 
Website : www.kvk.nl 
 
Details omtrent de TOA zijn op dit moment niet bekend.   

 

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) 
 

Algemeen 

Het kabinet creëert de TONK-regeling voor huishoudens die door omstandigheden in 

ernstige financiële problemen dreigen te komen. Er wordt gebruik gemaakt van de bijzonder 

bijstand vanuit de gemeente.  

 

Instantie: gemeente 

Website: website van de gemeente 

 

Vanaf maart zijn de eerste gemeente gestart met de TONK. Een aanvraag kan met 

terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 worden aangevraagd.  

Voorwaarden 

U komt mogelijk voor TONK in aanmerking als u in ieder geval: 

 18 jaar of ouder bent; 
 Aanzienlijk inkomen verliest door de coronacrisis; 
 Uw woonkosten niet meer uit het huishoudensinkomen of uw vermogen kunt betalen; 
 Ook met een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van UWV op 

uw WW-uitkering, niet voldoende inkomsten heeft om uw woonkosten van te betalen. 
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Algemeen 
Met de BMKB kunt u mogelijk makkelijker geld lenen. Het ministerie van Economische Zaken 

en Klimaat staat namelijk borg voor kredieten aan ondernemers die liquiditeitsproblemen 

ervaren door de coronacrisis. Het gaat hierbij om overbruggingskredieten en het verhogen 

van een rekening courant-krediet. 

Instantie: Diversen geaccrediteerde financiers 
 

De openstelling van de BMKB loopt tot eind 2021. 

Voor de mogelijkheden kunt u contact opnemen met een geaccrediteerde financiers. Hier 

vallen banken onder, maar ook partijen als Qredits.  

 

 

 

Algemeen 
De KKC is gericht op kleine ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis en moeilijk 

toegang hebben tot financiële steun. De Nederlandse overheid staat voor 95% garant voor 

kredieten tussen de €10.000,- en €50.000,-.  

Instantie : Rabobank, ABN AMRO, ING, de Volksbank en Triodos Bank 
Website : - 
 

Tot en met 30 juni 3032 kunnen ondernemers een aanvraag doen bij hun financier.  

Voorwaarden 

De regeling is voor ondernemers die voor 1 januari 2019 zijn ingeschreven bij de KvK en 

voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren.  
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Algemeen 

Verbied de overheid een evenement dat door u wordt georganiseerd? Dan maakt de 

subsidieregeling evenementen het mogelijk om gemaakte kosten te vergoeding. Met deze 

‘verzekering’ wordt beoogd meer perspectief te bieden aan de evenementensector. 

Het loket voor het indienen van aanvragen gaat naar verwachting 1 mei open. 

Vergoeding  
Het zal vooral gaan om betalingen aan onderaannemers en leveranciers. Bijvoorbeeld 

kosten voor de opbouw van tribunes, security en technische voorzieningen. En daarnaast de 

kosten om het evenement veilig te kunnen houden.  

Voorwaarden 

 De subsidieregeling is gericht op evenementen die gepland staan tussen 1 juli en 31 
december 2021; 

 Het is toegestaan om een evenement (dat normaal gesproken) gepland stond voor 1 
juli 2021 te verplaatsen na een datum tussen 1 juli en 31 december 2021; 

 Evenementen die bij de 2 (direct) voorafgaande edities een annuleringsverzekering 
hadden, vallen onder de regeling; 

 Het evenement dient georganiseerd te worden in Nederland; 
 De organisatoren houden zich aan de dan geldende corona- en 

veiligheidsmaatregelen. Hoogte van budget of aantal bezoekers speelt hierbij geen 
rol; 

 Gratis evenementen vallen niet onder de regeling; 
 Als een evenement door de Rijksoverheid wordt verboden vanwege de coronasituatie 

en de organisator als gevolg daarvan het evenement annuleert, kan de organisator 
maximaal 100% van de dan reeds gemaakte kosten gecompenseerd krijgen; 

 Als subsidie wordt gevraagd voor meer dan 80% van de gemaakte kosten, dan krijgt 
de organisator voor het resterende deel een lening tegen 2% rente. 

 

 Disclaimer 

Dit document is bedoeld om de lezer verder te informeren over de steunmaatregelen welke beschikbaar zijn gesteld 

door de overheid. De informatie is tot stand gekomen op basis van algemeen beschikbare bronnen, waarvan de 

betrouwbaarheid niet altijd is gecontroleerd.  Wij geven dan ook geen enkele garantie inzake de juistheid of de 

volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie in dit document. Eventuele fouten zijn niet uit te sluiten.  

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit document. 

Wij adviseren altijd de uitgevende instellingen (zoals de RVO, UWV, e.d.) te raadplegen voor gedetailleerde en 

actuele informatie.  


