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Hoewel aan de samenstelling van dit memo de uiterste zorg is besteed, wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.  

Met dit memo wordt niet beoogd de verschillende regelingen uitputtend te benoemen. 

 

UPDATES ONLY 

Maatregelen in verband met Coronavirus en arbeidsrechtelijke en fiscale aandachtspunten 

        Stand per 30 juni 2020, 13.00 uur 

 

Algemeen 

Inmiddels heeft de nieuwsbrief een dermate omvang, dat besloten is om de updates apart te 

vermelden. De in dit bericht genoemde updates dienen bij voorkeur in samenhang met één van 

beide volledige nieuwsbrieven te worden gelezen. 

 

Belangrijke data op een rij 
Aanvragen verschillende regelingen  
NOW 2: vanaf 6 juli 2020 t/m 31 augustus 2020 
TOZO 2: t/m 31 augustus 2020 
TOGS: t/m 26 juni 2020  
TVL MKB: vanaf 30 juni 2020 12.00 uur t/m 30 oktober 2020 17.00 uur 
TOFA: vanaf 22 juni 2020  
 

2.0 

NOW 
NOW 2 kan worden aangevraagd vanaf 6 juli 2020. De regeling voor de NOW 2 is op 25 juni 2020 
gepubliceerd in de Staatscourant. Eerder hebben wij u de regeling al uiteengezet (zie de nieuwsbrief 
2.0 versie). 
 
Voor de NOW 2.0 hebben wij inmiddels een rekentool ontwikkeld. Deze kunt u hier downloaden. 

 
Let op, ook de TVL (zie hierna) geldt als omzet in het kader van de NOW. Het aanvragen van TLV kan 
overigens wel naast een aanvraag NOW, maar heeft dus invloed op de hoogte van het omzetverlies 
in het kader van de NOW.  
 
Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) 
 
Vandaag is de TVL (Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19) gepubliceerd. 
Daarmee is de (verdere) inhoud van de regeling bekend. Op basis van het omzetverlies (die minimaal 
30% moet bedragen) wordt berekend wat de vaste lasten zijn. Een percentage van die vaste lasten 
wordt voorts als subsidie verstrekt.  
 
Voorwaarden 

• Het bedrijf valt onder de definitie van MKB (MKB-toets), o.a. niet meer dan 250 werknemers, 
jaaromzet niet hoger dan 50 miljoen en jaarbalans niet meer dan 43 miljoen; 

• Het bedrijf heeft meer dan 30% omzet verloren door de coronacrisis; 

• De vaste lasten (huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, vaste leasecontracten en 
abonnementen; loonkosten en variabele kosten horen hier niet bij) zijn minimaal € 4000,- in de 
periode juni tot en met september 2020; 

• De SBI-code van het bedrijf staat op deze lijst met vastgestelde SBI-codes; 

• Het bedrijf is voor 15 maart 2020 opgericht en is ingeschreven in het KVK Handelsregister; 

• Het bedrijf heeft een vestiging in Nederland; 

https://www.konings-meeuwissen.nl/berichten/nieuwsbrief-economische-maatregelen-i-v-m-corona-virus/
https://www.konings-meeuwissen.nl/berichten/nieuwsbrief-economische-maatregelen-i-v-m-corona-virus/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-34308.html
https://www.konings-meeuwissen.nl/berichten/rekentools-tvl-now-1-en-2/
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidiespelregels/subsidiespelregels-ministerie/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat/aanvraag-indienen/mkb-toets
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/togs/vastgestelde-sbi-codes-0
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• Minimaal 1 vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres van de 
eigenaar/eigenaren. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of 
toegang. Een uitzondering hierop zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 
56.30 en ambulante handel (waaronder markthandel, taxivervoer, auto- en motorrijscholen en 
kermisattracties); 

• Het bedrijf heeft op 31 december 2019 of daarna geen uitstel van betaling aangevraagd bij de 
rechtbank; 

• Het bedrijf was op 31 december 2019 of daarna niet failliet;  

• Het bedrijf is geen overheidsbedrijf; 
 
Voor de TVL hebben wij inmiddels een rekentool ontwikkeld. Deze kunt u hier downloaden.  
 
De TVL is vanaf vandaag 12.00 uur aan te vragen bij de RVO. Daarvoor zal de RVO hier een online 
formulier ter beschikking stellen.  
 
Voor de aanvraag heeft u het volgende nodig: 

• Identificatie: eHerkenning niveau 1 (of hoger) of DigiD. 
• KVK-nummer van uw onderneming (let op: niet het vestigingsnummer/RSIN). 
• Uw contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres. 
• Het bankrekeningnummer dat op naam staat van uw onderneming. Heeft u een 

eenmanszaak en heeft u geen zakelijk bankrekeningnummer? Dan mag u uw 
privérekeningnummer doorgeven waarop de zakelijke transacties uit uw onderneming 
plaatsvinden. Let op: het rekeningnummer dat u bij uw aanvraag invult, gebruiken wij 
voor het overmaken van de tegemoetkoming. Controleer deze daarom goed! 

• Als u omzetbelasting (btw) betaalt: pdf’s van de btw-aangiften van het tweede en derde 
kwartaal van 2019 (Q2 en Q3, april-september 2019). Als u de aangiften niet heeft, mag u 
ook een pdf of uitdraai van uw omzet over het tweede en derde kwartaal van 2019 uit uw 
eigen boekhoudprogramma uploaden. 

• Als u geen omzetbelasting (btw) betaalt: een pdf van de jaarrekening over 2019. Als u 
deze niet heeft, mag u ook een pdf of uitdraai van uw omzet over het tweede en derde 
kwartaal van 2019 uit uw eigen boekhoudprogramma uploaden. 

 
Aanvragen kan tot uiterlijk 30 oktober 2020 17.00 uur. 

 
 
  

https://www.konings-meeuwissen.nl/berichten/rekentools-tvl-now-1-en-2/
https://mijn.rvo.nl/subsidie-en-financiering-aanvragen
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Omzetverlies 
Het omzetverlies wordt in beginsel bepaald door de omzet in de voor deze subsidie relevante 
periode te vergelijken met dezelfde periode in 2019 en dient tenminste 30% te bedragen. Net als bij 
de NOW kan een voorschot worden aangevraagd op basis van een schatting van het omzetverlies in 
de subsidieperiode (juni t/m september).  
 
Aanvragen van subsidie kan tot en met 30 oktober 2020. Hoe later de subsidie wordt aangevraagd, 
hoe beter de inschatting van omzetverlies kan worden gemaakt. Daar staat tegenover dat hoe later 
de subsidie wordt aangevraagd, hoe later ook een voorschot wordt ontvangen. 
 
De meerderheid van de ondernemingen die in aanmerking komt voor subsidie draagt 
omzetbelasting (ook wel BTW genoemd) af over zijn activiteiten. Binnen die groep doet een 
aanzienlijk deel van de ondernemingen aangifte per kalenderkwartaal. Zowel vanuit het oogpunt van 
uitvoerbaarheid als voor beperking van de administratieve lasten is het wenselijk dat de groep 
ondernemingen die per kalenderkwartaal aangifte doet voor de omzetbelasting, zijn omzet kan 
aantonen met zijn aangiften. 
 
De subsidieperiode (juni t/m september) sluit echter niet precies aan op de kalenderkwartalen. Om 
die reden is er voor gekozen om bij de bepaling van de omzet gebruik te maken van de omzet in het 
tweede kalenderkwartaal en het derde kalenderkwartaal van de betreffende jaren (2019 en 2020). 
Zo wordt een goed beeld verkregen van de omzet in de subsidieperiode. Daarbij telt de omzet in het 
tweede kalenderkwartaal voor 1/3e mee, waarmee de omzet van de maand juni wordt bepaald, en 
de omzet in het derde kalenderkwartaal volledig.   
 
Voor ondernemingen die uiterlijk 15 november 2019 zijn gestart (maar wel na 1 april 2019) wordt de 
omzet in 2019 van de eerste 4 maanden na de start van de onderneming als referentieomzet 
genomen. Is de onderneming na 15 november 2019, maar uiterlijk op 29 februari 2020, gestart dan 
geldt als referentieomzet de omzet vanaf de start tot en met 15 maart 2020, gedeeld door het aantal 
maanden dat het beslaat, vermenigvuldigd met 4. Hierdoor wordt deze omzet teruggerekend naar 
een referentieomzet vergelijkbaar met 4 maanden. 
 
Voor een onderneming met alleen een geregistreerde nevenactiviteit opgenomen in de bijlage bij de 
regeling, geldt dat het omzetverlies van ten minste 30% betrekking dient te hebben op de 
geregistreerde nevenactiviteit. 
 
Voor ondernemingen die zich tussen 1 maart en 15 maart voor de eerste maal hebben ingeschreven 
in het handelsregister wordt het omzetverlies op basis van deze regeling niet bepaald. De periode 
waarover hun omzet in de referentieperiode moet worden bepaald is dermate kort (maximaal 14 
dagen) dat dat aan dat bedrag onvoldoende betekenis kan worden toegekend om het omzetverlies 
te berekenen. Van deze categorie wordt het omzetverlies dus niet in aanmerking genomen. De 
drempel van 30% omzetverlies is op deze categorie dan ook niet van toepassing. Om deze 
ondernemers toch te ondersteunen ontvangen deze ondernemers, mits ze aan de overige 
voorwaarden voldoen, daarom het minimumbedrag (€ 1.000,-) waarop ondernemers recht hebben 
in deze regeling. 
 
Onder omzet wordt in de TVL regeling begrepen de netto omzet. Expliciet zijn daarvan uitgezonderd 
subsidies, tegemoetkomingen of andere steun van de overheid in verband met de bestrijding van de 
verspreiding van COVID-19 (o.a. de NOW). 
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Vaste lasten 
Voor de bepaling van de vaste lasten wordt gebruik gemaakt van de branchegegevens van het CBS. 
Er wordt dus geen gebruik gemaakt van de werkelijke vaste lasten. Daarmee wordt voorkomen dat 
per bedrijf een berekening en controle op de vaste lasten zou moeten plaatsvinden, hetgeen zou 
betekenen dat veel extra informatie aangeleverd zou moeten worden.  
De uitkomst van de berekening van de vaste lasten van de onderneming heeft in beginsel geen 
relatie met het bedrag aan vaste lasten dat de onderneming betaalt in de subsidieperiode. 
Ondernemingen hoeven het bedrag van de vaste lasten in die periode dan ook niet aan te tonen. Let 
er wel op dat een staking van bedrijfsactiviteiten waarbij de vaste lasten in de subsidieperiode nihil 
(zullen) bedragen, tot gevolg heeft dat geen aanspraak gemaakt kan worden op de TVL regeling.  
 
Het CBS beschikt over het gemiddelde aandeel van de vaste lasten in de omzet van uw branche, een 
percentage. Het aandeel van de vaste lasten in de omzet voor uw branche staat dus vast en hangt 
samen met uw SBI-code. De vaste lasten moeten na berekening hoger zijn dan € 4.000. 
Een overzicht van het percentage gemiddelde aandeel van de vaste lasten in de omzet van uw 
branche vindt u hier.  
 
Hoogte subsidie 
De hoogte van de subsidie is gebaseerd op het omzetverlies en de omvang van de vaste lasten van 
de getroffen onderneming. Daartoe wordt de omzet in referentieperiode vermenigvuldigd met het 
gemiddelde aandeel vaste lasten in de omzet voor de branche waar de onderneming toe behoort. 
 
De subsidie wordt dan als volgt bepaald: 
Referentieomzet (A) * Omzetverlies(%) (B) * Aandeel vaste kosten van de omzet (%) (C) * 50%, in de 
regeling weergegeven als A*B*C*0,5 
 
De subsidie is gemaximaliseerd op € 50.000,- voor de gehele subsidieperiode. Indien aan de 
voorwaarden wordt voldaan en de uitkomst lager is dan € 1.000,-, dan zal de subsidie € 1.000,- 
bedragen.  
 
Aanvraag 
Aanvragen kunnen vanaf 30 juni 2020 12.00 uur worden ingediend bij de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO), de instantie die ook de TOGS-regeling heeft uitgevoerd.  
  
Als aan alle voorwaarden is voldaan, zal een voorschot van 80% van het subsidiebedrag worden 
uitgekeerd. Uiterlijk 1 april 2021 dient de definitieve vaststelling van de subsidie aangevraagd te 
worden. Binnen 16 weken ontvangt u vervolgens bericht over het definitieve bedrag waar u recht op 
heeft. Is het omzetverlies gelijk aan uw opgegeven schatting, dan ontvangt u de laatste 20%. Bij een 
lager omzetverlies ontvangt u minder dan 20% of moet u subsidie terugbetalen. Is het omzetverlies 
hoger, dan ontvangt u alsnog een hogere subsidie met een maximum van € 50.000. 
 
SBI onjuist geregistreerd? 
In het geval u SBI code niet juist geregistreerd is in het Handelsregister, dan kunt u dat hier melden. 
De RVO streeft er naar binnen 2 weken de melding te beoordelen. Indien u deze melding reeds hebt 
gedaan in het kader van de TOGS-regeling, dan kunt u de uitkomst daarvan afwachten. Als u een SBI-
code krijgt die recht geeft op de TOGS, kunt u ook een aanvraag voor TVL opstarten, een nieuwe 
melding is dus niet nodig. 
 
 
 
 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/vastgestelde-sbi-codes
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/melding-niet-aansluitende-sbi-code-wssl
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Uitstel belastingen 
Eerder konden ondernemers eenvoudig een uitstel aanvragen voor de duur van 3 maanden. 
Inmiddels is het mogelijk om andermaal uitstel te vragen voor de duur van 3 maanden. Dat kan met 
gebruikmaking van dit formulier. 
 
Indien bij de aanvraag van de verlening de totale belastingschuld minder is dan € 20.000,- dan is 
uitstel vragen betrekkelijk eenvoudig, immers is dan geen zogenoemde derde verklaring vereist. Is 
de belastingschuld bij de aanvraag van de verlenging € 20.000,- of hoger dan is een dergelijke 
verklaring wel vereist.  
 
Bij het aanvragen van uitstel of verlening daarvan zal steeds verklaard moeten worden dat uw 
onderneming geen eigen aandelen inkoopt, geen dividenden uitkeert, en dat aan bestuur en directie 
geen bonussen, winstuitdelingen of andere betalingen die kenmerken van bonussen hebben worden 
uitgekeerd over het jaar 2020. Deze verklaring geldt voor de periode vanaf het insturen van het 
verzoek voor verlenging van bijzonder uitstel tot en met de datum van de vergadering waarin de 
jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Uitbetalingen waartoe in 2019 al formeel was besloten, zijn 
uitgesloten van deze verklaring. 
 
Stel uw vragen, we zijn er voor u! 
Laat u vooral goed infomeren en adviseren. U kunt daarvoor gebruik maken van de expertise die wij 
binnen Konings & Meeuwissen hebben. Ook wij werken grotendeels vanuit huis en zijn hierdoor niet 
altijd per direct te bereiken, maar wij doen er alles aan om u zo spoedig mogelijk te woord te staan. 
Dus schroom niet om contact op te nemen met uw contactpersoon, die kan u verder helpen en zo 
nodig andere experts bij de oplossing van uw probleem betrekken. 
 
Wij gaan er alles aan doen om samen met u door deze moeilijke en zware tijden heen te komen! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team Konings & Meeuwissen 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/hoe-vraag-ik-voor-3-maanden-bijzonder-uitstel-van-betaling-aan-vanwege-de-coronacrisis

