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Maatregelen in verband met Coronavirus en arbeidsrechtelijke en fiscale aandachtspunten 

Versie 2 periode juli t/m september 2020 

Stand per 30 juni 2020, 13.00 uur 

 

Algemeen 

In verband met het Coronavirus treft de overheid diverse maatregelen om ondernemers te helpen 

die door de gevolgen van het virus worden getroffen. Maar ook Nederlandse Banken zijn inmiddels 

maatregelen aan het treffen.  

 

De ontwikkelingen gaan snel; dagelijks vinden updates plaats. De volgende websites van de 

Rijksoverheid, Kamer van Koophandel, Belastingdienst en het RIVM komen dagelijks met nieuwe 

updates.  

 

Wij zetten ons in om u steeds op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen, maar zullen dit 
niet meer op dagelijkse basis doen. Zodra er noemenswaardige ontwikkelingen zijn, zullen wij u 
daarvan uiteraard op de hoogte brengen met een update. Dat zal bijvoorbeeld het geval zijn 
wanneer er meer duidelijkheid is over (de voorwaarden van) de verlenging van de diverse regelingen 
of er wijzigingen zijn van regelingen (zoals vandaag).  
 
Bij Kamerbrieven van 20 mei jl. zijn diverse maatregelen aangekondigd met betrekking tot verlening, 
wijziging en uitbreiding van bestaande regelingen. De uitwerking daarvan dient goeddeels nog plaats 
te vinden (en dient in allerhande besluiten te worden vervat). Zodra de uitwerkingen bekend zijn, 
zullen wij u daarover nader berichten.   
 
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 
TVL MKB: vanaf 30 juni 2020 12.00 uur t/m 30 oktober 2020 17.00 uur 
TOFA: vanaf 22 juni 2020  
 
 
Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (nieuw, als opvolger van de TOGS) 
MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters 
krijgen - bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) - een belastingvrije tegemoetkoming van 
het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Bedrijven krijgen 
afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van 
omzetderving (minimaal 30 procent) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum 
van 50.000 euro (netto) (was aanvankelijk 20.000 euro) voor de komende vier maanden (was eerst 3 
maanden). In aanmerking komen de getroffen sectoren uit de TOGS-regeling. 
 
Op 29 juni 2020 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.  

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
http://www.kvk.nl/corona/
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/content/coronavirus
http://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
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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 (voor sommige 
bedrijven gelden aanvullende voorwaarden); 

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

• Het bedrijf heeft een vestiging in Nederland; 

• 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; 
 
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 

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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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). 
 
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.  
 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/vastgestelde-sbi-codes
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Aanvraag 
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. 

 
  
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. 
 
NOW 2 
Vanaf 6 juli 2020 kan tegemoetkoming in de loonkosten worden aangevraagd bij het UWV voor juni 
t/m september 2020. De verlengde NOW-regeling hanteert dezelfde systematiek van 
tegemoetkoming, maar de nieuwe regeling bevat ook wijzigingen. De wijzigingen die zijn 
aangebracht in de NOW 1.0 (zie ter zake onze andere nieuwsbrief over de maatregelen 1.0) gelden 
overigens ook voor de NOW 2.0 
 
Voor de NOW 2.0 hebben wij inmiddels een rekentool ontwikkeld. Deze kunt u hier downloaden. 

 
Loonsom 
De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40 procent. De referentiemaand voor de 
loonsom wordt maart 2020. Daarnaast wordt in de al lopende NOW-regeling (NOW 1) maart ook als 
uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart-mei hoger is dan in januari-maart. Dit is 
van belang voor seizoensgebonden bedrijven. Deze uitzondering geldt overigens niet voor NOW 2.  
  

https://etl-bna.nl/bna-content/uploads/sites/3/2020/06/ETL-Rekenhulp-TVL.xlsx
https://www.konings-meeuwissen.nl/berichten/rekentools-tvl-now-1-en-2/
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/melding-niet-aansluitende-sbi-code-wssl
https://www.konings-meeuwissen.nl/berichten/rekentools-tvl-now-1-en-2/
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Een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW 2 mag over dit jaar geen winstuitkering aan 
aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen 
aandelen inkopen, tenzij het voorschot niet meer bedraagt dan € 100.000,- en/of het vastgestelde 
subsidiebedrag niet meer dan € 125.000,- bedraagt. Feitelijk komt het er op neer dat zodra aan de 
voorwaarden voor een accountantsverklaring wordt voldaan, het dividend- en bonusverbod 
toepassing heeft.  Het verbod geldt tot de dag na de dag waarop de jaarrekening 2020 is vastgesteld 
door de algemene vergadering van aandeelhouders. In geval van een gebroken boekjaar geldt het 
verbod voor het boekjaar waarin de maanden juni t/m september 2020 vallen. Indien er twee 
boekjaren in die periode vallen, geldt de verplichting voor beide boekjaren.  
 
De tegemoetkoming ziet op de loonkosten van juni t/m september. 
 
Omzetdaling 
De omzetdaling wordt vastgesteld over een viermaandsperiode die start op 1 juni, 1 juli of 1 
augustus, waarbij voor aanvragers die voor de tweede keer een beroep doen op de NOW de 
omzetperiode moet aansluiten op de periode gekozen in het eerste tijdvak. Voorwaarde is dat de 
omzetdaling ten minste 20% bedraagt.  
 
Bij de bepaling van de omzetdaling bij ondernemingen die gestart zijn na 1 januari 2019 blijft de 
bestaande referentieperiode gelden. Dit betekent dat tot de referentieperiode de hele 
kalendermaanden gerekend worden vanaf het moment dat de bedrijfsuitoefening van de werkgever 
is aangevangen in 2019 tot en met 29 februari 2020, omgerekend naar vier maanden.  
 
Het omzetbegrip is gelijk aan de NOW 1, hetgeen betekent dat subsidies en andere 
tegemoetkomingen – ook als deze in het kader van de coronacrisis zijn verstrekt – als omzet gelden.  
 
In de verlengde NOW blijft de correctie op de subsidie bij ontslag wegens bedrijfseconomische 
redenen bestaan, maar de ‘boete’ gaat eraf. Als een aanvraag voor ontslag wegens 
bedrijfseconomische redenen wordt of is ingediend in de periode 1 juni 2020 t/m 30 september 
2020 wordt de subsidie gecorrigeerd met 100% van de loonsommen van de werknemers voor wie 
ontslag is aangevraagd (ongeacht of het UWV daadwerkelijk toestemming voor ontslag verleend), 
tenzij binnen 5 dagen na aanvraag van de NOW de ontslagaanvraag wordt ingetrokken. 
Bedrijven die meer dan 20 medewerkers willen ontslaan, moeten een akkoord hebben met de 
vakbond of een andere personeelsvertegenwoordiging. Als ze er onderling niet uitkomen, moet er 
een aanvraag voor mediation zijn gedaan bij (een nog op te richten commissie van) de Stichting van 
de Arbeid. Ontbreekt een akkoord of een mediationverzoek, dan volgt een korting van de NOW van 
5 % op het totale subsidiebedrag.  
Ook is de werkgever verplicht om ontslagaanvragen niet eerder dan vier weken na de WMCO-
melding (melding op grond van de Wet Melding Collectief Ontslag) in te dienen bij UWV. Deze 
periode kan de werkgever gebruiken om tot een akkoord te komen. Deze extra regeling komt naast 
de bestaande systematiek in de NOW dat er voor ontslagen medewerkers geen loonsubsidie wordt 
ontvangen.  Deze voorwaarden gelden voor werkgevers die vanaf 29 mei 2020 een WMCO-melding 
doen. 
 
 
Werkgevers die de NOW 2 aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan 
bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de verlengde NOW een 
verklaring over af. De scholing zelf is geen verplichting in het kader van de NOW, maar de 
inspanningsverplichting tot het stimuleren van de werknemers is dat wel. Aangezien het een 
verplicht onderdeel is van de NOW 2 is het raadzaam zorg te dragen dat desgevraagd schriftelijk kan 
worden aangetoond dat aan de inspanningsverplichting is voldaan. Denk daarbij aan het schriftelijk 
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vastleggen van het informeren over de nieuwe maatregel, werknemers de mogelijkheid te geven de 
verloren arbeidsuren te besteden aan om- of bijscholing, het betrekken van de scholing in 
individuele beoordelingsgesprekken en/of met de personeelsvertegenwoordiging een scholingsplan 
op te stellen  Ter ondersteuning van initiatieven van sociale partners trekt het kabinet daarvoor 50 
miljoen euro 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.  
 
Vaststelling 
Door het aanvragen van een voorschot bent u verplicht om uiterlijk 24 weken na 15 november 2020 
(of zoveel later al de gekozen 4-maandperiode eindigt) een aanvraag voor vaststelling van de 
subsidie in te dienen. Doet u dat niet of te laat, dan moet u het verstrekte voorschot geheel 
terugbetalen. Voor de aanvraag voor vaststelling van de subsidie zal het UWV een daarvoor 
vastgesteld formulier op haar website plaatsen. In het geval een accountantsverklaring is vereist, 
geldt een verruiming van de termijn, 38 weken i.p.v. de hiervoor genoemde 24 weken. 
 
Accountantsverklaring en derdenverklaring 
Gelijk aan de NOW 1 is voor de NOW in voorkomende gevallen een derdenverklaring of 
accountantsverklaring vereist.  

Voor de aanvraag van het voorschot is geen derdenverklaring of accountantsverklaring vereist. Deze 
is echter in beginsel wel vereist bij het verzoek tot het vaststellen van de definitieve subsidie, voor 
zover het subsidiebedrag boven een bepaalde grens uitkomt.  

Voor bedrijven die een voorschot (80% van het verleende subsidiebedrag) hebben ontvangen van 
€100.000,- of meer en/of voor bedrijven met een uiteindelijk vast te stellen subsidie van €125.000,- 
of meer geldt dat zij een accountantsverklaring moeten overleggen. 

Ondernemingen die een voorschot van minder dan €100.000,- hebben ontvangen zijn zelf 
verantwoordelijk om in te schatten of de subsidie op €125.000,- of meer wordt vastgesteld, 
waardoor ook zij een accountantsverklaring nodig hebben. Minister Koolmees heeft aangegeven dat 
er een online tool beschikbaar wordt gesteld aan de hand waarvan een redelijke inschatting gemaakt 
kan worden of een accountantsverklaring al dan niet benodigd is.  

Als geen accountantsverklaring overgelegd hoeft te worden is een verklaring van een derde vereist 
bij het verzoek om vaststelling van een subsidie met een voorschot boven de €20.000 of een 
vaststellingsbedrag boven de €25.000,-. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een administratiekantoor, 
financieel dienstverlener, of brancheorganisatie. De Belastingdienst vraagt een dergelijke 
derdenverklaring ook bij uitstel van betaling bij bijzondere omstandigheden. 

Het heeft dan ook de voorkeur uw accountant bij uw aanvraag te betrekken. Daarmee kan wellicht 
ook worden voorkomen dat achteraf blijkt dat voor een te hoog bedrag subsidie is aangevraagd. 

NOW 1 en NOW 2 zijn feitelijk 2 aparte subsidies. Per subsidie zal moeten worden beoordeeld of aan 
de vereiste wordt voldaan voor een verplichte accountantsverklaring of derdenverklaring.  

TOZO: Verlening en aanpassing 
De TOZO 2.0 is een verlenging van TOZO 1. Het besluit Tijdelijke overbruggingsregeling  
zelfstandig ondernemers van 17 april 2020 voorzag in een verlening met 3 maanden en zal worden 
aangepast nu de termijn – gelijk aan het gehele noodpakket 2.0. – is verlengd met één maand. De 
voorwaarden van TOZO 2 zijn dus – behoudens een aantal wijzigingen – gelijk aan TOZO 1. 
Zelfstandigen kunnen bij hun gemeente aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor 
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levensonderhoud. Deze vult tot eind september 2020 (was eerst tot eind augustus) het inkomen aan 
tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. 
 
De verlengde regeling bevat – anders dan de oorspronkelijke regeling - een partnerinkomenstoets. 
Dit betekent dat alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum aanspraak 
kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud.  
 
Ondersteuning blijft ook mogelijk in de vorm van een lening (maximaal €10.157 voor TOZO 1 en 
TOZO 2 gezamenlijk) 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.  
 
TOZO 2 is vanaf 1 juni tot met 31 augustus aan te vragen bij de gemeente waar de aanvrager woont. 
De startdatum van de aanvraagmogelijkheid kan per gemeente verschillen. De aanvraag kan met 
terugwerkende kracht geschieden vanaf 1 juni. Voor verlengde aanvragen kunnen gemeenten een 
verkort aanvraagformulier gebruiken. Houd voor meer informatie de website van uw gemeente in 
de gaten. 
 
De TOZO 2 dient aangevraagd te worden, ook in het geval u reeds aanspraak heeft gemaakt op TOZO 
1.  
 
De uitkering levensonderhoud kan worden toegekend over de maanden juni, juli, augustus en 
september. Heeft u al een TOZO 1-uitkering over de maanden april, mei en juni? Dan kunt u een 
TOZO 2-uitkering aanvragen voor juli, augustus en september. Heeft u een TOZO 1-uitkering over de 
maanden juni, juli en augustus, dan heeft u alleen recht op een TOZO 2-uitkering over de maand 
september. 
 
Verlenging belastingmaatregelen 
De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 
oktober 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%.  
 
De fiscale maatregelen die zonder nader besluit van het kabinet zouden aflopen vóór 1 oktober 
2020, waaronder de btw-vrijstelling voor medische hulpgoederen, de btw-vrijstelling voor uitlenen 
van zorgpersoneel, de versoepeling van het urencriterium voor IB-ondernemers en de periode 
waarin een tijdelijk uitstel van hypotheekbetalingen met behoud van recht op hypotheekrenteaftrek 
kan worden aangevraagd, worden verlengd tot 1 oktober 2020. 
 
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 
van belang dat zoveel 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. 
 
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 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/hoe-vraag-ik-voor-3-maanden-bijzonder-uitstel-van-betaling-aan-vanwege-de-coronacrisis
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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. 
 
 
Coronakredietverlening- en garanties aan ondernemers (BMKB, GO, KKC, COL) 
De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote 
bedrijven, startups en scale-ups uit het eerste noodpakket lopen door. Zo houden of krijgen ook 
deze bedrijven toegang tot bijvoorbeeld financiering door banken. Het gaat om de coronamodules 
van de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB) en de Garantie 
Ondernemingsfinanciering-regeling (GO), de nieuwe Klein Krediet Corona-garantieregeling (KKC) en 
het verhoogde budget van de SEED Capital-regeling. 
 
De Corona Overbruggingslening (COL) die bijdraagt aan de verbetering van de liquiditeitspositie van 
innovatieve bedrijven (startups en scale-ups) krijgt vanwege het grote aantal ingediende aanvragen 
een tweede tranche van 200 miljoen euro (was eerst 150 miljoen euro). 
 
KKC 
De regeling Klein Krediet Corona (KKC), die extra liquiditeit voor het micro-, midden- en kleinbedrijf 
mogelijk maakt, is goedgekeurd door de Europese Commissie. Daarom kan deze coronaregeling voor 
een financieringsbehoefte van 10.000 tot 50.000 euro op vrijdag 29 mei 2020 open voor 
ondernemers. Leningen die vanaf 7 mei 2020 zijn verstrekt en voldoen aan de voorwaarden van de 
regeling kunnen bovendien vanaf vandaag worden geherfinancierd tegen de voorwaarden van de 
KKC. 
 
De KKC-leningen, met een maximale reguliere looptijd van vijf jaar, worden verstrekt door banken. 
Ook niet-bancaire geaccrediteerde financiers kunnen deze verstrekken. Het kabinet maakt 750 
miljoen euro extra aan overbruggingskredieten mogelijk voor ondernemingen met een relatief kleine 
financieringsbehoefte. De overheid staat voor 95% garant (713 miljoen euro). 
 

Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) 

Met de TOFA wordt tegemoet gekomen aan werknemers met een flexibel contract die door de 
coronacrisis bijna geen inkomsten hadden. Het gaat om een eenmalige tegemoetkoming voor de 
periode maart t/m mei 2020. 

De voorwaarden voor de TOFA zijn: 

- U was op 1 april 2020 minimaal 18 jaar oud en u had nog niet de AOW-leeftijd bereikt; 
- Uw sv-loon over februari 2020 was minimaal € 400; 
- Uw sv-loon over maart 2020 was minimaal € 1; 
- Uw sv-loon over april 2020 was maximaal € 550; 
- Uw sv-loon over april 2020 was minimaal 50% lager dan uw sv-loon over februari 2020; 
- U kreeg over april 2020 geen uitkering of andere tegemoetkoming in uw inkomsten; 



Pagina 9 van 9   

 

 
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. 

- Door verlies van inkomsten door de coronacrisis heeft u de tegemoetkoming TOFA nodig voor 
kosten voor levensonderhoud. 

Het UWW heeft een zogenoemde beslisboom ontwikkeld om te kunnen beoordelen of iemand in 
aanmerking komt voor de TOFA.  De TOFA kan vanaf 22 juni 2020 bij het UWV worden aangevraagd. 
Aanvragen kan tot uiterlijk 12 juli 2020. Voor het aanvragen dient dit formulier te worden gebruikt. 

 
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.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/tofa/beslisboom/index.aspx
https://www.uwv.nl/particulieren/formulieren/aanvragen-tegemoetkoming-tofa.aspx

