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UPDATES ONLY 

Maatregelen in verband met Coronavirus en arbeidsrechtelijke en fiscale aandachtspunten 

        Stand per 1 juni 2021 

 

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. 

 

Onze laatste nieuwsbrief over steunpakket 1 is van 14 september 2020. Die nieuwsbrief zullen wij 
niet verder updaten.  
 
Belangrijke data op een rij 

Aanvragen verschillende regelingen  

TOZO 4: vanaf 1 april 2021  

TVL Q1 2021: vanaf 15 februari 2021 t/m 18 mei 2021 17.00 uur 

TVL Q1 2021 grote ondernemingen: vanaf medio mei 2021 

TVL Startersregeling Q1 2021: vanaf 31 mei 2021 tot 12 juli 2021 17.00 uur 

TVL Q2 2021: verwachting vanaf medio juni 2021 

NOW 3.2 (ook wel vierde tranche): niet meer mogelijk 

NOW 3.3 (ook wel vijfde tranche): vanaf 6 mei 2021 t/m 30 juni 2021 

VLE Q1 2021: niet meer mogelijk 

 

Aanvragen vaststelling NOW 1 t/m 31 oktober 2021 

Aanvragen vaststelling NOW 2 vanaf 15 maart 2021 t/m 5 januari 2022 

Aanvragen vaststelling NOW 3, derde trance vanaf 4 oktober t/m 26 juni 2022 

Aanvragen vaststelling NOW 3, 4e en 5e tranche vanaf 31 januari 2022 t/m 23 oktober 2022 

Aanvragen vaststelling TVL 1 vóór 1 april 2021 

Aanvragen vaststelling TVL Q4 2020 vóór 1 juli 2021 

Aanvragen (verlenging bijzonder) uitstel van belastingen: t/m 1 juli 2021 

 

Verlening periode steunpakket 

Bij kamerbrief van 27 mei 2021 heeft het kabinet aangekondigd dat het steun- en herstelpakket 

wordt verlengd tot en met het derde kwartaal 2021. De bestaande regelingen zullen – met enkele 

kleine aanpassingen – het uitgangspunt vormen voor de verlengde periode.  

 

NOW 

De TVL telt mee als omzet in het kader van de NOW. Vanaf NOW 3 (oktober 2020) zal de TVL niet 

langer meetellen met de omzet. Gevolg is dat de definitieve NOW subsidie in voorkomende gevallen 

hoger zal uitvallen.  

 

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/
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De NOW 4 zal lopen van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021, waarbij de voorwaarden en 

parameters gelijk zijn aan NOW 3. De referentiemaand voor de loonsom zal februari 2021 zijn (in 

plaatst van juni 2020 voor NOW 3).  

 

 

  

TVL 

Ook de TVL zal worden verlengd op basis van de thans bestaande regeling. Het maximumbedrag 

voor grote bedrijven zal voor Q2 2021 eenmalig worden verhoogd tot 1,2 miljoen euro.  

 

Voor de referentieperiode voor TVL Q2 2021 kan een keuze worden gemaakt tussen Q2 2019 of Q3 

2020. In verband met deze aanpassingen zal de TVL Q2 2021 pas vanaf medio juni 2021 kunnen 

worden aangevraagd. 

 

Tozo 

De Tozo wordt verlengd tot 1 oktober 2021 (Tozo 5). De voorwaarden blijven ongewijzigd. Wel krijgt 

de aanvrager een extra informatieplicht waar de betreffende gemeenten al dan niet gebruik van 

kunnen maken.  

 

De onder de Tozo verkregen leningen van bedrijfskapitaal dienen vanaf 1 januari 2022 te worden 

terugbetaald (was 1 juli 2021) en de termijn van terugbetaling gaat van 42 maanden naar 60 

maanden.  

 

Tonk 

De Tonk wordt eveneens verlengd tot en met Q3 2021, zodat aanvragen over de periode juli tot en 

met september 2021 mogelijk is. 

 

Fiscale maatregelen 

Het kabinet verlengt de fiscale maatregelen tot 1 oktober 2021. Het gaat daarbij om 1) het uitstel 

van administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen, 2) het akkoord met Duitsland en België 

over de belastingheffing van grenswerkers, 3) de onbelaste reiskostenvergoeding, 4) de vrijstelling 

voor een aantal Duitse netto-uitkeringen, 5) het btw-nultarief op mondkapjes, 6) de btw-vrijstelling 

voor de uitleen van zorgpersoneel, 7) het btw-nultarief op COVID-19- vaccins en testkits, en 8) het 

behoud van het recht op hypotheekrenteaftrek voor huizenbezitters als zij van hun 

hypotheekverstrekker een hypotheekbetaalpauze krijgen. 

 

Urencriterium 

Het urencriterium voor ondernemers zal niet worden verlengd. Voor de periode van 1 januari 2021 

tot en met 30 juni 2021 blijft gelden dat geacht wordt dat ten minste 24 uren per week aan de 

onderneming is besteed.  
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Uitstel belastingen en terugbetaling 

Ondernemers die belastinguitstel hebben verzocht dienen vanaf 1 oktober 2022 de opgebouwde 

schuld terug te betalen binnen een periode van 5 jaar. Aanvankelijk was dit vanaf 1 oktober 2021 en 

in 3 jaar. 

 

Invorderingsrente 

De invorderingsrente zal stapsgewijs worden verhoogd. Per 1 januari 2022 zal het percentage niet op 

4% worden vastgesteld, maar op 1%. Op 1 juli 2022 wordt de rente verhoogd naar 2%.  

Vervolgens wordt de rente jaarlijks verhoogd met één procentpunt naar het gebruikelijke tarief van 

4%. Dat betekent dat de rente op 1 januari 2023 op 3% wordt vastgesteld en vervolgens op 1 januari 

2024 op 4%. 

 

Verlenging kredietgarantieregelingen  

De BMKB-C is al verlengd t/m 31 december 2021. De garantieregelingen KKC, GO-C en de regeling 

Overbruggingskredieten via Qredits zullen worden verlengd t/m 31 december 2021, in lijn met het 

verlengde EU-staatssteunkader. 

 

TVL Startersregeling Q1 2021 

Inmiddels is de zogenoemde startersregeling gepubliceerd. Starters die zich hebben ingeschreven in 

de periode 1 oktober 2019 tot en met 30 juni 2020 kunnen vanaf 31 mei 2021 9.00 uur (tot 12 juli 

2021 17.00 uur) een aanvraag indienen bij de RVO.  

De startersregeling is gebaseerd op de TVL. De voorwaarden zijn: 

- Nieuw ingeschreven in het Handelsregister in de periode 1 oktober 2019 t/m 30 juni 2020; 

- De onderneming beschikt over een SBI-code en is gevestigd in Nederland op een ander adres 

dan het huisadres (uitgezonderd goederenvervoer, markthandel, kermisattracties, 

taxichauffeurs, rijinstructeurs en sommige horecagelegenheden); 

- Omzetverlies Q1 2021 is 30% of hoger in vergelijking met omzet Q3 2020; 

- Als de onderneming verbonden is aan óf onderdeel is van een andere onderneming en 

daarmee onderdeel is van een bestaande groep, dan komt de onderneming niet in 

aanmerking komt voor TVL Startersregeling Q1 2021. Voorbeelden zijn: 

• dochterondernemingen; 

• werkmaatschappijen; 

• startende nieuwe filialen onder een aparte bv; 

• franchisenemers die niet los staan van de franchisegever. 

 

Het minimale subsidiebedrag is 1500 euro, het maximale subsidiebedrag is 124.999 euro.  

De subsidie wordt berekend op dezelfde wijze als de oorspronkelijke TVL, waarbij uitgegaan wordt 

van de omzet Q3 2020: 

Subsidie = omzet 3e kwartaal 2020 x percentage omzetverlies x percentage vaste lasten van SBI-code 

x subsidiepercentage 85%. 

 

Voor Q2 2021 krijgen starters ook een tegemoetkoming in hun vaste lasten. 
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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 


