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De NOW, werkgelegenheid
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)
n

Aanvraag bij het UWV, kan tot 31 mei 2020.

n	
In plaats

van Werktijdverkorting. Indien je eerder een aanvraag WTV hebt gedaan valt het aan te raden om
nieuwe aanvraag te doen, met verwijzing naar eerdere WTV aanvraag. Dit om tijd te beparen, aangezien er
andere informatie voor de NOW aanvraag nodig is.

n	
Bij

100% omzetsverlies 90% van de totale doorbetaalde loonsom maart-april-mei. Verder naar rato –> 50%
omzetsverlies 45% van de totale doorbetaalde loonsom.

n	
Directe

subsidie, geen lening.

n	
Geen

ontslagen om bedrijfseconomische redenen, geen kortingen op betaald loon. Reeds ingediende
aanvragen moeten worden ingetrokken.
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n	
Het

bestaan van de NOW zal worden meegewogen in de beoordeling van het UWV van wel doorgezette
ontslagaanvragen om bedrijfeconomische redenen. Normaal al moeilijk, nu praktisch gezien onmogelijk.
Structurele reorganisaties kunnen beter worden uitgesteld tot na de NOW periode, vooralsnog dus tot
na 31 mei 2020.

n	
Ook

flexwerkers mogen worden doorbetaald.

n	
Loonsom

moet gelijk blijven aan loonsom van januari 2020. Indien loonsom lager blijkt dan wordt iedere
minder uitbetaalde euro geheel afgetrokken van de te ontvangen subsidie.

n	
Minimaal

20% omzetverlies in een periode gemeten een bij de aanvraag te kiezen periode van 3 maanden
(maart t/m mei, april t/m juni of mei t/m juli 2020).

n	
Vergelijking

met gemiddelde kwartaal omzet 2019 (in principe de hele omzet van 2019 gedeeld door 4,
of een kortere periode bij recentere start) versus de gekozen periode.

n	
Het

omzetverlies moet worden doorgegeven op concernniveau, de aanvraag zelf en de loonsom op
individueel loonheffingennummer (individuele entiteit) niveau.

n	
Het

kiezen van de omzetverliesperiode steunt ondernemingen met een orderportfolio die wel nog maart/april dekt,
maar waar geen/minder nieuwe orders worden binnengehaald. Keuze is niet meer te wijzigen na aanvraag.
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n	
Omzetverlies

bij aanvraag door ondernemer te schatten. Hogere schatting levert een groter voorschot op,
met risico op later terugbetalen te veel verdiende.

n	
Na

aanvraag zo snel mogelijk na verwerking uitbetaling van de eerste termijn van het voorschot van 80%
van de maatregel (drie termijnen). Gemikt wordt op eerste betaling binnen 2-4 weken na aanvraag.

n	
Betalingen

worden uitsluitend gedaan op het bankrekeningnummer waarop de belastingdienst normaliter
te veel betaalde loonheffingen op terugbetaald. Dit bankrekeningnummer moet worden opgegeven bij de
aanvraag en wordt gebruikt als controlegetal. Het opgeven van het juiste bankrekeningnummer is dan ook
erg belangrijk, vraag het na bij de belastingdienst indien onbekend of onzeker, bel 0800-0543.

n	
Binnen

24 weken (half jaar) na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend (de omzetsverliesperiode), moet je de definitieve vaststeling aanvragen met een accountantsverklaring. Het uitgekeerde
voorschot wordt verrekend met de definitief vastgestelde subsidie, waarna uitkering dan wel invordering
van respectievelijk het overschot of het te veel uitgekeerde binnen 52 weken zal volgen.

www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/index.aspx
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/now
www.kvk.nl/corona/now-regeling-tegemoetkoming-in-loonkosten/
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Vrij besteedbare giften, sectorale steun
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
n	
Voor

zelfstandig ondernemers en zzp’ers tussen de 18 en de pensioengerechtigde leeftijd die in Nederland
wonen, Nederlands zijn en een bedrijf hebben dat ingeschreven is in de KvK. Er moet voorts sprake zijn van:

•	het in 2019 hebben voldaan aan het 1.225 uren criterium, de ondernemer moet minimaal 1.225 uren in
de onderneming hebben gestoken. Voor later gestartte ondernemers geldt dat zij tenminste 23,5 uren
gemiddeld per week in hun bedrijf hebben moeten gestoken;
• het voor 17 april 2019 bestaan van de onderneming;
•	voor DGA’s geldt dat je, alleen of samen met de andere DGA’s meer dan 50% van de aandelen moet
bezitten en minimaal 23,5 uren gemiddeld per week moet werken voor het bedrijf.
n	Aanvraag

bij de gemeente waar de ondernemer woont, althans staat ingeschreven.

n	Het

is een uitkering die het (persoonlijke) inkomen van de ondernemer aanvult tot het bestaansminimum
of een lening voor acute liquiditeitsproblemen binnen de onderneming.
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n	De

aanvulling van het inkomen geldt voor een periode van 3 maanden en bedraagt maandelijks maximaal
€ 1.500,- netto voor gehuwden en € 1.050,- voor alleenstaanden.

n	Per

huishouden mag er maximaal één Tozo worden aangevraagd. Vraag de Tozo dus aan voor degene met
het laagste (verwachtte) inkomen.

n	In

plaats van inkomensondersteuning kan de onderneming ook kiezen voor een Tozo-lening van maximaal
10.157 euro tegen 2% rente op jaarbasis. De maximale looptijd van de Tozo-lening is 3 jaar.

n	Er

is aangegeven dat er op fraude zal worden gecontroleerd en tegen opgetreden. Dit is waarschijnlijk
omdat de controles die normaliter voor vergelijkbare uitkeringen vooraf worden gedaan, zoals de
levensvatbaarheidstoets, een vermogenstoets of een partnerinkomenstoets niet zullen worden uitgevoerd
bij de Tozo, zodat er snel kan worden goedgekeurd, uiterlijk binnen 4 weken na de aanvraag.

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/tozo
www.kvk.nl/corona/tozo-inkomensondersteuning-en-leningen/
vng.nl/rubrieken/onderwerpen/tijdelijke-overbruggingsregeling-zelfstandig-ondernemers-tozo
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Eenmalige belastingvrije gift
Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)
n	
Eenmalige

belastingvrije gift van € 4.000,- voor ondernemers in door overheidsmaatregelen getroffen sectoren.

n	
Bedoeld

om de in de door de overheidsmaatregelen getroffen sectoren snel te kunnen helpen. Bijvoorbeeld de
door de overheid gesloten horeca. Er wordt dus ook geen (diepgaande) controle gedaan en er kan ook worden
uitgekeerd als de gegevens uit de aanvraag niet blijken te kloppen.

n	
Welke

sectoren als getroffen zijn aangemerkt en dus een aanvraag kunnen doen kan worden gecontroleerd
op www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/vastgestelde-sbi-codes-0.
Onder andere komen ondernemers in de volgende sectoren in aanmerking:
• eet- en drinkgelegenheden
• bioscopen
• haar- en schoonheidsverzorging
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•
•
•
•
•
•
•

reisbemiddeling en reisorganisaties
rijschoolhouders
sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen
bepaalde private culturele instellingen zoals musea, circus, theaters, schouwburgen en muziekscholen
evenementenlocaties en organisatoren
casino’s
extra groepen ondernemers in de non-foodsector, zoals winkeliers

n	
Aanvragen

dient te gebeuren bij de Rijksdienst Voor Ondernemen (RVO).

n	
Om

in aanmerking te komen moet de onderneming de vestigingsplaats in Nederland hebben en dit moet zo zijn
geregistreerd bij de KvK.

n	
Voorts

moet de onderneming minimaal een vestiging hebben die niet gelijk is aan het woonadres van de
ondernemer (behalve voor bepaalde horecaondernemers).

n	
Of

uw bedrijf in aanmerking komt hangt van uw SBI codes af, die geregistreerd staan in het handelsregister bij de
Kamer van Koophandel. Het gaat om de SBI codes van 15 maart 2020.
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n	
Indien

er in het handelsregister een verkeerde SBI code staat geregistreerd heeft u in beginsel geen recht
op de TOGS. Wel kunt u dit aangeven bij de RVO met een specifiek formulier. Mogelijk zal dit leiden tot een
heroverweging, waarover u dan geïnformeerd zal worden.

n	
Het

wijzigen van de SBI code in het handelsregister is mogelijk, maar leidt er (vooralsnog) niet toe dat er alsnog
recht op de TOGS ontstaat. Dit ivm met de voorwaarde dat de inschrijving moet dateren van 15 maart 2020.

n	
Het

wijzigen van de SBI codes kan ook andere juridische en finaciële gevolgen hebben voor de onderneming,
bijvoorbeeld een (verplichte) CAO of pensioenregeling. Maak hierover dus geen overhaaste beslissingen.

www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/togs
ondernemersplein.kvk.nl/4000-euro-compensatieregeling-getroffen-sectoren/
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/togs
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Diverse sectorspecifieke maatregelen
n	
Er zijn

diverse maatregelen aangekondigd, maar nog niet actief, gericht op de land- en tuinbouw en de
visserij, waaronder aanvullende maatregelen voor de sierteelt en specifieke voedingstuinbouw en voor de
fritesaardappelenverbouwers. Ook zal er vanaf juli 2020 een voorschot worden betaald op de subsidies uit het
Europese Gemeenschappelijk LandbouwBeleid (GLB).

n	
Voor

de culturele sector is aangekondigd dat er een aanvullend pakket maatregelen zal komen ter waarde van
300 mio. Daarnaast zijn er nu al maatregelen genomen, zoals het opschorten van de huur voor door het rijk
gesubsidieerde musea, het vooruitbetalen van de normale subsidies. Ook is de sector met een voucherplan
gekomen, om mensen die kaartjes hebben gekocht vouchers aan te bieden, in plaats van geld terug. De
vouchers kunnen worden besteed bij dezelfde instelling binnen één jaar. Indien er een goedkoper evenement
wordt gekozen wordt de voucherhouder verzocht om het restant te doneren aan een fonds dat aan de gehele
sector ten goede zal komen. Naast het voucherplan worden veel evenementen, zoals concerten en festivals
uitgesteld voor maximaal 13 maanden.
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n	
Voor

startups en scaleups heeft het kabinet aangegeven te streven naar het zo snel mogelijk verstrekken van
100 mio aan overbruggingsleningen. De voorwaarden van de overbruggingsleningen waren op 20 april 2020
nog niet bekend. Omdat dit type ondernemingen doorgaans geen relaties met banken heeft zullen de leningen
worden verstrekt door de overheid zelf, via de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen.
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Borging liquiditeit, krediet gerelateerde maatregelen
Klein en Midden: de verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)
C -regeling, BL-C
n	
Voor

klein tot middenbedrijf, van zzp’er tot bedrijf met maximaal 250 werknemers (fte), met een jaaromzet tot
50 miljoen euro, of een balanstotaal tot 43 miljoen euro.

n	
Aan

te vragen bij (aangesloten) banken, kredietverstrekkers.

n	
Borgstelling

voor kredieten aan MKB reëel verhoogd van 45% naar 67,5% van het geleende bedrag.
(eerder 90% van de helft, nu 90% van driekwart).

n	
Kan

bij nieuwe lening of verhoging RC-kredietruimte.

n	
De

kosten zijn door de Coronacrisis verlaagd, de premie is van 3,9% naar 2% gegaan. Daarboven mogen de
banken ook zelf kosten in rekening brengen. Een lening met de BMKB brengt derhalve nog steeds serieuze
kosten met zich mee en kan duurder zijn dan een lening zonder de de borgstelling.
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n	
Looptijd

krediet maximaal 2 jaar, maximale hoogte 1,5 mio. Alles boven de 1,5 mio valt onder de verruimde
GO regeling.

n	
Maximaal

250 fte medewerkers.
staat verplicht deels mede-garant in privé voor het door de overheid
gegarandeerde bedrag. Eerder voor 25%, nu voor 10% van de lening. Dat komt nu dus neer op 6,75% van
het geleende bedrag.

n	
Meerderheidsaandeelhouder

n	
In verband

met de Coronacrisis is de aanverwante regeling voor de land- en tuinbouw en de visserij bedrijven
ook uitgebreid. Het zogeheten Borgstellingskrediet voor de Landbouw (BL) is uitgebreid met een module-C,
waardoor ook overbruggingskredieten tot 1,5 mio onder de regeling vallen. Voor BL-C gelden afwijkende
voorwaarden. Ook voor de BL-C is de premie aanzienlijk verlaagd.

rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb/verruiming-bmkb-verband-met-coronacrisis
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Borging liquiditeit, krediet gerelateerde maatregelen
Klein: uitstel van betalingen tegen verlaagde rente (2%) Qredits microkredieten
n	Bestaande
n	Uitstel

microkredieten via Qredits.

aflossing, aflosvrije periode van 6 maanden, met verlaagde rente van 2%.

n	Subsidieplafond
n	Aanvraag

van 6 mio.

via de Qredits hulplijn 0546-534080 en hulp@qredits.nl.
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Borging liquiditeit, krediet gerelateerde maatregelen
Groot: verruiming Garantie Ondernemersfinancieringen (GO)
n	Zowel

een garantstelling voor lening aan ondernemer zelf als voor het verstrekken van een bankgarantie
ten laste van de ondernemer (voor een reeds lopend krediet).

n	Aanvraag

via bank/ kredietinstelling, niet bij de overheid. Financier sluit garantstellingsovereenkomst met de
overheid. Bank beoordeeld of aan voorwaarden is voldaan.

n	Minimum
n	Normaal

lening, bankgarantie € 1,5 mio. Alles onder de 1,5 mio valt onder de verruimde B-MKB C regeling.
garantstelling 50% van de lening.

n	Garantie

voor de bank van 80%/ 90% respectievelijk voor het groot/ middenbedrijf als zij worden getroffen
door corona.

n	Leningen

tot 150 mio –> Vermindering van het risico waardoor kredietverstrekken aantrekkelijker wordt.
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n	Gaan

kosten mee gepaard die hoog kunnen liggen, kost de financier 0,125% van het uitgeleende bedrag.
Uiteindelijke voorwaarden kredietverstrekking zijn onderhandelbaar (zoals gebruikelijk).

n	Onderneming

moet middelgroot danwel groot zijn en substantiële activiteiten hebben in Nederland.

n	Subsidieplafond

van 1,5 miljard euro.

n	Aanvraag

van de financier moet voor 31 mei 2020 binnen zijn (kan worden verruimd maar daar is nog geen
beslissing over genomen).

n	Geen

GO voor de landbouw, de visserij, investeringsmaatschappijen, verzekeraars, en de gezondheidszorg.
Voor deze sectoren gelden sectorspecifieke maatregelen.

n	Regelingen

in de wet –> 3.13 en 3.14 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies.

www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/garantie-ondernemingsfinanciering-go
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/go
ondernemersplein.kvk.nl/garantie-ondernemingsfinanciering/
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Borging liquiditeit, krediet gerelateerde maatregelen
Uitstel van aflossing leningen voor gezonde bedrijven van 6 maanden door
bepaalde banken
n	
ABN

AMRO, BNG Bank, Deutsche Bank, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank

n	
Kortlopende
n	
Rente

leningen tot 2,5 mio.

niet verlaagd, kosten: het oplopen van te verschijnen rente

n	
Aanvraag

bij de deelnemende banken
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Belastingen
Versoepeling verlening uitstel van betaling, tijdelijk geen verzuimboetes bij te late
betaling, tijdelijk vrijwel geen invorderingsrente
n	Aanvragen

van uitstel van betaling voor 3 maanden van diverse belastingen bij de Belastingdienst is
versoepeld, er is geen accountantsverklaring voor vereist.

n	Aanvragen

kunnen worden gedaan na ontvangst van een aanslag.

n	Aanvragen

voor diverse verschillende belastingen kunnen tegelijkertijd worden gedaan naar aanleiding van
de ontvangst van de aanslag voor een belasting

n	Als

de aanvraag ziet op een periode van 3 maanden wordt het uitstel direct verleend.

n	Voor

belastingsschulden van lager dan € 20.000,- kunnen ook langere perioden uitstel worden aangevraagd.
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n	Een

verleend uitstel leidt ertoe dat de belastingdienst gedurende de verleende periode geen
invorderingsmaatregelen neemt. Dit geldt voor de belastingen die ten tijde van de aanvraag verschuldigd zijn,
maar ook voor de belastingen die in de uitstelperiode verschuldigd worden.

n	Versoepelde

aanvraag kan in ieder geval tot 19 juni 2020.
n	Het gaat om de volgende belastingen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

inkomstenbelasting vennootschapsbelasting
omzetbelasting
loonbelasting
kansspelbelasting
accijns
verbruiksbelasting alcoholvrije dranken
assurantiebelasting
verhuurderheffing
energiebelasting en andere milieubelastingen
vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland
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n	Sociale

premies vallen niet onder het uitstel;

n	Tijdelijk

worden geen verzuimboetes opgelegd door de Belastingdienst bij te late betaling van iedere
belasting.

n	Ook

wordt de invorderingsrente, de rente die de te late betaler verschuldigd wordt na het verstrijken van de
uiterste datum van betaling, tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%.

www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/02/versoepeling-betalingsuitstel-belastingdienst
www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/kabinet-versoepelt-bijzonder-uitstel-vanbetaling-als-gevolg-van-corona-virus
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Belastingen
Andere belastings en premie maatregelen
n	De

deadline van de coulanceperiode voor het in het kader van de Wet Arbeidsmarkt in Balans verplichte
vastleggen van vaste arbeidsovereenkomsten (niet zijnde een oproepcontract) om in aanmerking te komen
voor de lage WW-premie is met drie maanden verlegd naar 1 juni 2020.

n	Ondernemers

die een voorlopige aanslag voor de VPB en de inkomstenbelasting hebben ontvangen en
die nu verwachten dat zij minder winst c.q. meer verlies zullen maken kunnen deze wijziging in hun situatie
doorgeven aan de belastingdienst.

n	Op

aanvraag worden de G-rekeningen gedeblokkeerd, ook als het om reserveringen voor belastingen gaat
voor zover daarvoor betsalingsuitstel is verleend. Deze regeling is met name relevant voor intermediairs en
de bouw.
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n	Bedrijven

die grootverbruikers zijn van energie en maandelijks afrekenen over hun daadwerkelijke verbruik
hoeven voor april, mei en juni tijdelijk geen energiebelasting te betalen (leveranciers hoeven dit niet in
rekening te brengen). Deze regeling is met name relevant voor de glastuinbouw.

n	Voor

de uitkeringen aan personeel gedaan in het kader van een werkreiskostenregeling mag de werkgever
blijven uitgaan van de situatie voor het thuiswerken. Ook hoef je controles, zoals de identiteitscontrole tijdelijk
niet uit te voeren.
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Handige tools
Coronacalculator.nl
Coronacalculator.nl, van VNO-NCW en MKB-Nederland, bereken de financiële mogelijkheden mbt de coronamaatregelen voor je bedrijf.

Rekenhulpomzetverlies.nl
Rekenhulpomzetverlies.nl van de SZW en UWV. Helpt ondernemers hun vermoedelijk te leiden omzetverlies
te berekenen.

www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/vastgestelde-sbi-codes-0
Lijst van sectoren die in aanmerking komen voor de TOGS, de eenmalige gift van € 4.000,- voor getroffen sectoren.
rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/vastgestelde-sbi-codes-0

Check onze nieuwsfeed
Check onze nieuwsfeed op flib.nl/nieuws en amsterdam.law
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Disclaimer
De informatie in deze gids en/of informatie op onze website is van algemene aard en wordt met zorgvuldigheid
samengesteld. Fruytier Lawyers in Business garandeert niet dat deze informatie volledig en juist is. Fruytier Lawyers
in Business is niet aansprakelijk voor schade en kosten, van welke aard ook, voortvloeiend uit verschrijvingen,
onvolledigheid en/of onjuistheid van informatie.
Verwijzingen naar websites en/of informatie uit bronnen van derden worden enkel ter informatie vermeld. Fruytier
Lawyers in Business heeft geen zeggenschap over dergelijke websites en bronnen en is niet verantwoordelijk of
aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten. Fruytier Lawyers in Business staat dan
ook niet in voor de volledigheid en/of juistheid van informatie uit andere websites en bronnen van derden.
De broninformatie dateert van 20 april 2020.
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