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Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Tegemoetkoming loonkosten
• Vervanger van de regeling Werktijdverkorting (wtv).
• Tegemoetkoming in de loonkosten voor een periode van 3 maanden (tot max. 90% van de loonsom, afhankelijk 

van het omzetverlies)
• Werkgevers kunnen de tegemoetkoming bij het UWV aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart 2020.  
• Het UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming.
• 100% loondoorbetaling aan werknemers gedurende tegemoetkomingsperiode.

Voorwaarden
• Verwacht omzetverlies van minimaal 20%.
• Er mag geen personeel worden ontslagen om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode.

Bijzonderheden
• Tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, mogelijkheid tot verlenging met nog 

eens 3 maanden (evt. onder voorwaarden)
• Nog niet bekend wanneer de aanvraag ingediend kan worden.



Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten

Verwacht omzetverlies Tegemoetkoming

100% 90% van de loonsom van de werkgever

50% 45% van de loonsom van de werkgever

25% 22,5% van de loonsom van de werkgever



Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Torzo)

Voor wie?
• Zelfstandige ondernemers (waaronder zzp’ers)

Wat?
• Aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud 
• Vult het inkomen aan tot het sociale minimum en hoeft niet te worden 

terugbetaald.
• Afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie maximaal 1503,31 euro 

per maand.

Bij wie?
• Regeling wordt uitgevoerd door gemeenten.

Bijzonderheden
• Ondersteuning ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, 

tegen een verlaagd rentepercentage. 
• Geen sprake van een vermogens- of partnertoets.



Maatregelen Belastingdienst

Bijzonder uitstel van betaling
• Voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen.
• Voor ondernemers of zzp’ers met betalingsproblemen door het coronavirus.

Aanvraag
Aangifte doen

↓
Ontvangst aanslag

↓
Brief sturen naar de Belastingdienst om uitstel van betaling aan te vragen

↓
Automatisch 3 maanden uitstel van betaling (ook mogelijk voor langere periode)

Bijzonderheden
• Alleen verklaring derde deskundige opsturen bij verzoek verlenging uitstel van betaling (langer dan 3 maanden)



Maatregelen Belastingdienst

Verzuimboetes
• Verzuimboetes (wegens niet op tijd betalen) van btw of loonheffingen hoeven 

niet betaald te worden. 

Belastingrente
• Verlaging van de belastingrente van 4% naar 0%.
• Zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt.
• Gaat vanaf 1 juni 2020 in, voor de Inkomstenbelasting gaat de verlaging van de 

belastingrente vanaf 1 juli 2020 in. 

Invorderingsrente
• Als een aanslag niet op tijd word betaald, word er invorderingsrente betaald 

vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken.
• Verlaging van de invorderingsrente van 4% naar 0%.
• Zal gelden voor alle belastingschulden. 



Maatregelen Belastingdienst

Verlaging van de voorlopige aanslag

Voorwaarden
• Er word een lagere winst verwacht.
• Er word momenteel een voorlopige aanslag Inkomstenbelasting of Vennootschapsbelasting 

betaald.

Aanpak
• Wijzigen voorlopige aanslag door inkomsten te verlagen → leidt tot minder belasting. 

Bijzonderheden
• Als het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die in de eerste 

maanden van het jaar al zijn betaald, wordt het verschil terugbetaald. 



Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Voor wie?
• Voor MKB-ondernemingen als grote ondernemingen die problemen 

ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties.

Wat?
• Kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinancieringregeling 

(GO)

• Door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties 
(min. 1.5 miljoen en max. 150 miljoen per onderneming)



Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten (Qredits)

Voor wie?
• Kleine en startende die via de bank moeilijk aan financiering komen (zoals ondernemers in de 

horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening)

Wat?
• Financiering en coaching kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek.
• Uitstel van aflossing aangeboden voor 6 maanden en rente gedurende deze periode zal verlaagd 

worden naar 2%.

Door wie?
• Microkredietenverstrekker Qredits.



Beleidsregel tegemoetkoming schade COVID-19

Voor wie?
• Een aantal sectoren in het bijzonder zoals de verplicht gesloten eet- en drinkgelegenheden en 

de reisbranche. Bepalend is dat de bedrijven gesloten zijn als gevolg van de maatregelen van de 
overheid tegen de verspreiding van het coronavirus.

Wat?
• Compensatieregeling met passende maatregelen voor bedrijven waarvan de inkomsten moeilijk 

kunnen worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is.
• Directe vaste tegemoetkoming van 4.000 euro (forfaitair bedrag).
• De RVO is de uitvoerende instantie met betrekking tot deze regeling.

Bijzonderheden
• Wordt nog uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de 

beoordeling op (geoorloofde) staatssteun. 
• Er komt binnenkort een overzicht op de website van de RVO met bedrijven die in aanmerking 

komen voor deze regeling. Indien nodig wordt dit overzicht geactualiseerd door de RVO.



Overige maatregelen

Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbedrijven

Voor wie?
• Land- en tuinbouwbedrijven.

Wat?
• Tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling 

Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL)
• Borg voor kredieten van agrarisch ondernemers.

Toeristenbelasting

• Kabinet gaat in overleg met Vereniging Nederlandse Gemeenten 
(VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen 
toeristenbelasting aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde 
aanslagen aan bedrijven in te trekken.



Overige maatregelen

Europese maatregelen

• Aankondiging Corona Response Investment Initiative (CRI) door EC van 
€37 miljard voor alle EU-lidstaten → komt ten goede aan de 
ondersteuning van de zorg, het MKB en de arbeidsmarkt.

• Begrotingstekort (normaal max 3% van bbp) en staatsschuld (60% bbp) 
mogen hoger oplopen dan normaal voor het doen van extra uitgaven 
omtrent het coronavirus.

• Europese staatssteunregels worden tijdelijk versoepeld zodat landen 
makkelijker bedrijven kunnen ondersteunen

• De Europese Centrale Bank (ECB) en andere toezichthouders gaan zich 
soepeler opstellen bij bijvoorbeeld de financiële buffereisen waaraan 
banken moeten voldoen. Zo kunnen deze banken hun rol als financier van 
de economie blijven spelen. Banken kunnen goedkoper geld lenen van de 
ECB, dat ze daarna weer aan hun klanten kunnen lenen.



Vraagpunten

Urencriterium
• Veel IB-ondernemers maken minder uren en lopen het risico om het 

urencriterium van 1225 uur niet te halen.
• Hierdoor kan geen aanspraak worden gemaakt op de zelfstandigenaftrek.
• Voorstel: urencriterium naar rato verlagen met de periode dat deze crisis duurt

Gebruikelijk loon

• DGA is verplicht min. €46.000 uit zijn vennootschap op te nemen als salaris.
• Het opnemen van dit salaris kan voor sommige ondernemers in deze tijd lastig 

worden
• Voorstel: versoepeling van de gebruikelijk loonregeling voor bedrijven die als 

gevolg van de coronacrisis veel omzet verliezen
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