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NIEUWSBRIEF CORONAMAATREGELEN MEI 2021 

 
Het kabinet heeft deze week nieuwe steunmaatregelen gepresenteerd voor de bedrijven in 

Nederland. In deze nieuwsbrief zetten wij deze zaken voor u op een rijtje. 

 

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) - UWV 

De NOW wordt verlengd tot en met het 3e kwartaal 2021. Dat is dan de 6e tranche. De 

referentiemaand voor de loonsom wordt februari 2021. Andere voorwaarden en de aanvraagperiode 

worden later bekend gemaakt. 

Belangrijke wijziging is dat de ontvangen TVL uitkering niet meer meetelt als omzet in de afrekening 

van de NOW. Deze wijziging gaat in bij de afrekening van de NOW 3.1 (3e tranche = kwartaal 4 2020). 

Door deze wijziging wordt de NOW uitkering hoger, omdat de omzetdaling hoger zal zijn. 

 

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) – RVO 

De TVL wordt verlengd tot en met het 3e kwartaal 2021. Dat is dan de 5e tranche (TVL 3). De exacte 

voorwaarden worden later bekend gemaakt. 

De aanvraag van de TVL 2.3 (kwartaal 2 2021) gaat open in de 2e helft van juni 2021. De exacte 

datum wordt nog bekend gemaakt. Voorwaarde voor de aanvraag is dat uw bedrijf meer dan 30% 

omzetverlies heeft in het 2e kwartaal van 2021 vergeleken met het 2e kwartaal van 2019 of het 

3e kwartaal van 2020. U kunt dus kiezen welke referentieperiode voor u het gunstigste is: kwartaal 2 

2019 of kwartaal 3 2020. Daarnaast moeten uw vaste lasten minstens € 1.500 per kwartaal bedragen. 

De vergoeding van de vaste lasten gaat naar 100% (was in het 1e kwartaal 2021 85%). 

Bij aanvragen boven de € 125.000 zal bij de afrekening een accountantsverklaring worden gevraagd. 

 

Tegemoetkoming Vaste Lasten startende ondernemers – RVO 

Het kabinet heeft een speciale TVL regeling voor startende MKB-ondernemingen vastgesteld. De 

subsidie is bedoeld voor ondernemers in het MKB, inclusief zzp’ers, die tussen 1 oktober 2019 en 30 

juni 2020 voor het eerst een onderneming hebben ingeschreven in het handelsregister. De 

aanvragen voor een subsidie kunnen vanaf 31 mei 2021 worden ingediend. 

Voor de vormgeving van deze regeling is zoveel mogelijk aangesloten bij de TVL-regeling, waarbij 

aanpassingen zijn doorgevoerd om recht te doen aan de specifieke situatie van startende 

ondernemers. Het grootste verschil is dat deze regeling een andere referentieperiode hanteert en 

daarnaast uitsluitend gericht is op het MKB. Ook zullen er in deze regeling geen opslagen voor 

detailhandel en horeca worden opgenomen, om te voorkomen dat ondernemingen die ook voor de 

TVL in aanmerking komen tweemaal een voorraadvergoeding kunnen ontvangen. De vaste 

lastenpercentages per SBI-code zijn dezelfde als bij de TVL.  
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Een getroffen startende MKB-onderneming kan aanspraak maken op de subsidie als de vaste lasten 

van de onderneming meer dan € 1.500 bedragen, overeenkomstig de TVL. Voorwaarde is verder dat 

het omzetverlies meer is dan 30%. De omzet behaald in het eerste kwartaal van 2021 wordt 

vergeleken met de omzet van het 3e kwartaal 2020. Het bedrag waarover aangifte voor de 

omzetbelasting wordt gedaan, geldt als omzet. De omzet voor vrijgestelde prestaties of bij 

toepassing van kleine ondernemersregeling moet eenvoudig en duidelijk blijken uit de financiële 

administratie of een ander bewijsmiddel. De vaste lasten worden voor 85% vergoed. 

De bovengrens van deze subsidie is € 124.999 per getroffen startende MKB-onderneming. Indien het 

bedrag aan subsidie na berekening uitkomt op een bedrag lager dan € 1.500, bedraagt de subsidie 

het minimumbedrag van € 1.500.  

 

Ondernemingen, die in het handelsregister zijn ingeschreven tussen 16 maart 2020 en 30 juni 2020, 

en die een subsidie van € 25.000 of meer aanvragen, moeten een derdenverklaring van een 

deskundige aanleveren. De aanleiding is controle op een hoger risico op misbruik en oneigenlijk 

gebruik.  

 

TOZO  en TONK - Gemeente 

Het kabinet stelt voor de TOZO (steun voor zzp’ers) en de TONK (Tijdelijke Ondersteuning 

Noodzakelijke Kosten) te verlengen in het derde kwartaal 2021. De focus van de TOZO komt bij 

toekomstige aanvragen meer te liggen op het ondersteunen en stimuleren van ondernemers, zodat 

zij zo snel mogelijk weer op eigen benen kunnen staan. De terugbetaling van de TOZO-lening voor 

bedrijfskapitaal is met een half jaar naar achteren geschoven, naar 1 januari 2022. Er wordt tot die 

tijd geen rente in rekening gebracht. Ook is de looptijd van de lening aangepast van 42 naar 60 

maanden. De minister van SZW heeft betrokken partijen gevraagd om de TONK ruimhartig toe te 

passen en de bekendheid en het bereik te vergroten. Meerdere grote gemeenten hebben dit 

inmiddels aangekondigd. Het kabinet neemt ook een aantal maatregelen om de schuldenlast van 

bedrijven te verlichten en om hun financiële positie te verbeteren. 

 

Uitstel van betaling belastingaanslagen – Belastingdienst 

Ondernemers mogen later beginnen en langer doen over het aflossen van de belastingschuld die zij 

vanwege de coronacrisis hebben opgebouwd. Zij hoeven nu pas vanaf 1 oktober 2022 te starten met 

betalen. Hier is vijf jaar de tijd voor, dit was drie jaar vanaf 1 oktober 2021. Wel wordt er van 

ondernemers verwacht dat zij vanaf 1 juli 2021 weer op tijd voldoen aan nieuwe 

betalingsverplichtingen (o.a. btw en loonheffingen vanaf juni 2021 / kwartaal 2 2021). 

Ook de voorwaarden om af te lossen worden verder versoepeld. De invorderingsrente, een prikkel 

om belastingschulden op tijd te betalen, gaat stapsgewijs naar het oude niveau. Dit betekent dat op 1 

januari 2022 het percentage invorderingsrente op 1% in plaats van 4% wordt vastgesteld en 

vervolgens stapsgewijs omhoog gaat tot 4% op 1 januari 2024. 
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Op dit moment hebben ruim 250.000 ondernemers uitstel van betaling voor een bedrag van € 16 

miljard. Dit is daarmee een van de belangrijke maatregelen geweest om ondernemers in een lastige 

tijd te ondersteunen. Veel ondernemers hebben al (een deel) afgelost. In totaal heeft er € 36 miljard 

aan belastinguitstel opengestaan. Om ongelijkheid tussen ondernemers te voorkomen, is er geen 

sprake van generieke kwijtschelding van nog openstaande belastingschulden. 

Belangrijk is dat het bijzondere uitstel van betaling en de verlenging hiervan wordt aangevraagd voor 

1 juli 2021. 

Een aantal andere belastingmaatregelen die wegens corona genomen zijn, zoals de betaalpauze voor 

hypotheekverplichtingen en het onbelast kunnen vergoeden van reiskosten, wordt verlengd tot 1 

oktober 2021. De goedkeuring voor het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek wordt niet 

verlengd. Vanaf 1 juli 2021 tellen enkel de uren mee die de ondernemers daadwerkelijk aan hun 

ondernemingen besteden. 

 

Time-out-arrangement (TOA) 

Sinds begin 2021 kunnen ondernemers gebruikmaken van de Wet homologatie onderhands akkoord 

(WHOA) om een akkoord met schuldeisers te bereiken. De WHOA is de afkorting van de Wet 

Homologatie Onderhands Akkoord. Door deze wet die 1 januari 2021 is ingegaan, kan de rechtbank 

bepalen dat alle schuldeisers van een onderneming gehouden zijn aan een afkoop van de schulden, 

inclusief de Belastingdienst en de bank. Dit om een faillissement te voorkomen. Uitgangspunt is de 

schuldeisers meer te laten ontvangen dan bij een faillissement, waarbij schuldeisers niets krijgen. De 

schuldeisers worden ingedeeld in klassen waarbij elk tot een ander percentage afkoop gedwongen 

kan worden. De rechtbank wijst een herstructureringsdeskundige aan die de afkoop van schulden 

begeleidt. 

 

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) 

De in 2020 aangekondigde BIK regeling gaat niet door. Ondernemers zouden een korting op de 

afdracht loonheffingen krijgen als zij zouden investeren in nieuwe machines. Vanwege kritiek uit de 

EU wordt afgezien van deze regeling. De aanvraagperiode voor de BIK was nog niet geopend, maar 

de regeling liep al wel vanaf het 4e kwartaal 2020. 

In plaats van de BIK wil het kabinet bedrijven tegemoet komen door de Awf-premie te verlagen, 

waaruit de WW wordt betaald. Het doel is om de werkgeverslasten per 1 augustus 2021 te verlagen. 

 

 


