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Update maatregelen n.a.v. corona crisis 

Eind mei informeerden wij u over de nieuwe maatregelen die toen door het kabinet bekend 
gemaakt zijn. In deze memo gaan we specifiek in op 2 van deze maatregelen. Deze zijn 
inmiddels aan te vragen en wij merken dat er nog wel vragen over zijn. 
 
Tegemoetkoming vaste lasten 
Bedrijven met de juiste sector (SBI) code kregen in maart een vaste compensatie van 4.000 
euro als tegemoetkoming in de vaste lasten. Deze regeling heeft een opvolger gekregen.  
Deze is wel veel specifieker gemaakt. 
 
U krijgt nu een tegemoetkoming die afhankelijk is van % omzetterugval en vanuit RVO 
bepaald percentage voor vaste lasten.  
 
Welke bedrijven vallen er onder? 
Ondernemingen o.a. in de horeca, recreatie, strandtenten, sportscholen, evenementen, 
standbouwers, kermissen, sauna’s, wellness centra, podia en theaters. 
Hier kunt u vinden of u in aanmerking komt.  
 
Wat zijn de voorwaarden? 

· Omzetverlies van 30% minimaal in periode juni – september 2020 (t.ov. zelfde 
periode in 2019) 

· Vaste lasten exclusief personeel minimaal € 4.000 voor deze periode 
 
Berekening omzetverlies 
Hier ligt een bijzonderheid ten opzichte van de NOW. Want u mag / moet uitgaan van de 
omzet volgens de BTW aangiften. Voor horeca is dit vaak de werkelijk gerealiseerde omzet 
omdat ze op kasbasis aangeven. Echter bedrijven met factuurstelsel geven hun omzet in de 
BTW aan op moment van facturatie. Wij adviseren u hier geen misbruik van te maken. (a) 
krijgt u er last van bij de afrekening en (b) werkt het tegen bij de NOW regeling. Maar 
bijzonder is deze uitwerking door de overheid wel te noemen. 
 
U geeft dus op wat de omzet over juni tot en met september 2019 volgens de BTW aangiften 
is en vervolgens wat u verwacht aan omzet te hebben over de periode juni tot en met 
september 2020.  
Op basis hiervan wordt het omzetverlies vastgesteld. 
 
Berekening tegemoetkoming 
Het RVO heeft een rekentool beschikbaar gesteld. Maar ook als u of wij de aanvraag invullen 
krijgt u te zien wat de tegemoetkoming bedraagt. Hierbij mag u zich bedenken dat wij al 
tegemoetkomingen van € 12.000 hebben gezien. Bedragen zijn dus substantiëler dan de 
TOGS regeling was. 
 
U ontvangt een voorschot van 80% en achteraf wordt de afrekening bepaald. 
 
Aanvraag 
U kunt de aanvraag met E-herkenning aanvragen via  
https://mijn.rvo.nl/tegemoetkoming-vaste-lasten-tvl 
Uiteraard kunt u het ook aan ons uitbesteden 
De aanvraag kan ingediend worden tot uiterlijk 30 oktober 2020. 
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Vervolg NOW regeling 
De tweede regeling die wij specifiek onder uw aandacht brengen is de tegemoetkoming voor 
personeelskosten, NOW 2 afgekort. 
 
Periode omzetverlies 4 maanden 
In afwijking van de NOW 1 regeling wordt nu niet gekeken naar omzetverlies over drie 
maanden, maar het verlies over vier maanden. De periode waar naar gekeken wordt moet 
aansluiten op de periode van de aanvraag voor de NOW 1 regeling. 
Heeft u bijvoorbeeld NOW 1 aangevraagd van april tot en met juni, dan loopt de NOW 2 
regeling van juli tot en met oktober. 
 
Voorwaarden 
De voorwaarden zijn wel strenger geworden, maar niet onoverkomelijk. 

· Er mag geen winst of dividend uitgekeerd worden aan aandeelhouders of bestuur (bij 
voorschot tegemoetkoming > € 100.000) 

· Medewerkers moeten gestimuleerd worden opleidingen te volgen. Dat dient u ook te 
verklaren bij de aanvraag. 

 
Berekening omzetverlies 
In tegenstelling tot de TVL (zie vorige regeling) wordt de NOW 2 net als de NOW 1 
vergeleken door omzet 2019 te delen door 3 = referte omzet 2019 en deze vervolgens af te 
zetten tegen de verwachte omzet over de periode van aanvraag. 
 
Tegemoetkoming 
De tegemoetkoming is wel hoger geworden dan NOW 1, want er wordt nu een opslag 
gehanteerd van 40% (in plaats van 30%). 
De loonsom die bepalend is hiervoor is de loonsom over maart 2020. 
Het voorschot (80% van de totale tegemoetkoming) wordt in 2 termijnen uitbetaald, de eerste 
zo spoedig mogelijk na aanvraag en de tweede 2 maanden erna. 
 
Aanvraag 
U kunt de aanvraag indienen via website van UWV. 
https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/formulier-aanvraag-tegemoetkoming.aspx 
Uiteraard kunt u het ook aan ons uitbesteden 
Aanvraag kan tot en met 31 augustus 2020. 
 
 
Definitieve berekening NOW (1) 
 
Wij hebben de vraag al gekregen, wanneer definitieve opgaaf gedaan kan worden en hoe 
dat er uit moet zien. Helaas is dat op dit moment (8-7-2020) nog niet bekend. Zij die het 
aangevraagd hebben zullen we t.z.t. informeren wanneer dit wel bekend is. 
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