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Update steunmaatregelen n.a.v. verlening Lock Down en invoering avondklok 

De Lock down in Nederland is afgelopen week wederom verlengd en sinds zaterdag geldt er 
zelfs een avondklok. Deze verzwaring van de maatregelen ter bestrijding van het Covid-19 
virus heeft de regering ook aangezet tot een aanvulling in de (reeds bekende) 
steunmaatregelen. Inmiddels is hierover meer bekend, onderstaand ontvangt u van ons een 
update van de belangrijkste steunmaatregelen. Belangrijk is dat onderstaande aanpassingen 
en verruimingen gelden voor de periode 1e en 2e kwartaal 2021, de aanvraagperiodes hiervan 
moeten nog worden geopend. 
 
Tegemoetkoming vaste lasten (TVL) 
Algemeen 
Dit is reeds een bekende maatregel, de overheid komt hiermee tegemoet in de vaste lasten 
van uw onderneming. In deze regeling worden aanpassingen (versoepelingen) doorgevoerd. 
Er moet nog steeds sprake zijn van een minimaal omzetverlies van 30%, hierin wijzigt niets. 
Het subsidiepercentage gaat naar een vast percentage van 85%. In de huidige regeling 
varieert deze van 50% tot 70% afhankelijk van het omzetverlies. Verder wordt het maximaal 
aantal medewerkers van 250 losgelaten zodat ook grote bedrijven aanspraak maken op de 
tegemoetkoming. De maximale subsidie gaat omhoog van € 90.000 naar € 330.000. Ook 
kleinere bedrijven worden aanvullend gesteund, het minimale subsidiebedrag gaat omhoog 
van € 750 naar € 1.500.  
 
Specifiek 
De horecasubsidie voor voorraad en aanpassingen (HVA) van 5,6% bovenop de TVL komt in 
het 1e en 2e kwartaal niet terug, deze geldt dus alleen in de aanvraag over het 4e kwartaal (SBI 
code moet beginnen met 56).  
In de TVL is ook opgenomen de regeling ”voorraad Gesloten detailhandel” (VGD) deze kent 
in de TVL regeling over het 4e kwartaal 2020 een opslag van 5,6% (met een max van 20.160). 
De opslag wordt in het 1e kwartaal 2021 verhoogd naar 21% (maximaal 200.000).  
Deze aanvulling op de TVL geldt specifiek voor non-food detailhandelaars die hun voorraad, 
gezien de Lock Down niet kunnen verkopen. De SBI code van uw onderneming moet beginnen 
met 47 (winkels en warenhuizen). De VGD hoeft u net als de HVA niet apart aan te vragen 
maar wordt aanvullend op de TVL uitbetaald, beide zijn tevens belastingvrij. 
 
Deze aanvullingen gelden vanaf de tegemoetkoming over het 1e kwartaal 2021.  
 
Aanvraag 
Tot 29 januari 2021 bestaat de mogelijkheid om TVL 2020-Q4 aan te vragen, hier gelden dus 
nog de oude voorwaarden. De aanvraagperiode voor het 1e kwartaal 2021 gaat waarschijnlijk 
in februari 2021 open. Hierbij is belangrijk dat het RVO de tegemoetkoming eerst nog met de 
oude voorwaarden berekent, later ontvangt u een aanvullende betaling. De reden is dat de 
regeling goedgekeurd moet worden door de Europese commissie en er ook aanpassingen in 
het systeem doorgevoerd moeten worden welke tijd kosten. 
Komt u voor het eerst in aanmerking voor TVL dan kunt u deze gezien de benodigde 
aanpassingen nog niet direct aanvragen, nadere aanvraagdata worden nog bekendgemaakt. 
 
NOW regeling (noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid) 
Algemeen 
De andere meest bekende steunmaatregel betreft de NOW (tegemoetkoming 
personeelskosten). Ook hierin zijn een paar aanpassingen. Inmiddels zitten we in het 3e NOW 
pakket (NOW 3), deze kent 3 termijnen van ieder 3 maanden, De kunnen worden gekenmerkt 
als NOW 3.1, 3.2 en 3.3.  
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De vergoeding van de loonsom gaat van 80% (huidig) naar 85%. Voor de NOW regeling is 
minimaal een omzetverlies van 20% nodig. Verder mag de loonsom met maximaal 10% dalen 
ten opzichte van juni 2020 zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie. 
In eerste instantie zou NOW 3.3 worden versoberd, dit is echter losgelaten. 
 
Aanvraag 
NOW 3.1 ziet op het 4e kwartaal 2020 (aanvraag reeds gesloten), NOW 3.2 ziet op het  1e 
kwartaal 2021 (aanvraagperiode start +/- 15 februari), NOW 3.3 ziet op het 2e kwartaal 2021 
(aanvraagperiode na NOW 3.2). Aanvragen kan via het UWV. 
 
Tozo (tijdelijke overbrugging zelfstandig ondernemers) 
Ook in de TOZO regeling zijn enkele versoepelingen doorgevoerd. Deze regeling ziet op het 
inkomen van ZZP’ers om in hun levensonderhoud te voorzien. Over het algemeen gelden 
dezelfde voorwaarden zoals die voorheen ook golden. TOZO 3 is verlengd tot 1 april 2021.  
Wel is besloten om de vermogenstoets, welke per 1 april 2021 (TOZO 4) in zou gaan, niet door 
te voeren.  
 
Aanvraag 
De TOZO uitkering is met terugwerkende kracht naar de vorige maand aan te vragen. Op 1 
februari 2021 kunt u  dus TOZO aanvragen over de maand januari. Vanaf 1 mei 2021 is TOZO 
4 aan te vragen, het is vanaf dan niet meer mogelijk om TOZO 3 (maanden januari – maart) 
aan te vragen. 
 
Tegemoetkoming ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) 
Deze regeling is nieuw en specifiek ontworpen voor mensen die in de reguliere regelingen net 
buiten de boot vallen. Zo ziet deze bijvoorbeeld op zelfstandige ondernemers welke veel 
opdrachten zijn kwijtgeraakt maar niet in aanmerking komen voor de TOZO. 
De regeling wordt momenteel verder uitgewerkt en zal met terugwerkende kracht gelden voor 
periode van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021. De regeling loopt via gemeente en is waarschijnlijk 
per 1 maart 2021 beschikbaar.  
 
Belastingen 
Uitstel 
Ook de belastingdienst heeft enkele regelingen versoepeld. Tot 1 juni 2021 is het nog mogelijk 
om uitstel van belasting aan te vragen mocht u dat nog niet hebben gedaan. Is er al eerder 
een verlenging van het uitstel verstrekt dan geldt deze automatisch tot 1 juli 2021. De datum 
wanneer er terugbetaald moet gaat worden schuift op naar 1 oktober 2021, terugbetalen kan 
dan in maximaal 36 maanden. Echter sneller mag uiteraard ook, vermeld dan wel het juiste 
betalingskenmerk. 
 
Douane 
Ook de douane zal coulant omgaan met het uitdelen van boetes. Bedrijven die door de 
coronacrisis niet aan de betalingsverplichtingen op grond van de douaneregelgeving kunnen 
voldoen krijgen geen boetes. De douane biedt hierin maatwerkoplossingen aan.  
 
Rente 
De belastingrente bedroeg in de eerste corona periode 0,1% voor alle belastingen. Inmiddels 
bedraagt deze weer 4%, inclusief voor de Vennootschapsbelasting (normaal 8%). Bedenk dus 
dat niet tijdig corrigeren van een voorlopige aanslag 4% belastingrente kost. 
 
Daarnaast is er de invorderingsrente. Dat is normaal 4%. Die is en blijft voorlopig 0,1%. 
Waardoor uitstel van belastingbetaling dus niet (veel) rente kost.  
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Overige maatregelen 
Behalve bovenstaande maatregelen gelden er ook enkele kleine en branche specifieke 
maatregelen, ook hierin een aantal versoepelingen / verlengingen. Onderstaand een overzicht 
van de belangrijkste/bekendste maatregelen. 
 
Urencriterium: 
De versoepelingen in het urencriterium welke reeds eerder golden worden opnieuw verlengd 
nu tot 1 juli 2021. Er geldt een fictieve toekenning dat u gedurende coronaperiode uit mag 
gaan van minimaal 24 uur besteed, ook als dat niet aangetoond kan worden. 
 
Reiskosten: 
Werkgevers kunnen de bestaande vaste reiskostenvergoeding onbelast blijven vergoed tot ten 
minste 1 april 2021 (was 1 februari 2021). Verder wordt er gekeken naar een regeling voor het 
vergoeden van kosten voor thuiswerken, ook voor na de corona crisis. 
 
Starters: 
Er komt een regeling voor starters die zijn begonnen tussen 1 januari en 30 juni 2020, de 
regeling zal vergelijkbaar zijn met de TVL. De precieze uitwerking zal nog volgen. Overigens 
kunnen starters de TVL regeling over het 1e kwartaal 2021 ook aanvragen. Het 2e kwartaal 
kunnen starters alleen deze specifieke startersregeling gebruiken.  
Het aanvragen van deze regeling kan waarschijnlijk in mei 2021. 
 
Evenementen: 
Voor evenementen is de overheid bezig met een garantiefonds, zo kunnen organisatoren aan 
de slag met plannen en opzetten van evenementen op moment dat dit weer mag. Hierbij moet 
worden gedacht aan juli 2021. De precieze invulling van deze regeling wordt door de overheid 
nog uitgewerkt. 
 
Vuurwerkbranche: 
Aangezien er rondom de jaarwisseling een verbod was de verkoop en het afsteken van 
vuurwerk komt de overheid deze sector extra tegemoet. Naast een regeling voor opslag en 
transport is de overheid bezig met een regeling voor winkeliers. De regeling zal zien op de 
extra kosten die winkeliers gemaakt hebben of moeten maken zonder dat hier winst uit kan 
voortvloeien. Voor de vergoeding zal gekeken worden naar de omzet van 2019, hierbij komen 
alle vuurwerkverkopende winkeliers in aanmerking voor de regeling. Gezien de korte termijn 
van besluitvorming is voor een algemeen vastgesteld bedrag gekozen van € 3.500 per 
winkelier. De regeling wordt begin 2021 vast- en opengesteld.   
 
BIK (Baangerelateerde investeringskorting) 
Deze nieuwe regeling geeft een extra korting op investeringen. De overheid wil bedrijven 
hiermee stimuleren om tijdens de crisis toch te blijven investeren. De kosten voor investeringen 
tussen 1 oktober 2020 en 31 december 2022 kunnen worden verrekend met de loonheffing. 
De regeling stop na 2 jaar en komt bovenop de KIA, MIA en EIA (Kleinschaligheids- 
investeringsaftrek, Milieu investeringsaftrek en Energie investeringsaftrek).  
Mogelijk vraagt u zich af waarom deze aan de loonheffing is gekoppeld, reden hiertoe is dat 
de regeling voor alle bedrijven zo gelijk is en niet alleen ten gunste komt van bedrijven die in 
deze tijd winst maken. 
 
Aan de regeling zitten enkele voorwaarden, zo moet het gaan om nieuwe bedrijfsmiddelen 
(geen 2e hands), de investering moet aangegaan zijn na 1 oktober 2020, de investering moet 
voor 31 december 2022 volledig zijn betaald en binnen 6 maanden na de laatste betaling 
volledig in gebruik zijn genomen.  
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De ondergrens is € 1.500 per investering en bedraagt maximaal € 20.000 per aanvraag. Er 
mogen maximaal 4 aanvragen gedaan worden, per aanvraag kunnen wel meerdere 
investeringen worden opgenomen. Verder moet de investering in Nederland worden gebruikt.  
 
De korting kent 2 schijven. Investeringen in een kalenderjaar tot 5 miljoen kennen een korting 
van 3,9%. Boven de 5 miljoen bedraagt de korting 1,8%. 
De regeling is inmiddels aangenomen door de 2e kamer en doorgestuurd naar de 1e kamer, 
verder is deze onder handen bij de Europese commissie. 
Aanvragen kan vanaf september 2021 bij de RVO. Na de aanvraag ontvangt u een verklaring 
waarmee de korting verrekend kan worden met de loonheffing. 
 
Overige 
De overheid trekt een extra bedrag van € 40 miljoen uit voor de cultuursector alsmede voor 
vrije theaterproducenten. Er komt verder 240 miljoen voor de amateursport waaronder een 
specifieke uitkering voor ijs- en zwembaden. 
Sociale rechtsbijstandsverleners zoals sociaal advocaten en mediators kunnen vanaf 
december 2020 een tegemoetkoming bij de raad van de rechtsbijstand aanvragen indien hun 
omzet met minimaal 20% is gedaald t.o.v. 2019. De maximale vergoeding bedrag € 40.00 per 
rechtsbijstandsverlener. Eventuele al eerder aangevraagde overheidssteun wordt van de 
tegemoetkoming afgehaald. 
 
Wilt u meer weten over bovenstaande maatregelen en of uw bedrijf in aanmerking komt voor 
de corona maatregelen neem dan gerust contact op met uw cliëntadviseur. 
 
Papendrecht, 25 januari 2021 
 
Drechtsteden Accountants en Adviseurs 
 
 


