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Update steunmaatregelen n.a.v. nieuwe corona maatregelen 26 november 2021 

Naar aanleiding van de persconferentie van 26 november informeren wij u over de nieuwe 
steunmaatregelen. Deze memo bevat de maatregelen waar wij begin deze week over 
informeerden en de nieuwe maatregelen die gisteren naar de Tweede Kamer zijn gestuurd. 
 
Herleving TVL 
Ondernemers, die in het vierde kwartaal van 2021 een omzetverlies hebben van 30% of meer 
ten opzichte van de referentieperioden en aan de overige voorwaarden voldoen, komen in 
aanmerking voor een TVL-subsidie. 
 
Ondersteuning voor evenementen 
Voor evenementen, die door de overheid in verband met corona zijn verboden, loopt tot het 
einde van het jaar de Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementen COVID-19 (TRSEC). Het 
subsidiepercentage wordt verhoogd naar 100 tot en met 31 december 2021, zoals ook in de 
zomer het geval was. 

Ondersteuning voor de culturele sector 
Van 13 november tot 18 december 2021 mogen geen evenementen plaatsvinden waarbij de 
bezoekers geen zitplaats hebben. Daarnaast geldt een maximale capaciteit van 1.250 
bezoekers per ruimte. De suppletieregeling bij het Fonds Podiumkunsten voor instellingen, die 
te maken hebben met deze beperkende maatregelen, wordt uitgebreid naar een vergoeding 
van maximaal 55% van de kaarten van de totale reguliere capaciteit en opengesteld voor 
voorstellingen met een zitplaats. 
 
Vangnet zelfstandigen 
De zelfstandigen hadden de TOZO. Zij kunnen alleen nog beroep doen op Besluit bijstand-
verlening zelfstandigen 2004 (Bbz). Het Bbz is tijdelijk vereenvoudigd om de overgang van 
de Tozo naar het Bbz beter uitvoerbaar te maken. De TOZO zelf komt waarschijnlijk niet  
terug. 
 

NOW 5 
De NOW-5 zal gaan gelden voor de periode 1 november 2021 tot en met 31 december 2021. 
Door niet uit te gaan van steun voor een kwartaal (dus inclusief oktober), hoeft de omzet van 
werkgevers in deze relatief goede maand niet te worden meegerekend. 

De omzetdrempel blijft op 20% staan, het subsidiepercentage op 85%, de forfaitaire opslag 
op 40% en het te vergoeden dagloon blijft gemaximeerd op twee keer het maximale dagloon 
 
De referentiemaand voor de loonsom wordt in de NOW-5 september 2021 en de referentie-
omzet-periode wordt 2019, gedeeld door 6 – met uitzondering van de starters (zie voor deze 
uitleg de uitwerking hieronder). 
 
Ten opzichte van de NOW-4 worden er twee wijzigingen doorgevoerd:  

Ten eerste wordt het loonsomvrijstellingspercentage verhoogd naar 15%. In de NOW is een 
verplichting opgenomen om zo veel als mogelijk werknemers in dienst te houden. In de  
systematiek van de NOW is daarom ingebouwd dat een gedaalde loonsom betekent dat de 
werkgever een lagere NOW subsidie ontvangt. In de NOW-3 en NOW-4 gold er echter een 
loonsomvrijstellingspercentage van 10%. Dit betekent dat de loonsom van een werkgever die 
NOW-3 of -4 had aangevraagd, met 10% mocht dalen, zonder dat dit effect zou hebben op 
de uiteindelijke subsidie. In de NOW-5 wordt het percentage verhoogd naar 15%. 
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Ten tweede kunnen meer startende ondernemers gebruik maken van de NOW-5. Ook  
ondernemers die tussen 1 februari 2020 en 30 september 2021 zijn gestart, kunnen een  
aanvraag doen voor de NOW-5. In de eerdere NOW-tranches bestond voor bedrijven die  
gestart zijn na 1 februari 2020 geen recht op NOW. 
De omzet in periode juli 2021 t/m oktober 2021 kan worden gebruikt als referentieomzet en 
biedt de groep ondernemingen die zijn gestart tussen 1 februari 2020 en 30 september 2021 
ook toegang tot de NOW. 
 
Het bonus- en dividendverbod zal ook voor de NOW-5 blijven gelden zoals dit voor de NOW-
3 en -4 gold. Dat wil zeggen dat er een bonus- en dividendverbod is voor heel 2021 voor 
werkgevers die NOW-5 aanvragen en een voorschot van 125.000 euro of meer hebben ont-
vangen of bij een lager voorschot als de definitieve subsidie 125.000 euro of meer is. 
 
Voor werkgevers die een aanvraag op werkmaatschappijniveau indienen, geldt het dividend-
verbod voor het gehele concern. Het bonusverbod geldt bij een aanvraag op werkmaat-
schappijniveau voor het bestuur en de directie van het concern en de aanvragende entiteit. 
 
UWV zal het NOW-5 voorschot in één termijn uitbetalen in plaats van in meerdere termijnen, 
zoals bij voorgaande NOW regelingen het geval was. Dit betekent dat werkgevers het gehele 
NOW voorschot in één keer ontvangen. 
 
Uitstel belastingbetaling 
 
Om de liquiditeitsproblemen van de ondernemers te verlichten verlengt het kabinet het uitstel 
van betaling van belastingen over het vierde kwartaal van 2021 voor de ondernemers die 
nog openstaande belastingschulden hebben onder het bijzonder uitstel van betaling  
vanwege de coronacrisis. Zij hoeven hiervoor geen actie te ondernemen. Dit verlengde  
uitstel van betaling geldt voor alle belastingen die op grond van het Besluit noodmaatregelen 
coronacrisis voor uitstel in aanmerking komen en waarvan de uiterste betaaldatum voor  
1 februari verstrijkt, bijvoorbeeld de kwartaalaangiftes btw over het laatste kwartaal van 
2021. Deze belastingschuld wordt opgeteld bij de belastingschuld die vanaf 1 oktober 2022 
in 60 maanden moet worden afgelost. 
 
Invorderingsrente 
Het tarief van de invorderingsrente wordt vertraagd verhoogd. 
 
 1-01-2022 1-07-2022 1-01-2023 1-07-2023 1-01-2024 

Oud 1% 2% 3%  4% 
Nieuw 0,01% 1% 2% 3% 4% 

 
 
Houdt u er rekening mee dat invorderingsrente geldt voor moment betalen. Daartegenover 
staat de heffingsrente die geldt voor de aanslagen. Voor de vennootschapsbelasting staat 
die sinds 1-10-2020 al weer op 4%. En zonder nadere aanpassingen zal die van 1-1-2022 
weer naar 8% kunnen gaan. 
 
Grenswerkers 

Om negatieve gevolgen van thuiswerken door grensarbeiders als gevolg van de coronacrisis 
te voorkomen, heeft Nederland aanvullende overeenkomsten gesloten met België en Duits-
land over de behandeling van thuiswerkdagen onder de belastingverdragen. In afwijking van 
de geldende verdragsteksten mogen op basis van deze overeenkomsten dagen waarop 
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wordt thuisgewerkt als gevolg van de coronamaatregelen worden behandeld als dagen ge-
werkt in het land waar onder normale omstandigheden zou zijn gewerkt. Hiermee worden 
een verschuiving van het heffingsrecht door de thuiswerkmaatregelen en daar mogelijk mee 
gepaard gaande (inkomens)gevolgen voorkomen. De overeenkomsten met België en Duits-
land zijn op dit moment verlengd tot en met 31 december van dit jaar. 
 
Afrekeningen 
Tot slot nog iets over de afrekeningen. De eerste deadlines zijn inmiddels verlopen. Hieronder 
vermelden wij voor zover u dit nog niet gedaan heeft de deadlines voor het opgeven van de 
definitieve gegevens. Wanneer u bijvoorbeeld vergeten bent de TVL 2021-1 af te rekenen, dan 
zal het RVO vast stellen op basis van gegevens belastingdienst. U kunt dan nog wel bezwaar 
maken. 
 
Regeling Periode   Indienen voor 
NOW 2.0 mei – september 2020 31 maart 2022 
NOW 3.0 oktober – december 2020 22 februari 2023 
NOW 3.1 januari – maart 2021  vanaf 31 januari 2022 
NOW 3.2 april – juni 2021  vanaf 31 januari 2022 
NOW 4 juli – september 2021  vanaf 31 januari 2022 
TVL 2.0 oktober – december 2020 3 september 2021 
TVL 2.1 januari – maart 2021  12 november 2021 
TVL 2.2 april – juni 2021  12 januari 2022 
TVL 2.3 juli  - september 2021   2 april 2022 
 
 
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, 27 november 2021 
 
Drechtsteden Accountants en Adviseurs 
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