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NOW/werktijdverkorting
Het kabinet wil tijdens de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Daarom is op 17
maart een economisch noodpakket aangekondigd. Eén van de maatregelen is een tegemoetkoming in
de loonkosten voor bedrijven die nu omzetverlies lijden. De voorwaarden van deze Tijdelijke
noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) zijn bekend gemaakt. UWV
streeft ernaar dat bedrijven vanaf 6 april een aanvraag kunnen indienen. Bedrijven die aan de
voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten.
Veel ondernemers hebben het zwaar nu hun bedrijvigheid deels of helemaal is stilgevallen. Het kabinet
wil het mogelijk maken dat ze hun personeel kunnen doorbetalen tijdens deze periode zodat
werkeloosheid wordt voorkomen en mensen behouden blijven voor het bedrijf. Minister Koolmees van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid publiceert daarom de regeling NOW. Bedrijven die gedurende drie
maanden ten minste 20 procent omzetverlies hebben, kunnen hiermee vanaf 1 maart een
tegemoetkoming van maximaal 90 procent van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. Bij
een omzetverlies van 100 procent is dat 90 procent, bij bijvoorbeeld 50 procent omzetverlies wordt dat
dan 45 procent van de totale loonsom. Voorwaarde is dat ze hun medewerkers hun reguliere salaris
blijven doorbetalen en dat bedrijven tijdens de periode dat er subsidie wordt ontvangen geen aanvraag
doen voor ontslag om bedrijfseconomische redenen.
Omzet
In de regeling spelen twee variabelen een grote rol: de omzet en de loonsom. Hoe hoger het
omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming in de loonsom voor de werkgever. Om de hoogte van het
omzetverlies te bepalen, moeten werkgevers eerst hun totale omzet uit 2019 delen door vier. Zij
vergelijken dat vervolgens met de omzet in maart-april-mei 2020. Maar soms is uitblijvende klandizie
pas later terug te zien in de omzetdaling. Daarom kunnen werkgevers ook een periode aangeven voor
de omzetvergelijking die één of twee maanden later start.
Als een bedrijf uit een aantal bedrijfsonderdelen (rechtspersonen) bestaat die samen een concern
vormen, wordt de omzetdaling van het hele concern aangehouden. Anders kan de organisatie van het
concern grote invloed hebben op de hoogte van de subsidie. En het kabinet vindt het daarnaast aan een
concern om verantwoordelijk met medewerkers om te gaan als over het geheel genomen geen sprake
is van een forse omzetdaling.
Loonsom
Voor de loonsom worden gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst gebruikt. Deze neemt UWV
automatisch over. UWV neemt hierbij als grondslag het zogenaamde socialeverzekeringsloon. Hier komt
voor alle bedrijven dezelfde opslag van 30 procent bovenop voor werkgeverslasten zoals de opbouw
van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Er zit daarnaast een maximum aan het loon
per werknemer van 9538,- euro per maand. Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd. Ruim
98,5 procent van de werkenden valt onder dit maximum.
De loonsom in de subsidieperiode wordt vergeleken met de loonsom van januari zoals bekend bij de
Belastingdienst. Als die ontbreekt, wordt de loonsom van november 2019 genomen. Om calculerend
gedrag te voorkomen, worden wijzigingen in de loonaangifte van januari die na 15 maart zijn
doorgegeven, voor deze regeling niet meegenomen. Vanwege het belang van de loonsom voor de
subsidie is het belangrijk dat werkgevers tijdig loonaangifte blijven doen bij de Belastingdienst.
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Flexwerkers
Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de
loonsom waarvoor subsidie ontvangen kan worden. Ook het salaris van flexwerkers wordt
gecompenseerd, er is geen onderscheid naar contractvorm. Het kabinet roept werkgevers samen met
de werkgevers- en werknemersorganisaties op om, indien mogelijk, flexwerkers door te betalen. Als de
loonsom krimpt omdat er minder mensen doorbetaald worden, daalt de tegemoetkoming mee.
Aanvragen, voorschot en uitbetalen
Je kan de aanvraag plaatsen via https://now.uwv.nl/. Bereid je wel goed voor wanneer je de aanvraag
wilt gaan doen. Je hebt diverse gegevens en middelen nodig om de aanvraag te kunnen voltooien. Meer
hierover lees je in ons aparte nieuwsartikel: https://lookforward.nl/now-regeling-online/
De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020. Werkgevers geven bij de aanvraag de verwachte
omzetdaling op. Als UWV positief oordeelt, keert UWV een voorschot van 80% uit. Dat gebeurt in drie
termijnen. Het eerste deel van het voorschot wordt uitgekeerd binnen twee tot vier weken na de
indiening van de aanvraag, al verwacht UWV dat dit voor de meeste bedrijven sneller kan.
Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient de werkgever
vaststelling van de subsidie aan te vragen. In beginsel is hiervoor een accountantsverklaring vereist.
Vervolgens zal UWV binnen 22 weken een eindafrekening doen. Die kan hoger of lager uitvallen dan bij
de eerste opgave werd verwacht. Bedrijven met acute liquiditeitsproblemen kunnen worden geholpen
met de andere maatregelen uit het noodpakket.
Het kabinet neemt de uitzonderlijke stap tot loontegemoetkoming om snel grote aantallen bedrijven en
hun medewerkers de crisis door te helpen. De Tweede Kamer heeft inmiddels ingestemd met de extra
uitgave van tien miljard euro voor deze regeling. En UWV zet zich tot het uiterste in om werkgevers snel
te kunnen helpen. Maar de grote verschillen tussen bedrijven, de urgentie, de uitvoerbaarheid en het
belang van het tegengaan van oneigenlijk gebruik maken dat er bij deze noodmaatregel weinig ruimte
is voor bedrijfs- en sectorspecifieke verschillen. Sommige bedrijven zullen daarom minder goed of niet
bereikt worden. Ook zullen sommige seizoensbedrijven een berekening op basis van een gemiddelde
jaaromzet nadelig vinden.
Het kabinet zal monitoren wat de precieze werking van de maatregel is en – indien nodig en mits
uitvoerbaar – aanpassingen doorvoeren. Daarnaast is het, gezien de snelheid waarmee deze regeling is
ontwikkeld, onvermijdelijk dat UWV de komende tijd nog uitdagingen in de uitvoering het hoofd zal
moeten bieden. Het kabinet heeft veel waardering voor het werk dat UWV in korte tijd verzet.
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Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes
(Belastingdienst)
Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt
de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen
(btw).
Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien
niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor.
De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt
tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de
belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor
belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.
Bijzonder uitstel betaling
De fiscus heeft begrip voor de lastige situatie waarin veel werkgevers zich op dit moment bevinden. Als
de werkgever door het coronavirus in betalingsproblemen is gekomen, kan hij bijzonder uitstel van
betaling aanvragen.
Betalingsuitstel werkt als volgt:
Je doet gewoon de aangifte voor de uiterste aangiftedatum zoals je gewend bent, dus iedere maand of
ieder kwartaal. Je hoeft de aangifte echter nog niet te betalen.
Ongeveer 3 weken na de uiterste aangiftedatum komt een naheffingsaanslag. De boete voor het niet
op tijd betalen van de aangifte . Hierna kan je uitstel aanvragen .
Het is nu ook mogelijk om online de uitstel aan te vragen, u hoeft dan geen brief meer in te sturen.
Hiervoor heeft u uw DigiD nodig. Voor meer informatie en de link om het aan te vragen, klik hier.
Heeft u geen DigiD geactiveerd? Dan kunt u het uitstel alsnog via een brief aanvragen.
Stuur daarvoor een brief aan de belastingdienst. De volgende onderdelen dient u hierin aan te
vullen.
1. De naam van uw bedrijf
2. Plaats en datum wanneer u de brief maakt
3. Aanslag nummer(s)
4. Onderaan de brief uw naam en onderneming naam
5. Brief ondertekenen
Stuur de brief naar:
Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen
Een voorbeeld brief voor uitstel van betaling heeft Look Forward alvast voor opgesteld, deze vind je hier.
Nadat de Belastingdienst het verzoek heeft ontvangen, stopt de fiscus de invorderingsmaatregelen en
wordt de betaalverzuimboete kwijtgescholden. De werkgever krijgt in deze situatie automatisch 3
maanden uitstel. Er is nu nog geen aanvullende informatie benodigd.
Wij hebben deze regeling uitgebreider beschreven in een eerder artikel:
https://lookforward.nl/bijzonder-uitstel-van-betaling-2/
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De Tozo regeling (Eenmanszaken/ZZP)
De Tozo ondersteunt zelfstandige ondernemers, waaronder zzp’ers, zodat zij een betere kans hebben
om hun bedrijf te kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen
kunnen aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud en/of een lening voor
bedrijfskapitaal bij liquiditeitsproblemen.
Voor wie geldt de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?
De Tozo geldt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de Corona-crisis. Voor hen heeft
het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Het kabinet doet een moreel appel op
ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van
publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering.
Meer specifiek gelden de volgende eisen:








gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in
het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
is vóór 17 maart 2020, 18.45 uur gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z.
minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.
Kom je in aanmerking voor de Tozo regeling?
De overheid heeft een website online gezet, de Tozo overbruggingsregeling check, www.krijgiktozo.nl
Hier kan je controleren of je in aanmerking komt voor deze regeling.
Wanneer kan er een aanvraag worden ingediend?
Je kan terecht bij jouw woongemeente. Mogelijk komt er informatie hierover op de website van jouw
gemeente. Mocht je nog enige ontvangsten hebben, dan wordt er gevraagd om nog even te wachten
met aanvragen. Als aanvragen gespreid binnenkomen ontlast dat de gemeente en worden de mensen
met de hoogste nood als eerste geholpen. Er is geen ‘budgetlimiet’ of iets dergelijks. Bovendien kan je
met terugwerkende kracht worden gecompenseerd vanaf 1 maart.
Welke hulp biedt de gemeente bij de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?
1. Op basis van deze tijdelijke regeling biedt de gemeente je voor maximaal drie maanden
inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Hoe hoog dit bedrag precies is hangt af van
de samenstelling van jouw huishouden en jouw inkomen. Je hoeft deze inkomensondersteuning niet
terug te betalen. Er is ook geen vermogens- en partnertoets.
2. Daarnaast kun je een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van max. € 10.517 euro. Dit bedrag dient
wel terugbetaald te worden. Het rentepercentage is nog niet bekend, maar zal in ieder geval onder
het bij het Bbz gehanteerde percentage van 8% liggen.
Tot wanneer geldt de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?
Vooralsnog kun je er vanuit gaan dat de regeling tot 1 juni 2020 blijft bestaan. Dus ook wanneer je pas
in mei in de financiële problemen komt, kan je op dat moment een aanvraag indienen.
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Welke informatie moet ik aanleveren bij de gemeente voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig
ondernemers (Tozo)?
De gemeente moet na kunnen gaan of je recht hebt op de tijdelijke regeling. Er zal bijvoorbeeld gevraagd
kunnen worden naar jouw inschrijving bij de KvK en naar jouw ID-bewijs. Verder heeft de gemeente
informatie nodig over de samenstelling van jouw huishouden en kan je dus vragen of je een partner
hebt en/of inwonende kinderen. Waarschijnlijk zal er ook informatie gevraagd worden over jouw
onderneming, bijv. in welke sector je werkt en of je personeelsleden hebt. Hiermee help je om zicht te
krijgen op het gebruik van de regeling.
Er is ook een zogeheten infopgraphic gemaakt, een schematische weergave van de te nemen stappen
in de aanvraag, deze kan je hier vinden.
Hoe moet ik de informatie aanleveren voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
(Tozo)?
Gemeenten proberen dit zoveel mogelijk digitaal te regelen. Volg hiervoor de instructies van jouw
gemeente.
Mijn bedrijf is ingeschreven in een andere gemeente dan waar ik woon; bij welke gemeente kan ik
aankloppen voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?
De aanvraag voor de tijdelijke overbruggingsregeling dien je in bij jouw woongemeente.
Ik werk geen 1225 uur per jaar in mijn bedrijf. Heb ik dan ook recht op de Tijdelijke overbruggingsregeling
zelfstandig ondernemers (Tozo)?
Nee, je moet voldoen aan het urencriterium van 1225 uur per jaar. Mocht je nog geen jaar geleden
gestart zijn met jouw bedrijf dan dien je in de periode voor 1 maart 2020 gemiddeld minimaal 24 uur
per week in/aan jouw bedrijf gewerkt te hebben. Uren ten behoeve van administratie en acquisitie
tellen hier ook onder.
Ik heb ook nog een baan in loondienst maar mijn omzet als zzp’er is helemaal weggevallen. Kan ik dan
gebruik maken van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?
Dat hangt af van de hoogte van jouw inkomen uit loondienst; de regeling is een aanvulling op het
inkomen tot aan het sociaal minimum (bijstandsniveau).
Hoeveel tijd heeft de gemeente nodig voor de behandeling van mijn aanvraag voor de Tijdelijke
overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?
Streven is dat gemeenten zo veel mogelijk binnen 4 weken na ontvangst van jouw aanvraag tot een
besluit komen en tot uitkering overgaan. Door grote drukte lukt dat mogelijk niet altijd. Dan kunnen
gemeenten tot bevoorschotting overgaan.
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De compensatieregeling van € 4.000,Ben je een ondernemer die geen inkomsten of grotendeels geen inkomsten meer heeft door de
overheidsmaatregelen om de coronacrisis te bestrijden? Dan bestaat er de mogelijkheid dat je een
tegemoetkoming van € 4000,- kan krijgen.
Aanvraagprocedure Tegemoetkoming schade COVID-19
De aanvraagprocedure kan worden geregeld via het RVO, hier vind je de aanvraag procedure.
Door enorme drukte is de website steeds beperkt bereikbaar.
Om in aanmerking te komen voor de Tegemoetkoming schade COVID-19, moet je voldoen aan de
volgende voorwaarden:


















Jouw onderneming is voor 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister.
In jouw onderneming werken maximaal 250 personen. Dit blijkt uit de inschrijving in het KVK
Handelsregister.
De hoofdactiviteit van jouw onderneming is op 15 maart 2020 geregistreerd onder een van de vereiste
KVK SBI-codes.
Jouw onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland. Dit vestigingsadres is geregistreerd in het
KVK Handelsregister.
Niet-horecaondernemingen verklaren ten minste één vestiging met een ander adres te hebben dan het
privéadres van de eigenaar/eigenaren. Bij deze ondernemingen mag het privéadres van de
eigenaar/eigenaren dus niet gelijk zijn aan het vestigingsadres.
Uitgezonderd zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30. Zij verklaren in elk
geval één horecagelegenheid te huren, pachten of in eigendom te hebben. Bij deze ondernemingen
mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren wel gelijk zijn aan vestigingsadres.
De tegemoetkoming is eenmalig € 4.000 per onderneming. De tegemoetkoming is dus niet per vestiging.
Je geeft bij de aanvraag een bankrekeningnummer op dat op naam van de onderneming staat.
Jouw onderneming is niet failliet.
Jouw onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de
rechtbank.
Je verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 een omzetverlies te verwachten van ten
minste € 4.000.
Je verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 ten minste € 4.000 aan vaste lasten te
verwachten. Ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen.
Je verklaart dat je over het huidige en de afgelopen 2 belastingjaren niet meer dan € 200.000 aan
overheidssteun hebt ontvangen (de-minimisverordening). Heeft jouw onderneming het gehele bedrag
van € 200.000 al uitgeput? Dan kom je niet in aanmerking voor de regeling.
Jouw onderneming verklaart geen overheidsbedrijf te zijn.
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Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van
EZK)
Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties
kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor
het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO helpt EZK
zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en
bankgaranties, (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per
onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het Kabinet committeert zich om alle
garantieruimte te verstrekken die nodig is.

Rentekorting kleine
(ministerie van EZK)

ondernemers

op

microkredieten

Qredits

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende
ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers
in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt
een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de
coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente
gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze
maatregel met maximaal 6 miljoen euro.
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