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1.

TIJDELIJKE
NOODMAATREGEL
WERKGELEGENHEID (NOW)

OVERBRUGGING

Werkgevers met een omzetverlies van ten minste 20% (30 % vanaf 1 januari 2021), kunnen
een compensatie aanvragen voor de gemaakte loonkosten. De compensatie bedraagt
maximaal 80% (in oktober - december 2020), 70% (in januari – maart 2021) en 60% (in april
– juli 2021) van de loonkosten en is afhankelijk van het omzetverlies.
Voor wie?
Werkgevers met een verwacht omzetverlies van 20% (30% vanaf 1 januari 2021).
Via welke instantie?
Het UWV.

2.

OVERBRUGGINGSREGELING-ZELFSTANDIG
ONDERNEMERS (TOZO)

Zelfstandigen met een levensvatbaar bedrijf kunnen inkomensondersteuning aanvragen
indien het inkomen als gevolg van de corona crisis daalt tot onder het bijstandsniveau. De
ondersteuning bedraagt maximaal 1.500 EUR netto per maand voor maximaal 6 maanden.
Voor wie?
Zelfstandige ondernemers, waaronder zzp’ers.
Via welke instantie?
Eigen gemeente.

3.

TEGEMOETKOMING VASTE LASTEN (TVL)

MKB-ondernemers en zelfstandigen die door de overheidsmaatregelen ten minste 30%
omzetverlies hebben, kunnen een aanvraag doen voor een tegemoetkoming vaste lasten
(TVL). De onderneming mag maximaal 250 werknemers in dienst hebben en de vaste lasten
bedragen minimaal 3.000 EUR per kwartaal. Vanaf januari 2021 dient het omzetverlies ten
minste 40% te bedragen en vanaf april 2021 ten minste 45%.
Voor wie?
MKB-ondernemers en zelfstandigen met meer dan 30% omzetverlies en ten minste 3.000 EUR
aan vaste lasten per kwartaal.
Via welke instantie?
RVO.
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4.

UITSTEL VAN BELASTINGBETALING

Tot en met 31 december 2020 kan er uitstel van belastingbetaling worden aangevraagd voor
een periode van 3 maanden. Een bedrijf dat reeds uitstel van betaling heeft gekregen, kan tot
en met 31 december 2020 onder bepaalde voorwaarden verlenging van het uitstel aanvragen.
Voor wie?
Alle ondernemers en zzp’ers.
Via welke instantie?
Belastingdienst.

5.

DEBLOKKERING G-REKENING

Normaliter kan alleen het overschot op de g-rekening worden vrijgegeven. Indien u uitstel van
betaling heeft aangevraagd voor de loonheffing of BTW, kunnen nu ook de daarvoor
gereserveerde bedragen worden vrijgegeven.
Voor wie?
Ondernemers die personeel uitlenen, uitzenden of detacheren.
Via welke instantie?
Belastingdienst.

6.

VERLAGING INVORDERINGSRENTE

De invorderingsrente wordt tot en met 31 december 2021 verlaagd van 4% naar 0,01%.
Voor wie?
Alle ondernemers en zzp’ers.
Via welke instantie?
Automatisch.
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7.

VERLAGING BELASTINGRENTES

De belastingrente is vanaf 1 oktober 2020 4% voor alle belastingen. Dit geldt tot en met 31
december 2021 ook voor de vennootschapsbelasting.
Voor wie?
Alle ondernemers en zzp’ers.
Via welke instantie?
Automatisch.

8.

WIJZIGING VOORLOPIGE AANSLAG

Als u een lagere winst verwacht door de huidige omstandigheden, dan kunt u een verlaging
van de voorlopige aanslag aanvragen.
Voor wie?
Alle ondernemers en zzp’ers.
Via welke instantie?
Belastingdienst.

9.

TOERISME BELASTING

Er vindt overleg plaats om de toerismebelasting niet of slechts beperkt te heffen. Momenteel
verschillen de maatregelen per gemeente.
Voor wie?
Bedrijven in horeca en vrijetijdsbranche.
Via welke instantie?
Eigen gemeente.

10.

VERRUIMING BORGSTELLING MKB (BMKB-C)

Het borgstellingskrediet vanuit de overheid is verhoogd van 50% naar 75%. Daardoor kunnen
banken makkelijker geld uitlenen.
Voor wie?
Ondernemingen tot 250 FTE.
Via welke instantie?
Uw kredietverstrekker.
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11.

BORGSTELLINGSKREDIET LANDBOUW (BL-C)

Aan de BL-regeling is een C module toegevoegd. Namelijk een borgstelling van 70% voor een
overbruggingskrediet met een maximum van 1,5 miljoen euro per bedrijf. Onder
omstandigheden kan dit bedrag hoger zijn. Daardoor kunt u makkelijker krediet aanvragen.
Voor wie?
Agrarisch ondernemers.
Via welke instantie?
Uw kredietverstrekker.

12.

GARANTIE ONDERNEMINGSFINANCIERING (GO-C)

De overheid geeft een garantie van 80% op bankleningen en bankgaranties voor grote
bedrijven, de garantie bedraagt 90% voor het MKB. Deze regeling kan tot en met 15 december
2020 worden aangevraagd.
Voor wie?
MKB en Grootbedrijf.
Via welke instantie?
Uw kredietverstrekker.

13.

QREDITS

Klanten van Qredits krijgen tot 6 maanden uitstel van aflossing op bestaande leningen (wel is
daarover rente verschuldigd). Tevens gaat de rente over de kredieten omlaag naar 2%. Onder
bepaalde voorwaarden kunnen bedrijven vanaf heden ook een overbruggingskrediet
aanvragen om de coronaperiode door te komen, met een maximum van 25.000 EUR.
Voor wie?
Zelfstandigen en MKB die klant zijn van Qredits.
Via welke instantie?
Uw kredietverstrekker.
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14.

TIME-OUT ARRANGEMENT (TOA)

Bedrijven die wegens schulden failliet dreigen te raken, kunnen een beroep doen op deze
regeling. Deze regeling vindt zijn basis in De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)
en houdt kort gezegd in dat de rechtbank wordt betrokken bij een akkoord over een
voorgestelde schuldenregeling, zonder dat alle schuldeisers hiermee instemmen. De wet
treedt op 1 januari 2021 in werking.
Voor wie?
Bedrijven die haar schulden niet meer kan betalen.
Via welke instantie?
De rechtbank.

Disclaimer: De bovengenoemde regelingen kunnen tussentijds door de overheid worden
aangepast. Zorg altijd dat u de meest recente informatie raadpleegt, neem bij twijfel contact
met ons op. Houdt er verder rekening mee dat dit een kort overzicht is en dat aan de
meeste regelingen voorwaarden verbonden zijn. Voor meer informatie kunt u contact met
ons opnemen.
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