
 

 

Nieuwsbrief december 2021  

Leusden, 21 december 2021 
 
In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen: 
1. Steunpakket in verband met coronamaatregelen verlengd 
2. Openingstijden kantoor tijdens de feestdagen 
 
1. Steunpakket in verband met coronamaatregelen verlengd 
 
Ondernemers hebben in ieder geval nog tot en met 14 januari 2022 te maken met de huidige 
coronamaatregelen. Het kabinet verlengt daarom de coronasteunmaatregelen nog zeker tot eind maart 2022.  
 
Ondernemers hadden door de korte tijd tussen de aankondiging en de invoering van de lockdown weinig kans 
om hun bedrijfsvoering tijdig aan te passen. Daarom verruimt het kabinet het economisch steunpakket voor het 
vierde kwartaal van dit jaar en het eerste kwartaal van 2022 om werkenden en ondernemers extra 
ondersteuning en zekerheid te bieden. Wij geven u een overzicht van de belangrijkste steunmaatregelen met 
waarin de meest recente aanpassingen zijn opgenomen. 

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 
Werkgevers kunnen voor de maanden januari, februari en maart 2022 de NOW 6.0 aanvragen, zodat zij hun 
personeel kunnen doorbetalen. De NOW 6.0 is vergelijkbaar met de NOW 5.0. Werkgevers krijgen 90% van de 
loonkosten vergoed bij minimaal 20% omzetverlies. De subsidie keert tot maximaal 90% omzetverlies uit (op dit 
moment is dat nog 80%). Omdat de subsidieaanvragen voor het huidige kwartaal al lopen, is de uitbetaling van 
de voorschotten nog gebaseerd op een maximaal omzetverlies van 80%. Bij de definitieve vaststelling wordt er 
gerekend met 90%. De volledige voorwaarden worden in januari 2022 bekendgemaakt. Op dit moment geldt 
voor de maanden november en december 2021 de NOW 5.0. Een subsidievoorschot voor de NOW 5.0 kan tot en 
met 31 januari 2022 bij het UWV worden aangevraagd. 

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) vierde kwartaal open voor aanvraag vanaf 20 december 2021 
De TVL vierde kwartaal 2021 is voor ondernemers die in het vierde kwartaal van 2021 minimaal 20% (is op dit 
moment nog 30%) omzetverlies verwachten ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het 
eerste kwartaal van 2020. Zij moeten ook aan de overige voorwaarden voldoen. RVO.nl houdt de aanvragen aan 
totdat de Europese Commissie deze nieuwe wijziging van de TVL heeft goedgekeurd. De aanvraagperiode loopt 
tot 28 januari 2022. 
 
Het maximale bedrag voor overheidssteun voor de vaste lasten gaat omhoog van € 1,8 miljoen naar € 2,3 
miljoen. Dit geldt voor de TVL vierde kwartaal 2021 en is niet van toepassing op eerdere TVL-periodes. 
Ondernemingen die de grens bereiken, ontvangen het bedrag tot € 2,3 miljoen. Voor bedrijven in de visserij is 
het maximale bedrag aan staatssteun € 345.000, voor bedrijven in land- en tuinbouw is dat € 290.000. 
 
Hoogte van de subsidie 
Het bedrag van de TVL vierde kwartaal 2021 is opnieuw afhankelijk van het omzetverlies van de ondernemer en 
het percentage vaste lasten dat hoort bij zijn branche. Het maximale subsidiebedrag is weer € 550.000 voor 
MKB-bedrijven en € 600.000 voor grote ondernemingen (niet-MKB-bedrijven). Ondernemers die nog niet eerder 
TVL aanvroegen of eerder niet in aanmerking kwamen, mogen dit ook aanvragen. 

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) 
Zelfstandig ondernemers die onvoldoende inkomsten hebben voor hun levensonderhoud, kunnen bij hun 
gemeente een Bbz-uitkering aanvragen. Voor de (tijdelijk vereenvoudigde) Bbz geldt er geen vermogenstoets. 
De uitkering is aan te vragen met een terugwerkende kracht van maximaal twee maanden. Deze versoepeling is 
nu ook met drie maanden verlengd tot en met maart 2022. 



 

 

Uitstel van belastingbetaling 
Het bijzonder uitstel van belastingbetaling voor ondernemers wordt automatisch verlengd tot en met 31 januari 
2022. Ondernemers die nog niet eerder belastinguitstel hebben aangevraagd of alle belastingschulden al 
hebben afgelost, kunnen alsnog uitstel van belastingbetaling aanvragen. Het kabinet beslist in januari 2022 of 
verdere verlenging van het uitstel van betaling noodzakelijk is. De invorderingsrente blijft tot 1 juli 2022 op 
0,01% staan. 

Terugbetaling Tozo-leningen 
In de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) staat dat zelfstandig ondernemers vanaf 1 
januari 2022 moeten beginnen met het aflossen van de lening voor bedrijfskapitaal Tozo. Door de verscherpte 
maatregelen is dat voor veel zelfstandig ondernemers moeilijk. De start van de verplichte aflossing begint 
daarom een half jaar later, dus op 1 juli 2022. Dit uitstel geldt voor alle Tozo-leningen, ongeacht het moment 
van verstrekking. Daarnaast wordt de looptijd voor alle Tozo-leningen met één jaar verlengd van vijf naar zes 
jaar. Dat is de periode vanaf het moment van verstrekking tot het moment waarop deze moet zijn terugbetaald. 
Over de maanden januari 2022 tot en met juni 2022 hoeft ook geen rente te worden betaald. 

Verlenging sluiting buitenschoolse opvang (BSO) 
De BSO is tot en met 9 januari alleen open voor noodopvang van kinderen van minimaal één ouder/verzorger 
met een cruciale beroepsgroep en kinderen in een kwetsbare positie. De kinderdagopvang voor kinderen tussen 
0 en 4 jaar en de gastouderopvang voor kinderen blijven open. Het kabinet roept alle ouders die normaliter BSO 
gebruiken op de gehele factuur aan de kinderopvang te blijven voldoen, ook als zij op dit moment niet van 
opvang gebruik kunnen maken. Het kabinet zet in op een vergelijkbare tegemoetkoming als tijdens vorige 
sluitingsperiodes, dus ouders krijgen een tegemoetkoming die bij benadering overeenkomt met de eigen 
bijdrage vanaf 21 december jl. tot en met 9 januari 2022. Dit geldt ook voor ouders in cruciale beroepen die 
noodgedwongen gebruik moeten maken van de noodopvang. 

2. Openingstijden kantoor tijdens de feestdagen 
 
Vanaf vrijdag 24 december 2021 tot maandag 3 januari 2022 is ons kantoor gesloten.  
 
Namens het team van Van Tiggelen FAD wensen wij je fijne feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar! 

Vragen 
Wanneer er weer een nieuwe update is, stellen wij u zo snel mogelijk op de hoogte. Heeft u in de tussentijd 
vragen neem dan gerust contact met ons op. 

Met vriendelijke groet,  
Het team van Van Tiggelen FAD 
033-2990777 
info@vantiggelenfad.nl 

 


