
 

 

Nieuwsbrief september 2021 update steunmaatregelen Covid-19 

Leusden, 1 september 2021 
 

1. Wat met de NOW, Tozo, TONK en fiscale coronamaatregelen voor 
rest van 2021? 

De overheid heeft onlangs aangegeven te willen stoppen met de steunmaatregelen, omdat de economie weer 
aantrekt. Wat betekent dat voor de andere steunmaatregelen (TONK, Tozo, NOW en fiscale hulpmiddelen)? 

Alternatief Tozo 
Tot en met 30 september 2021 kunt u nog de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers bij uw 
woongemeente aanvragen (Tozo 5). Heeft u vanaf 1 oktober nog financiële ondersteuning nodig, dan kunt u 
vanaf 1 oktober weer een beroep doen op de reguliere bijstand voor zelfstandigen (de Bbz). Om dit voor de 
gemeenten werkbaar te houden, heeft het kabinet besloten om de uitvoering van deze regeling tot eind dit jaar 
te vereenvoudigen: 

 Gemeenten hoeven geen vermogenstoets uit te voeren; 
 Ondernemers kunnen met terugwerkende kracht van maximaal twee maanden een Bbz-uitkering aanvragen; 
 De gemeente stelt het inkomen en de hoogte van de Bbz-uitkering vast per kalendermaand, in plaats van per 

boekjaar. 

Vanaf 1 januari 2022 gelden weer de reguliere regels voor de Bbz. 

Uitstel belastingbetaling 
Heeft uw bedrijf betalingsproblemen vanwege de coronacrisis, dan kunt u nog tot en met 30 september 2021 
bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor verschillende belastingen. U krijgt dan uitstel tot uiterlijk 
1 oktober 2021. Vanaf 1 oktober 2021 moet u weer tijdig voldoen aan uw belastingverplichtingen. Alle 
belastingschulden waarvoor u tijdens de coronacrisis uitstel heeft gekregen, dus ook de schulden waarvoor u 
geen verlenging heeft aangevraagd, mag u aflossen in vijf jaar tijd (60 maanden) beginnende vanaf 
1 oktober 2022. De schuld moet volledig afgelost zijn op 1 oktober 2027. 

Voorwaarde is wel dat u na de laatste dag van het bijzonder uitstel steeds op tijd aangifte heeft gedaan en 
betaald. 

Heeft u al bijzonder uitstel en loopt dit uitstel af voor 1 oktober 2021 en ontstaan er voor deze datum nieuwe 
betalingsverplichtingen waarvan u niet zeker weet of u daaraan kunt voldoen? Dan kunt u nog tot en met 
30 september dit uitstel verlengen. U krijgt dan uitstel tot uiterlijk 1 oktober 2021. 

De invorderingsrente bedraagt tot en met het einde van dit jaar 0,01%. Per 1 januari 2022 bedraagt deze 1%. Op 
1 juli 2022 wordt de rente verhoogd naar 2%. Hierna wordt de rente op 1 januari 2023 vastgesteld op 3% en 
vervolgens wordt er vanaf 1 januari 2024 weer het gebruikelijke tarief van 4% gehanteerd. 

Overige fiscale maatregelen 
Een viertal fiscale coronamaatregelen lopen door tot het einde van dit jaar. Dit zijn: 

1. de vrijstelling voor een aantal Duitse netto-uitkeringen; 
2. de onbelaste reiskostenvergoeding; 
3. het behoud van het recht op hypotheekrenteaftrek voor huizenbezitters als zij van hun hypotheekverstrekker 

een hypotheekbetaalpauze krijgen verlengd tot het einde van het jaar. Komt u in het vierde kwartaal nog een 
hypotheekbetaalpauze overeen met uw hypotheekverstrekker, dan blijft u het recht op hypotheek-
renteaftrek behouden; 



 

 

4. daarnaast voert Nederland om uitvoeringstechnische redenen overleg met Duitsland en België om de 
afspraken over de belastingheffing van grenswerkers tot het einde van het vierde kwartaal 2021 voort te 
zetten. 

NOW 
De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) stopt per 1 oktober 2021. De zesde 
aanvraagperiode voor de NOW voor de periode juli, augustus en september 2021 kunt u aanvragen tot en met 
30 september 2021. 

Ook als u als werkgever getroffen bent door de overstromingen in Limburg en daardoor omzet misloopt, kunt u 
in de zesde aanvraagperiode een tegemoetkoming voor de NOW aanvragen. Hiervoor gelden dezelfde 
voorwaarden. Het maakt dus geen verschil of u NOW aanvraagt vanwege de coronacrisis of dat u NOW 
aanvraagt omdat u getroffen bent door de overstromingen. Voor de voorwaarden en het aanvraagproces kijk 
op: https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/zesde-aanvraagperiode-now/index.aspx 

Werktijdverkorting als alternatief NOW 
Vanwege de invoering van de NOW is de Werktijdverkorting (wtv) ten tijde van de coronacrisis buiten werking 
gesteld. Het kabinet is voornemens de wtv opnieuw open te stellen, wanneer de NOW per 1 oktober afloopt. De 
wtv biedt ondersteuning aan werkgevers die door een niet tot het ondernemingsrisico behorende 
buitengewone omstandigheid getroffen wordt. De wtv is dus zeker niet bestemd voor coronagerelateerde 
omstandigheden. De wtv heeft namelijk betrekking op kortdurende, buitengewone omstandigheden. 

TONK 
Ook de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) wordt per 1 oktober 2021 niet meer verlengd. U 
kunt nog tot en met 30 september 2021 de TONK aanvragen. Aanvragen kan ook met terugwerkende kracht. 
Meer informatie hierover vindt u bij uw gemeente. De TONK is een vorm van bijzondere bijstand 
(Participatiewet) en is bedoeld voor voor ondernemers/zzp’ers, flexwerkers, werknemers en werkzoekenden die 
door de coronamaatregelen in financiële problemen zijn gekomen en daardoor de noodzakelijke kosten, zoals 
woonkosten, niet meer kunnen betalen. 

De TONK is geen inkomensondersteuning en ook geen exclusieve ondernemersregeling. De TONK kan een 
aanvulling zijn op een Tozo-uitkering. 

2. Vanaf 31 augustus 2021 aanvraag TVL derde kwartaal indienen 

De coronasteunpakketten lopen nog steeds voor gedupeerde ondernemers. Zo ook de Tegemoetkoming Vaste 
Lasten (TVL). Wat moet u weten? 

Minimaal 30% omzetverlies? 
Bedrijven die minimaal 30% omzetverlies hebben als gevolg van de coronacrisis kunnen vanaf 31 augustus 08.00 
uur tot 26 oktober 2021 17.00 uur een aanvraag indienen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten voor het derde 
kwartaal bij RVO.nl. 

De TVL is ook opengesteld voor ondernemers die getroffen zijn door de overstromingen en daardoor 
omzetverlies hebben. Demissionair premier Mark Rutte heeft op 19 juli bekendgemaakt dat deze ondernemers 
een beroep kunnen doen op de bestaande coronamaatregelen van de overheid: de TVL en de NOW. 

 

 

 



 

 

De belangrijkste voorwaarden voor de TVL voor het derde kwartaal zijn: 

 minimaal 30% omzetverlies door de coronacrisis of door de wateroverlast in het derde kwartaal van 2021 
t.o.v. de referentieperiode; 

 de vaste lasten bedragen minimaal € 1.500 in het derde kwartaal (omzet referentieperiode x aandeel vaste 
lasten in procenten) op basis van het percentage vaste lasten (SBI-code) dat bij uw hoofdactiviteit waarmee u 
op 15 maart 2020 stond ingeschreven in het Handelsregister; 

 u heeft uw bedrijf voor 30 juni 2020 opgericht en ingeschreven in het Handelsregister; 
 u heeft zich na 30 juni 2020 niet met terugwerkende kracht ingeschreven in het Handelsregister of uw SBI-

code aangepast om in aanmerking te komen voor deze subsidie; 
 als uw bedrijf meerdere SBI-codes heeft, dan telt de hoofdactiviteit. Heeft u eerder TVL ontvangen voor een 

andere SBI-code naar aanleiding van een herbeoordeling of bezwaar, dan komt u met deze SBI-code in 
aanmerking voor de TVL; 

 als u zich tussen 16 maart en 30 juni 2020 heeft ingeschreven in het Handelsregister van de KvK, dan telt de 
hoofdactiviteit van 30 juni 2020; 

 uw bedrijf is fysiek gevestigd in Nederland op een ander adres dan uw privéadres of uw bedrijf staat los van 
de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang; 

 uw bedrijf verkeerde op 31 december 2019 niet in financiële moeilijkheden; 
 uw bedrijf is niet failliet en op het moment van aanvraag is er geen surseance van betaling verleend; 
 uw bedrijf heeft na ontvangst van de TVL in totaal niet meer dan € 1,8 miljoen bruto aan overheidssteun 

ontvangen. Voor visserij en aquacultuur geldt een maximum van € 270.000 en voor de primaire productie 
van landbouwproducten geldt een maximum van € 225.000 overheidssteun, inclusief de opslag voor speciale 
kosten voor land- en tuinbouw. 

Het subsidiepercentage is 100%, met een maximale subsidie van € 550.000 voor MKB-bedrijven en € 600.000 
voor grote bedrijven. 

Net zoals in het tweede kwartaal kunt u weer kiezen uit twee referentieperiodes. Welke referentieperiodes dat 
zijn, is afhankelijk van de datum waarop u uw bedrijf voor het eerst inschreef in het Handelsregister van de 
KvK. 

3. Coronakredietregelingen verlengd tot en met 31 december 2021 

Staatssecretaris Keijzer heeft bekendgemaakt dat de drie speciale coronakredietregelingen door ondernemers 
niet alleen aangevraagd kunnen worden om op korte termijn rekeningen te kunnen betalen, maar ook om bijv. 
te investeren in nieuwe apparatuur of om hun voorraden aan te vullen. Ook worden de regelingen verlengd tot 
en met 31 december 2021. Het gaat om de KKC (kredieten tot € 50.000), BMKB-C (tot € 1,5 miljoen) en de GO-C 
(tot € 150 miljoen). 

KKC 
Kleine ondernemers die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis, kunnen gebruikmaken van de 
garantieregeling Kleine Kredieten Corona (KKC). Deze regeling zal worden verlengd tot en met 
31 december 2021 (dit was 30 juni 2021). Als ondernemer kunt u onder de KKC-regeling een lening aanvragen 
van minimaal € 10.000 en maximaal € 50.000. De overheid staat garant voor 95% van de hoofdsom. 
Uw financier draagt de overige 5% van het risico.  

BMKB-C 
 Indien u als ondernemer vanwege de coronacrisis liquiditeitsproblemen heeft, kunt u met de BMKB-C 
regeling (verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf) sneller en gemakkelijker geld lenen. U kunt deze 
regeling gebruiken voor een overbruggingskrediet of voor een verhoging van uw rekening-courantkrediet. U 
kunt de BMKB-C tot eind 2021 aanvragen.  



 

 

GO-C 
 Middelgrote ondernemingen die liquiditeitsproblemen hebben door de coronacrisis, kunnen gemakkelijker een 
banklening of bankgarantie krijgen met de Garantie Ondernemingsfinanciering corona (GO-C). Zo kunnen 
banken 80 of 90% staatsgarantie krijgen op leningen aan (middel)grote ondernemingen. Ook deze regeling 
wordt verlengd tot en met 31 december 2021. 

Herstelinvesteringen  
Tot nu toe zijn de drie regelingen vooral ingezet om bedrijven snel van financiering te voorzien om hun 
rekeningen mee te betalen. De regelingen kunnen echter ook gebruikt worden voor kredieten ten behoeve van 
investeringen in vaste activa, heropbouw van voorraden- en debiteurenposities en het terugbrengen van 
leverancierskrediet naar een gebruikelijke termijn. 

Non-bancaire financiers 
 Voor de garantieregelingen KKC en BMKB-C kunt u als MKB-ondernemer, behalve bij banken, ook terecht bij 22 
non-bancaire financiers. Momenteel wordt onderzocht of ook de GO-C regeling kan worden opengesteld voor 
non-bancaire financiers. 

Meer informatie over deze kredietregelingen vindt u op https://www.rvo.nl/subsidie- en financieringswijzer 

4. Overige attentiepunten 
 

Vanaf 1 juli weer uren bijhouden 
U komt in aanmerking voor allerlei ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, als u voldoet aan het 
zogenaamde ‘urencriterium’. Dit criterium wil zeggen dat u aannemelijk kunt maken dat u ten minste 1.225 uren 
per jaar (24 uur per week) aan werkzaamheden voor uw onderneming hebt besteed. In het eerste halfjaar van 
2021 geldt een versoepeling van dit criterium in verband met de coronapandemie; u wordt geacht ten minste 24 
uren per week aan uw onderneming te hebben besteed, ook als dat feitelijk niet zo was. Deze versoepeling is na 
30 juni 2021 niet verder verlengd. Het kabinet vindt een verlenging niet nodig vanwege de versoepelingen van 
de coronamaatregelen. Vanaf 1 juli 2021 tellen alleen de daadwerkelijk aan de onderneming bestede uren weer 
mee voor het urencriterium. 

Seizoensgebonden ondernemers 
Hebt u een seizoensgebonden bedrijf? In dat geval is de versoepeling niet effectief als de piek van uw 
werkzaamheden in de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 valt. Voor u is er – net als in 2020 – een 
aanvullende regeling getroffen. U wordt daarbij geacht in de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 
evenveel uren aan de onderneming te hebben besteed als in de periode 1 januari tot en met 30 juni 2019. U 
kunt met behulp van de administratie van 2019 achterhalen hoeveel uren u in het eerste halfjaar van dat jaar 
aan de onderneming hebt besteed en zo ook beoordelen of u in 2021 aan dit urencriterium voldoet. 

Uren die u besteedt aan de kernactiviteiten van uw onderneming tellen natuurlijk mee voor het urencriterium. 
Maar denk daarnaast ook aan reistijd en tijd besteed aan acquisitie en het bijwonen van netwerkbijeenkomsten 
en andere werkzaamheden die (in)direct gericht zijn op de zakelijke belangen van uw onderneming. Hetzelfde 
geldt voor de zakelijk verrichte activiteiten die niet direct toerekenbaar zijn aan opdrachten. Het is verstandig 
om de uren regelmatig (dagelijks/wekelijks) te noteren. Het achteraf opstellen wordt vaak niet geaccepteerd, 
omdat de informatie niet gedetailleerd genoeg is en de uren daardoor niet controleerbaar zijn. 

Langer uitstel administratieve verplichtingen loonheffingen 
U hebt als werkgever allerlei wettelijke administratieve verplichtingen, maar u kunt daar door de coronacrisis 
niet, niet tijdig of niet helemaal aan voldoen. Daarom hanteert de Belastingdienst een soepel beleid, waarbij u 
bij het niet nakomen van een administratieve verplichting de gelegenheid krijgt om de tekortkoming te 
herstellen, zodra u dat kunt. Heeft u bijvoorbeeld niet tijdig aan de identificatieplicht voldaan, dan blijft het 
anoniementarief achterwege als u de identiteit van de werknemer alsnog vaststelt, zodra u daar in redelijkheid 
toe in staat bent. Dit versoepelde beleid zou eindigen op 1 juli 2021 maar is verlengd tot 1 oktober 2021. 



 

 

Verruimde deblokkering g-rekening verlengd 
Leent u personeel uit of detacheert u medewerkers en maakt u gebruik van een g-rekening? U kunt de 
Belastingdienst dan verzoeken om deze g-rekening te deblokkeren. Dit kan onder normale omstandigheden 
alleen voor overschotten op de g-rekening. Maar er wordt tijdelijk een uitzondering gemaakt voor ondernemers 
die zijn geraakt door de coronacrisis. In dat geval kunnen ook bedragen worden vrijgegeven die zijn 
gereserveerd voor de loonheffing en btw, waarvoor bijzonder uitstel van betaling is verleend. Dit versoepelde 
beleid blijft mogelijk tot het einde van het bijzonder uitstel, inclusief betalingsregeling, dus tot 1 oktober 2027. 
Ook is het in dergelijke gevallen mogelijk dat een ‘schone’ verklaring betalingsgedrag wordt afgegeven, waarin 
wordt verklaard dat een onderaannemer alle loonheffingen heeft betaald. 

Garantieregeling herverzekering leverancierskredieten gestopt 
De overheid staat momenteel garant voor verzekeringen van leverancierskredieten. Daarvoor is een 
overeenkomst gesloten met de verzekeraars. Deze overeenkomst is na 30 juni 2021 niet verder verlengd. 
Volgens het kabinet is de garantieregeling niet meer nodig dankzij de gunstige economische vooruitzichten. De 
verwachting is dat verzekeraars ook zonder garantie van de staat dekking blijven bieden op basis van een 
gedegen risicoanalyse. 

Garantieregeling evenementenbranche 
Hebt u een bedrijf in de evenementenbranche, dan houdt u ook na de versoepelingen van de 
coronamaatregelen een verhoogd risico op annuleringen van evenementen. Vóór de coronacrisis kon u zich 
hiertegen verzekeren, maar verzekeraars hebben deze optie inmiddels uit hun polissen gehaald. Om u toch 
perspectief te bieden is daarom een garantieregeling uitgewerkt, zodat u evenementen kunt organiseren voor 
de periode waar dat vanuit coronaoptiek redelijkerwijs verantwoord is. De garantieregeling dekt 80% van de 
kosten. Voor het resterende deel kunt u een lening afsluiten bij de RVO tegen 2% rente per jaar. De 
garantieregeling is vooral bedoeld voor betalingen aan uw onderaannemers en leveranciers. De verwachting is 
dat u de regeling kunt aanvragen vanaf half juni tot en met 30 september 2021. De garantieregeling geldt voor 
evenementen die in de periode 1 juli tot 31 december 2021 door de rijksoverheid worden verboden. Vóór 1 juli 
georganiseerde evenementen die reeds zijn afgeblazen, vallen dus niet onder deze regeling. 

Ondersteuning voor amateursport 
Ook in 2021 zijn er steunmaatregelen voor de sportsector. Dit zijn onder meer de Tegemoetkoming 
Amateursportorganisaties (TASO), Tegemoetkoming verhuurders Sportaccommodaties (TVS) en de Specifieke 
Uitkering voor ijsbanen en zwembaden (SPUK IJZ). Voor deze regelingen gelden de volgende aanvraagperiodes: 
Regeling 1e kwartaal 2021 2e kwartaal 2021 
TASO 17 mei – 12 juni 2021 26 juli – 20 september 2021 
TVS 17 mei – 11 juli 2021 26 juli – 20 september 2021 
SPUK IJZ 1 april – 31 mei 2021 1 april – 31 mei 2021 

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 

 


