Inleiding
Op maandag 1 juni gaat het tweede noodsteunpakket voor ondernemers in. Het nieuwe pakket
bestaat uit aanpassingen op bestaande regelingen en één nieuwe regeling. In deze nieuwsbrief
wordt ingegaan op de belangrijkste punten van het steunpakket 2.0, namelijk:
-

NOW 2.0;
Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL), de opvolger van de TOGS;
Tozo 2.0;
Verlenging belastingmaatregelen;
Coronakrediet-verlening en -garanties aan ondernemers;
Regeling flexwerkers.

NOW 2.0
Inleiding
Met het oog op het aflopen van het eerste subsidietijdvak per 31 mei 2020, heeft het kabinet
besloten om de ‘Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid’
(NOW) met drie maanden te verlengen (hierna NOW 2.0). Daarbij gelden wel afwijkende
voorwaarden. Het doel van (NOW) is om het voor werkgevers met een terugval in de omzet van ten
minste 20% mogelijk te maken zoveel mogelijk werknemers in dienst te houden. Op grond hiervan
kun je een tegemoetkoming voor de loonkosten ontvangen.

Gevolgen voor jou
Aanvragen voor de NOW 2.0 kan straks gedaan worden door zowel werkgevers die al een aanvraag
voor het eerste tijdvak hebben gedaan, als voor werkgevers die voor het eerst een beroep doen op
de NOW. Je kunt de NOW 2.0 vanaf 6 juli 2020 aanvragen voor de loonkosten over de periode juni,
juli en augustus, mits je tenminste 20% omzetverlies verwacht. De subsidie bedraagt maximaal 90%
van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies. Je krijgt een voorschot van 80%. De definitieve
vaststelling van de NOW 1.0 kan trouwens worden aangevraagd vanaf 7 september 2020.

Omzetdaling en loonsom
In de NOW spelen twee begrippen een cruciale rol: de omzet en de loonsom. Hoe groter de
omzetdaling, hoe meer NOW je krijgt. Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, wordt eerst
je totale omzet uit 2019 door vier gedeeld. De omzetdaling wordt voor de NOW 2.0 vastgesteld
over een 3-maandsperiode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Heb je ook NOW 1.0 aangevraagd,
dan moet de omzetperiode aansluiten op de periode die je hebt gekozen bij de NOW 1.0.
De referentiemaand voor de loonsom voor de NOW 2.0 is maart 2020. Als jouw bedrijf bestaat uit
een aantal bedrijfsonderdelen (rechtspersonen) dat samen een concern vormt, wordt de
omzetdaling van het hele concern aangehouden.

Slechts onder strikte voorwaarden kan de omzetdaling worden bepaald op de omzetdaling van een
afzonderlijke rechtspersoon binnen het concern.
Voor de loonsom neemt het UWV de gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst
automatisch over. De grondslag is het zogenoemde sociale verzekeringsloon per werknemer
gemaximeerd op € 9.538 per maand. Je wordt ook gecompenseerd voor het loon dat je doorbetaalt
aan werknemers met een flexibele arbeidsomvang, zoals oproepkrachten. Betaal je hen niet of
minder, dan wordt jouw subsidie uiteindelijk ook lager. Jouw werkgeverslasten worden bij de NOW
2.0 voor 40% gecompenseerd, bij de NOW 1.0 was dit nog 30%. Het gaat dan bijvoorbeeld om
pensioenpremies, premies werknemersverzekeringen en om een reservering voor vakantiegeld.

Voorschot en definitieve vaststelling
Het voorschot dat in het kader van de NOW wordt verstrekt, is gebaseerd op de loonsom van maart
2020 en bedraagt per maand maximaal 90% van die loonsom over maart 2020. Bij de definitieve
vaststelling van de subsidie wordt de loonsom - zoals gebruikt bij het voorschot - vergeleken met
de loonsom van de 3-maandsperiode juni 2020 tot en met augustus 2020.
Die loonsom kan lager zijn dan in de referentieperiode, omdat werknemers intussen niet meer in
dienst zijn of niet meer zijn opgeroepen en daarom geen loon hebben gekregen. Bij verlies aan
werkgelegenheid, blijkend uit het verlies aan loonsom, wordt de subsidie lager vastgesteld en wordt
het voorschot gedeeltelijk teruggevorderd. Bij de definitieve vaststelling zal de subsidie voor
ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen niet voor 150% - zoals bij NOW 1.0 - maar voor
100% worden gecorrigeerd met de hoogte van de loonsom van de werknemers voor wie ontslag is
aangevraagd.
Met andere woorden, de ontslagboete vervalt. Maar let op, bedrijfseconomisch ontslag wordt
financieel nog steeds zwaar ontmoedigd. Onderstaand voorbeeld zal dit verduidelijken.
Voorbeeld bedrijfseconomisch ontslag
-

Onderneming A
6 medewerkers, loonsom per maand bedraagt € 18.000,Omzetdaling is 30%
NOW subsidie: 30% x € 18.000,- x 3 x 1,4 x 0,9 = € 20.412
Voorschot bedraagt 80% van € 20.412 = € 16.329,-

Vervolgens handelt onderneming A als volgt:
-

Vraagt in juni ontslag aan voor 2 medewerkers;
Loonsom van deze medewerkers is per maand € 6.000,Correctie op NOW-subsidie: € 6.000,- x 3 x 1,4 x 0,9 = € 22.680,-

Conclusie: deze werkgever moet het volledige voorschot terugbetalen en krijgt uiteindelijk geen
NOW-subsidie.
Bron: XpertHR

Geen dividend en bonus
Een bedrijf of concern mag bij een beroep op de NOW 2.0 geen dividend of bonussen uitkeren of
eigen aandelen inkopen over 2020. Dit moet je bij aanvang verklaren. Dergelijke handelingen
mogen niet worden verricht over 2020 tot en met de aandeelhoudersvergadering waarin de
jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Het gaat dus niet om dividend, bonussen en aandelen over
2019. Het betreft ook alleen de bonussen die worden uitgekeerd aan het bestuur en de directie en
niet aan het overige personeel dat variabel wordt beloond.
Bovenstaande geldt alleen voor bedrijven en concerns die een subsidievoorschot ontvangen van €
100.000,- of meer (of een definitieve subsidie van € 125.000,- of meer).

Scholing
Voor de NOW 2.0 geldt voor jou een inspanningsverplichting om je werknemers te stimuleren om
aan bij- of omscholing te doen. Je kunt hieraan voldoen door bijvoorbeeld (vrijvallende) tijd
beschikbaar te stellen en middelen te verschaffen via bijvoorbeeld een opleidings- en
ontwikkelingsfonds (O&O-fonds).

Aanvraag en betaling
Het UWV voert de NOW 1.0 sinds 6 april 2020 uit en betaalt voorschotten uit. Je kunt nog tot en
met 5 juni 2020 een aanvraag voor de NOW 1.0 indienen. De aanvraag voor de NOW 2.0 kan je
indienen vanaf 6 juli a.s. met een formulier dat het UWV via www.uwv.nl beschikbaar stelt. Daarbij
moet je de procentuele verwachte omzetdaling vermelden, het loonheffingennummer en de
aaneengesloten 3-maandsperiode waarover je de omzetdaling verwacht. En ook het
rekeningnummer waarop je betalingen van de Belastingdienst inzake loonheffingen ontvangt. Als
het UWV positief oordeelt, keert het UWV een voorschot van 80% uit, te betalen in drie termijnen.
Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, moet je vaststelling
van de subsidie aanvragen. Is er een accountantsverklaring vereist, dan is deze termijn 38 weken.
Vervolgens zal het UWV binnen 52 weken een eindafrekening doen. Bij de afrekening kan sprake
zijn van terugvordering of nabetaling.

Accountantsverklaring
Een accountantsverklaring is verplicht bij een voorschot van € 100.000,- of meer, of bij een
definitieve subsidie van € 125.000,- of meer. Een verklaring van een derde over de omzetdaling
dient toegevoegd te worden bij een voorschot van € 20.000,- of meer (of bij een definitieve
subsidie van € 25.000,- of meer). Bij een ‘derde’ kun je denken aan een accountant, fiscalist of
salarisadministrateur.

Meer weten?
Wil je meer weten of heb je hulp nodig? Wij helpen je graag verder bij de aanvraag voor de NOW
1.0 en/of NOW 2.0. We kunnen bijvoorbeeld het omzetverlies berekenen en de loonsom
vaststellen.
Wist je dat met betrekking tot de NOW 1.0 er ook aanpassingen hebben plaatsgevonden? Welke
dat zijn lees je hier.

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL), de opvolger van de TOGS
Inleiding
Deze regeling is vanaf half juni de opvolger van de TOGS en is bedoeld voor mkb-bedrijven die
structureel meer dan 30% omzetverlies leiden door de coronacrisis. Bedrijven die aan de
voorwaarden voldoen, kunnen tot € 20.000,- tegemoetkoming per drie maanden krijgen om vaste
lasten (excl. Loonkosten) op te kunnen blijven brengen.

Doelgroep
De regeling is specifiek gericht op mkb ondernemers die door de coronacrisis veel omzet verliezen
en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. Ondernemers die voor
de TOGS regeling in aanmerking kwamen, kunnen ook gebruik maken van de TVL. Deze sectoren
staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes. De horeca, recreatie, strandtenten, sportscholen,
evenementen, kermissen, sauna’s, wellness centra, podia en theaters vallen hier ook onder.

Waaruit bestaat de Tegemoetkoming Vaste Lasten?
Deze tegemoetkoming helpt mkb-bedrijven (met maximaal 250 werknemers) bij het betalen van
hun vaste lasten. Het gaat om bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de
coronacrisis.
Het gaat om vaste kosten, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en
abonnementen. Loonkosten horen hier niet bij. Die worden gecompenseerd door de Tijdelijke
Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).
De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het totale omzetverlies. Van het omzetverlies wordt het
percentage vaste lasten berekend. Van dat percentage vaste lasten wordt een deel
gecompenseerd. De exacte berekening per sector wordt nog uitgewerkt. Een bedrijf krijgt maximaal
€ 20.000 per drie maanden.
Deze tegemoetkoming is voor de periode van 1 juni tot en met 31 augustus 2020. Aanvragen kan
vanaf medio juni 2020 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De exacte datum
wordt nog bekendgemaakt. De regeling wordt de komende weken verder uitgewerkt.

Wat zijn de voorwaarden voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten?
•
•

Het bedrijf heeft maximaal 250 werknemers. Dat is te zien aan de inschrijving in het KVK
Handelsregister;
Het bedrijf heeft meer dan 30% omzet verloren door de coronacrisis;

•
•
•
•

•
•
•

De SBI-code van het bedrijf staat op deze lijst met vastgestelde SBI-codes;
Het bedrijf is voor 15 maart 2020 opgericht en is ingeschreven in het KVK Handelsregister;
Het bedrijf heeft een vestiging in Nederland;
Minimaal 1 vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres van de
eigenaar/eigenaren. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang
of toegang. Een uitzondering hierop zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1,
56.10.2 en 56.30 en ambulante handel (waaronder markthandel, taxivervoer, auto- en
motorrijscholen en kermisattracties);
Het bedrijf is niet failliet en heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank;
Het bedrijf is geen overheidsbedrijf;
De regeling wordt de komende weken verder uitgewerkt.

Meer weten?
Wil je meer weten of heb je vragen omtrent deze regeling? Wij helpen je graag verder!

Tozo 2.0
Inleiding
De Tijdelijke Overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) krijgt een vervolg. De
noodregeling voor zelfstandig ondernemers die eind mei afloopt, wordt met drie maanden verlengd
tot eind augustus. Ook Tozo 2.0 kent twee voorzieningen, aanvullende inkomensondersteuning en
een lening voor bedrijfskapitaal. De voorwaarden zijn echter wel verscherpt.

Samenloop Tozo 1.0
Als je nu gebruik maakt van Tozo 1.0, dan kun je, mits je voldoet aan de voorwaarden van de
vervolgregeling, jouw Tozo-uitkering verlengen. Maar ook als je nog geen gebruik hebt gemaakt van
de Tozo, kun je ondersteuning aanvragen als je voldoet aan de voorwaarden. Let op! De uitkering
verkregen uit Tozo 1.0 wordt niet automatisch verlengd. Indien je gebruik wilt maken van de nieuwe
regeling, dan zul je ook een nieuwe aanvraag moeten indienen in jouw woongemeente.

Aanvragen
Tozo 2.0 kun je vanaf 1 juni tot en met 31 augustus aanvragen bij jouw woongemeente. De
startdatum van de aanvraagmogelijkheid kan per gemeente verschillen. Je kunt met terugwerkende
kracht aanvragen vanaf 1 juni. Voor verlengde aanvragen kunnen gemeenten een verkort
aanvraagformulier gebruiken. Tozo 2.0 kan alleen worden toegekend over de maanden juni, juli en
augustus. Heb je al een Tozo 1 uitkering over de maanden april, mei en juni? Dan kun je een Tozo
2.0 uitkering aanvragen voor juli en augustus.

Voorwaarden Tozo 2.0
Net als de Tozo 1 kent de Tozo 2 versoepelde voorwaarden ten opzichte van de reguliere
bijstandsverlening voor zelfstandigen, waarop de regeling gebaseerd is:
-

Er geldt geen vermogenstoets;
Er wordt niet gekeken naar de levensvatbaarheid van de onderneming;
De kostendelersnorm wordt niet toegepast: de uitkering wordt niet gekort indien het
huishouden uit meerdere volwassenen bestaat.

Toch heeft Tozo 2.0 enkele aanpassingen ten opzichte van de huidige Tozo:
-

-

De partnerinkomenstoets wordt uitgevoerd. Dat houdt in dat het inkomen van de partner
meetelt voor het bepalen van de hoogte van de uitkering. Als het huishoudinkomen
boven het sociaal minimum komt, kun je geen aanspraak maken op de nieuwe Tozo;
Voor de aanvraag lening bedrijfskapitaal geldt dat je moet verklaren dat er geen
surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor jezelf, jouw
onderneming of één van de vennoten waarmee je samenwerkt. Als dit wel het geval is,
kom je niet in aanmerking voor de Tozo lening bedrijfskapitaal.

Vragen?
Heb je met betrekking tot de Tozo 2.0 vragen? Of loop je ergens tegen aan? Neem dan contact
met ons op. We helpen je graag verder!

Belastingmaatregelen
Inleiding
De verlenging en uitbreiding van het noodpakket waar het kabinet toe besloot omvat ook de
verlenging en uitbreiding van een aantal fiscale maatregelen voor ondernemers. Hieronder lichten
wij toe om welke maatregelen het zoal gaat.

Bijzonder uitstel van betaling
De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1
september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden
voldaan. Ondernemers krijgen bij de eerste aanvraag direct drie maanden uitstel van betaling.
Voor die drie maanden hoeven ze maar één keer een verzoek in te dienen (voor uitstel van alle
belastingsoorten).
Langer dan drie maanden
Ondernemers kunnen ook voor een langere periode dan drie maanden uitstel aanvragen. Daarbij
is het van belang dat zoveel mogelijk geld dan ook echt in de bedrijven blijft. Om dit extra te
waarborgen, moet je als ondernemer bij uitstel langer dan drie maanden verklaren dat je geen
dividenden en bonussen uitkeert, of eigen aandelen gaat inkopen.

Belastingrente en invorderingsrente
De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020
verlaagd naar 0,01%.

Andere belastingmaatregelen
Ook andere belastingmaatregelen worden tot 1 september 2020 verlengd. Het gaat hierbij onder
meer om het urencriterium voor ZZP’ers, de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen en Btwvrijstellingen.

Naheffingsaanslag Btw-aangifte
De komende dagen ontvangen veel ondernemers een naheffingsaanslag voor de Btw-aangifte.
Vanwege de coronacrisis ligt dit aantal hoger dan normaal. Ondernemers die nog geen bijzonder
uitstel van betaling hebben aangevraagd, maar dit wel willen, kunnen direct na ontvangst van de
naheffingsaanslag bijzonder uitstel aanvragen voor drie maanden. De Belastingdienst zal de
opgelegde betaalverzuimboete vernietigen. Deze boete hoeft niet betaald te worden en er hoeft
ook geen bezwaar te worden gemaakt.

Coronakrediet-verlening en -garanties aan ondernemers
Inleiding
De extra, verruimde of meer toegankelijke krediet- en garanties aan kleine en middelgrote
bedrijven, start-ups en scale-ups uit het eerste noodpakket lopen door. Zo houden of krijgen ook
deze bedrijven toegang tot bijvoorbeeld financiering door banken. Het gaat hierbij om de
coronamodules van de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB-C) en de Garantie
Ondernemingsfinanciering-regeling (GO), de nieuwe Klein Krediet Corona-garantieregeling (KKC),
de Corona Overbruggingslening (COL) en het verhoogde budget van de SEED Capital-regeling.
Hieronder wordt nog eens in het kort de genoemde maatregelen behandeld.

BMKB-C
Met de BMKB-C regeling kunnen ondernemers sneller en gemakkelijker meer geld lenen. Dat kan
uitbreiding van bestaande financiering zijn of een nieuw krediet. Je kunt daarbij denken aan een
nieuw overbruggingskrediet of een rekening-courant krediet. De regeling is ook toepasbaar op
overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een looptijd tot 4 jaar. De premie voor
BMKB-C was 3,9%. Deze is verlaagd naar 2% bij een looptijd tot en met 8 kwartalen of 3% bij een
looptijd van 9 tot en met 16 kwartalen.
Voor wie is deze regeling?
De regeling is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een
jaaromzet tot 50 miljoen euro of een balanstotaal tot 43 miljoen euro. Enkele bedrijfsgroepen en
financieringsdoeleinden zijn uitgesloten en hebben eigen regelingen. Ondernemers in de landbouw
kunnen bijvoorbeeld gebruikmaken van de Borgstelling landbouwkredieten.

GO-C
Mkb’ers en grote bedrijven die in de kern gezond zijn en moeite hebben om bankleningen en –
garanties te krijgen. Deze bedrijven kunnen gebruikmaken van de Garantie
Ondernemersfinanciering-regeling, kortweg GO. Vanwege de coronacrisis is de GO-regeling
verruimd met de GO-C module.
Met de verruiming zijn de staatsgaranties verhoogd, waardoor financiers minder risico lopen bij het
verstrekken van krediet. Zo moet het voor mkb’ers en grote bedrijven die acute
liquiditeitsbehoeften hebben als gevolg van de coronacrisis mogelijk blijven krediet te krijgen.
Hierdoor blijven de kredietstromen op gang.

Met GO-C kunnen bedrijven die vanwege hun omvang niet voor de BMKB-C in aanmerking komen
toch gebruikmaken van een verruimde staatsgarantie. De GO-C module is ook voor
landbouwbedrijven opengesteld.
Wat houdt de regeling in?
Binnen de regeling kunnen leningen tussen 1,5 miljoen en 150 miljoen euro per onderneming
worden verstrekt. De looptijd is maximaal 6 jaar. Het GO-garantieplafond is met de GO-C
verhoogd naar 10 miljard euro.
Met de GO-C module geeft de overheid een 80% garantie op bankleningen en bankgaranties voor
grootbedrijven (omzet meer dan 50 miljoen euro) en 90% voor het mkb (omzet tot 50 miljoen
euro). Binnen de reguliere GO-regeling is de staatsgarantie 50%. Bedrijven moeten onder meer
bevredigende rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven hebben om aanspraak te kunnen
maken.

KKC: Kleine Kredieten Corona Garantieregeling
De KKC is opgetuigd voor bedrijven die moeite hebben aan relatief klein krediet te komen. Doordat
de staat met de KKC voor een aanzienlijk deel voor de leningen garant staat, is het risico voor
banken en andere financiers om geld uit te lenen kleiner. Krediet krijgen is daardoor eenvoudiger.
Wat houdt de regeling in?
Binnen de KKC-regeling staat de overheid voor 95% garant voor leningen van 10.000 tot 50.000
euro, de rest van het risico ligt bij de financiers. Ondernemers betalen 2% vergoedingspremie aan
de staat.
Wat zijn de voorwaarden?
Om aanspraak te maken op de KKC moet een onderneming:
-

Voor 1 januari 2019 al ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel;
Een minimale jaaromzet hebben van € 50.000,-;
Voor de coronacrisis voldoende winstgevend te zijn geweest.

Door de garantstelling lopen financiers waarbij je de lening aanvraagt minder risico. Leningen
worden alleen verstrekt aan gezonde bedrijven die de capaciteit hebben om aan hun
terugbetalingsverplichtingen te voldoen.

COL: Corona-Overbruggingslening
Startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers - zonder kredietrelatie bij een bank - kunnen een
aanvraag indienen voor een speciaal overbruggingskrediet, de zogenaamde CoronaOverbruggingslening (COL). Dit kan bij de Regionale Ontwikkelings Maatschappijen (ROM’s), die
deze regeling op verzoek van het kabinet uitvoeren. Het kabinet stelde hier in het eerste
steunpakket 100 miljoen euro voor beschikbaar en nog eens 150 miljoen in het tweede
steunpakket.
De leningen die de ROM’s gaan verstrekken variëren tussen 50.000 euro en 2 miljoen euro. Bij
bedragen boven 250.000 euro wordt 25% cofinanciering verwacht van de aandeelhouders of
andere investeerders. Het rentetarief bedraagt 3% en de looptijd is 3 jaar. Het is mogelijk om
boetevrij vervroegd af te lossen.

Voor leningen boven 500.000 euro gelden deels andere voorwaarden. De ROM’s streven ernaar
de beoordelingen van aanvragen onder 500.000 euro af te handelen binnen 4 tot 9 werkdagen.
Voor aanvragen boven 500.000 euro is dat binnen 3 weken.

SEED Capital-regeling: hoger budget voor verkrijgen risicokapitaal startups
Het budget van de Seed Capital-regeling wordt verhoogd van 22 naar 32 miljoen euro. Met de
regeling ondersteunt de overheid o.a. startups op technologisch (zoals hightech en eHealth) en
creatief gebied bij het verkrijgen van risicokapitaal vanuit investeringsfondsen.

Wil je meer weten?
Heb je vragen of ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op!

Nog geen flexwerkersregeling
Het kabinet heeft nog geen besluit genomen over een regeling voor flexwerkers. Op tafel ligt de
Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA), maar die regeling kent
grote nadelen, aldus het kabinet. Deze nadelen hebben onder meer te maken met het feit dat
maatwerk leveren moeilijk is en er weinig capaciteit bij uitvoerder UWV beschikbaar is. Het kabinet
wil daarom met de Tweede Kamer overleggen over de invulling van deze regeling. Zodra hier meer
over bekend is, hoor je dat uiteraard van ons.

Geraadpleegde bronnen
www.fiscount.nl
www.belastingdienst.nl
www.kvk.nkl
www.xpertHR.nl
www.rijksoverheid.nl

