
 
 

Overheidsregelingen Corona crisis (op basis van de beschikbare 

informatie per 29 maart 2020) 

 

1. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid 

(NOW) 
►Voor wie 

Ondernemingen met personeel die een minimaal omzetverlies van 20% 

verwachten. 

 

►Uitgevoerd door/aanvragen bij 

UWV 

 

►Periode aanvraag 

Binnenkort (week van 30 maart waarschijnlijk) wordt uitvoeringsregeling 

gepubliceerd. Aanvraag voor een periode van 3 maanden (vanaf 1 

maart). Verlenging is mogelijk met een periode van 3 maanden, 

wellicht tegen andere voorwaarden. 

 

►Regeling geldt (vooralsnog) tot  

Nog niet bekend 

 

►Ondersteuning via 

Een subsidie van maximaal 90% van de loonkosten, indien omzetverlies 

100% is. (subsidie naar rato, dus bij 50% omzetverlies 45% 

loonkostensubsidie) 

 

►Belangrijkste voorwaarden 

• Werkgever mag in de periode van deze tegemoetkoming geen 

medewerkers ontslaan. Tevens moet de werkgever 100% van het 

salaris doorbetalen gedurende deze periode; 

• Het UWV gaat de uitvoer voor haar rekening nemen en 

bevoorschot 80%. Na afloop wordt wel gecontroleerd wat de 

werkelijke omzetdaling is geweest; 

 

 



 
 

 

2. Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-

19 (TOGS) (Eerder genoemd: Noodloket) 
►Voor wie  

Ondernemers die rechtstreeks worden getroffen door de coronacrisis. 

Specifieke branches zijn benoemd (wordt 30 maart geactualiseerd): 

• Eet- en drinkgelegenheden  

• Haar en schoonheidsverzorging 

• Evenementenlocaties en organisatoren 

• Sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en 

sportevenementen 

• Bepaalde private culturele instellingen, zoals musea, circussen, 

theaters, schouwburgen, bioscopen en instellingen voor cultureel 

onderwijs 

• Rijschoolhouders 

• De reisbranche, zoals reisbemiddelingsbureaus en 

reisorganisatoren 

• Casino’s 

Extra groepen ondernemers in de non-food sector, zoals winkeliers 

kunnen vanaf maandag 30 maart 2020 ook gebruik maken van de 

regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-

19 (TOGS). 

►Uitgevoerd door/aanvragen bij 

Digitaal via: https://www.rvo.nl/subsidie-en-

financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19 

 

►Periode aanvraag 

Aanvragen mogelijk van vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 

juni 2020 17.00 uur. 

 

►Regeling geldt (vooralsnog) tot  

26 juni 2020 

 

►Ondersteuning via 

Eenmalige tegemoetkoming van €4.000 voor vaste lasten 

 

 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19


 
 

 

►Belangrijkste voorwaarden 

• SBI (Standaard Bedrijfsindeling) code bij KvK is leidend om 

hiervoor in aanmerking te komen; 

• Onderneming is voor 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in 

KvK; 

• In de onderneming werken maximaal 250 personen. Dit moet 

blijken uit de KvK-inschrijving; 

• Onderneming heeft een fysieke vestiging; 

• Niet horecaondernemingen moeten een apart bedrijfsvestiging 

hebben; 

• Ondernemer moet verklaren in de periode 15 maart 2020 tot en 

met 15 juni 2020 minimaal 4.000 omzetverlies te hebben en 

minimaal 4.000 aan vaste kosten. 

 

3. Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers 

(TOZO) 
►Voor wie: 

Zelfstandige ondernemers, onder wie zzp'ers. 

 

►Uitgevoerd door/aanvragen bij 

Gemeenten 

 

►Maximale duur afronden aanvraag 

4 weken  

 

►Regeling geldt (vooralsnog) tot  

1 juni 2020 

 

►Ondersteuning via: 

Inkomensondersteuning en lening bedrijfskapitaal 

a. Inkomensondersteuning 

►Reden voor aanvraag 

Zelfstandig ondernemer/zzp’er moet verklaren dat Inkomen de 

komende drie maanden minder is dan sociaal 

minimum/bijstandsnorm als gevolg van de coronacrisis. 

 



 
 

►Bijstandsnorm per 1 januari 2020 (netto per maand, incl. VT): 

Gehuwden/samenwonenden:    €1.594,92 

Alleenstaande 21 jaar en ouder:    €1.052,32 

 

►Toepassing regeling: 

Gehuwden/samenwonenden: aanvulling netto-inkomen tot €1.500 

Alleenstaanden: aanvulling netto-inkomen tot €1.050 

 

►Nadere voorwaarden 

• Betreft een gift, hoeft niet worden terugbetaald; 

• Zelfstandige ondernemers/zzp’ers die meer verdienen dan de 

bijstandsnorm of naast hun onderneming meer loon 

ontvangen dan de bijstandsnorm krijgen geen aanvulling; 

• Indien inkomen na drie maanden hoger blijkt te zijn, dient de 

aanvrager dit door te geven aan de gemeente; 

• Geen onderzoek naar levensvatbaarheid bedrijf; 

• Geen vermogenstoets en inkomenstoets partner; 

• Zelfstandige moet voor 17 maart 2020 zijn ingeschreven bij de 

KvK; 

• Zelfstandige moet voldoen aan het urencriterium (1.225 uur 

per jaar of naar rato); 

• Controle achteraf, boete bij fraude. 

 

b. Lening bedrijfskapitaal 

►Reden voor aanvraag 

Liquiditeitsprobleem door coronacrisis 

 

►Nadere voorwaarden 

• Maximaal bedrag €10.157 

• Rente% 2 

• Maximale looptijd 3 jaar  

• Geen aflossing tot 1 januari 2021 

 

4. Uitstel belastingbetaling 
►Voor wie: 

Belastingplichtige ondernemers voor BTW/LH/IB/VPB 

 

 



 
 

►Uitgevoerd door/aanvragen bij 

De belastingdienst/via een brief met als reden coronavirus. Wel gelijk 

betalingsonmacht aangeven. Regulier uitstel voor 3 maanden. Uitstel 

kan aangevraagd worden voor maximum van 6 maanden. 

 

Adres: 

Belastingdienst 

Postbus 100 

6400 AC Heerlen 

 

►Maximale duur afronden aanvraag 

Per direct wordt invordering gestopt en geen boetes opgelegd. 

 

►Regeling geldt (vooralsnog) tot  

Nog niet bekend. 

 

►Ondersteuning via: 

Belastinguitstel 

Heffingsrente van 4 naar 0,01% 


