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1 Inleiding 
 

Op 20 mei 2020 hebben de ministers en 

staatssecretarissen van Economische Zaken en 

Klimaat (EZK), Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

(SZW) en Financiën een verlenging en uitbreiding 

van het noodpakket banen en economie 

aangekondigd (Noodpakket 2.0).  

 

Ondernemers en werkenden krijgen ook de 

komende periode financiële ondersteuning 

vanwege de aanhoudende impact van het 

coronavirus. Tegen deze achtergrond heeft het 

kabinet besloten diverse maatregelen uit het 

eerste noodpakket te verlengen. Wel worden 

verschillende voorwaarden aangepast. 

Daarnaast neemt het kabinet nieuwe 

maatregelen. 

 

Alle nieuwe of verlengde regelingen, met 

eventuele aanpassingen zijn te vinden in 

de Kamerbrief Noodpakket 2.0 van 20 mei 2020. 

Een latere verruiming van de regeling is 

opgenomen in de Kamerbrief Noodpakket 2.0 van 

28 mei 2020. Daarin staat onder meer dat de 

maatregelen worden verlengd met vier maanden 

(aanvankelijk was dat die maanden), dus tot 

1 oktober 2020. 

 

Hieronder staan de belangrijkste aankondigingen 

van het kabinet in het nieuwe noodpakket. 

 

2 Verlenging en 
aanpassing NOW 

 

Met het oog op het aflopen van het eerste 

subsidietijdvak per 31 mei 2020, heeft het 

kabinet besloten de Noodmaatregel 

Overbrugging voor Werkbehoud (NOW-regeling) 

met vier maanden te verlengen. 

 

Een ondernemer die minstens 20% omzetverlies 

verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 een 

tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij 

het UWV voor juni t/m september. De 

tegemoetkoming bedraagt maximaal 90% van de 

loonsom, afhankelijk van het omzetverlies.   

 

De verlengde NOW-regeling hanteert dezelfde 

systematiek van tegemoetkoming, maar de 

nieuwe regeling bevat ook wijzigingen. 

 

Voorschot 

Op basis van de aanvraag verstrekt UWV een 

voorschot van de tegemoetkoming ter hoogte van 

80% van de tegemoetkoming. Achteraf wordt 

vastgesteld wat het daadwerkelijke omzetverlies is 

geweest en of sprake is van een daling van de 

loonsom over de maanden juni t/m september.  

 

Referentiemaand en seizoensgebonden bedrijven 

De referentiemaand voor de loonsom voor de 

NOW 2.0 wordt maart 2020. Daarnaast wordt in 

de al lopende NOW-regeling maart ook als 

uitgangspunt genomen als de loonsom in de 

maanden maart-mei hoger is dan in januari. Dit is 

met name van belang voor seizoensgebonden 

bedrijven. 

 

Geen winst- en bonusuitkeringen en inkoop eigen 

aandelen 

Een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW 2.0 

mag over dit jaar geen winstuitkering aan 

aandeelhouders doen, geen bonussen aan het 

bestuur en de directie uitkeren en geen eigen 

aandelen inkopen. 

 

Bedrijfseconomisch ontslag 

In de NOW 2.0 blijft de correctie op de subsidie bij 

ontslag bestaan, maar de subsidie wordt bij 

bedrijfseconomisch ontslag niet langer verlaagd 

met 150%, maar met 100% van het loon van de 

ontslagen werknemer. Dit geldt voor ontslagen in 

juni t/m september.  

 

Bedrijven verklaren bij de nieuwe NOW-aanvraag 

wel dat zij overleggen met vakbonden als zij voor 

meer dan 20 medewerkers bedrijfseconomisch 

ontslag willen aanvragen. Dit sluit aan bij de 

regelgeving rondom collectief ontslag. Ook blijft 

de wettelijke bescherming bij ontslag gewoon van 

kracht. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/05/20/kamerbrief-noodpakket-2.0
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/05/28/kamerbrief-noodpakket-2.0
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/05/28/kamerbrief-noodpakket-2.0
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Bij grotere ontslagaanvragen in het kader van de 

Wet Melding Collectief Ontslag (ontslag om 

bedrijfseconomische redenen voor 20 of meer 

werknemers) wordt een korting van 5% van de 

uiteindelijke NOW-subsidie opgelegd. Die korting 

blijft achterwege indien er een akkoord over de 

ontslagaanvraag is bereikt tussen de werkgever 

en de belanghebbende vakbonden (of bij gebreke 

daarvan een andere vertegenwoordiging van 

werknemers), of er door deze partijen om 

mediation is gevraagd bij een bij de Stichting van 

de Arbeid in te richten commissie.   

 

Bij- en omscholing 

Werkgevers die de NOW 2.0 aanvragen, worden 

verplicht om hun werknemers te stimuleren om 

aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers 

leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een 

verklaring over af.  

 

Ter ondersteuning komt het kabinet met een 

flankerend crisispakket ‘’NL leert door’’. Dit 

crisispakket is aanvullend op de grote 

investeringen die sociale partners en het 

bedrijfsleven nu doen om de werkgelegenheid 

zo goed mogelijk te behouden.  

 

Forfaitaire opslag 

De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 

30% naar 40%. Daarmee levert de NOW ook een 

bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten.  

 

3 Tegemoetkoming Vaste 
Lasten MKB (nieuwe 
regeling) 

 

MKB-ondernemers in onder meer de horeca, 

recreatie, sportscholen, evenementen, 

kermissen, podia en theaters krijgen - bovenop 

de tegemoetkoming loonkosten (NOW) - een 

belastingvrije tegemoetkoming om hun vaste 

kosten te kunnen betalen.  

 

Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van 

het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de 

mate van omzetderving (minimaal 30%) een 

tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een 

maximum van € 50.000 (aanvankelijk was dat 

€ 20.000) voor vier maanden. In aanmerking 

komen de getroffen sectoren uit de 

Tegemoetkoming ondernemingen getroffen 

sectoren (TOGS). Net zoals het geval is bij de 

huidige TOGS, wordt ook deze tegemoetkoming 

vrijgesteld van belastingheffing. 

 

Het kabinet zal onderzoeken of ondernemingen 

in kapitaalintensieve sectoren met hoge vaste 

lasten, die ook na 1 oktober nog zeer forse 

omzetdervingen doormaken, en als gevolg van 

overheidsmaatregelen rond Corona een moeilijk 

toekomstperspectief hebben, door de overheid 

ondersteund kunnen worden in een beweging 

richting een toekomstbestendig verdienmodel. 

 

4 Voorwaarden aan 
verlengde Tozo 

 

Het kabinet verlengt de Tijdelijke 

overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 

(Tozo). Zelfstandigen kunnen bij hun gemeente 

aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor 

levensonderhoud. Deze vult tot eind september 

2020 het inkomen aan tot het sociaal minimum en 

hoeft niet te worden terugbetaald. 

 

Nieuw in de verlengde regeling (Tozo 2.0) is een 

partnerinkomenstoets. Dit betekent dat alleen 

huishoudens met een inkomen onder het sociaal 

minimum aanspraak kunnen maken op een 

tegemoetkoming in het levensonderhoud. Bij een 

aanvraag voor Tozo 2.0 wordt een verklaring 

gevraagd van de ondernemer en diens partner dat 

er sprake is van een situatie waarin het 

huishoudinkomen onder het sociaal minimum 

terecht is gekomen als gevolg van de coronacrisis. 

 

De mogelijkheid om een lening voor 

bedrijfskapitaal aan te vragen zal voor 

zelfstandig ondernemers beschikbaar blijven in 

Tozo 2.0. Zelfstandig ondernemers kunnen een 

lening bij hun gemeente afsluiten van maximaal 
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€ 10.157 tegen een verlaagd rentepercentage. 

Ondernemers die al eerder een lening hebben 

aangevraagd onder dit bedrag, hebben nog de 

mogelijkheid om bij de gemeente een tweede 

lening af te sluiten tot het maximumbedrag. 

Ondernemers worden bij aanvraag van een 

lening bedrijfskapitaal gevraagd om te verklaren 

dat er bij hun onderneming geen sprake is van 

surseance van betaling of het in een staat van 

faillissement verkeren. Indien dit het geval 

blijkt, is verstrekking van een extra lening door 

gemeenten niet meer mogelijk vanwege het 

risico dat de lening niet kan worden 

terugbetaald en de ondernemer verder in de 

schulden komt.  

 

5 Startups 
 

In het Noodpakket 1.0 is een aantal 

maatregelen opgenomen voor steun aan 

bedrijven, waaronder de Corona 

overbruggingslening (COL) die bijdraagt aan de 

verbetering van de liquiditeitspositie van 

innovatieve bedrijven. Het kabinet heeft 

besloten om voor de komende vier maanden een 

tweede tranche van € 200 miljoen (aanvankelijk 

was dat € 150 miljoen) aan leningen voor de 

COL beschikbaar te stellen. 

 

6 Kredietverlening 
en -garanties (BMKB, 
GO, KKC) 

 

De extra, verruimde of meer toegankelijke 

kredietverlening en -garanties aan kleine en 

middelgrote bedrijven, startups en scale-ups uit 

het eerste noodpakket lopen door. Zo houden of 

krijgen ook deze bedrijven toegang tot 

bijvoorbeeld financiering door banken.  

 

Het gaat om de coronamodules van de 

Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling 

(BMKB), de Garantie Ondernemingsfinanciering-

regeling (GO), de nieuwe Klein Krediet Corona-

garantieregeling (KKC) en het verhoogde budget 

van de SEED Capital-regeling. 

 

7 Verlenging 
belastingmaatregelen  

 

Kort uitstel van betaling 

De periode waarin getroffen ondernemers uitstel 

van betaling van belasting kunnen aanvragen, is 

verlengd van 19 juni naar 1 oktober 2020. 

Ondernemers krijgen op eerste verzoek drie 

maanden uitstel van betaling.  

 

Lang uitstel van betaling 

Ondernemers kunnen langer dan drie maanden 

uitstel van betaling krijgen voor 

belastingschulden van meer dan € 20.000 als zij 

aannemelijk maken dat ze door de coronacrisis 

in betalingsproblemen zijn gekomen. Er moet 

dan wel een verklaring van een derde-

deskundige worden meegestuurd. 

 

Voor uitstel langer dan drie maanden gaat 

bovendien de eis gelden dat de ondernemer 

verklaart geen dividenden en bonussen te zullen 

uitkeren, of eigen aandelen te zullen inkopen.   

 

Het toegekende uitstel van langer dan drie 

maanden duurt totdat het uitstel wordt 

ingetrokken. Dat is in ieder geval niet eerder 

dan 1 oktober 2020. Bij het aflopen van het 

uitstel zal ondernemers een passende 

betalingsregeling worden geboden. 

 

In aanmerking komende belastingen 

De bijzondere uitstelregeling geldt voor de 

inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, 

omzetbelasting (btw), loonbelasting, 

kansspelbelasting, assurantiebelasting, 

verhuurderheffing, milieubelastingen (EB/ODE, 

kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting 

op leidingwater), accijnzen, verbruiksbelasting 

van alcoholvrije dranken en vergelijkbare 

belastingen in Caribisch Nederland.  
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Uitstel van het betalen van BPM wordt in juni 

mogelijk gemaakt voor vergunninghouders, 

vanaf het tijdvak mei 2020. 

 

De bijzondere uitstelregeling is niet van 

toepassing op de omzetbelasting, de accijnzen, 

de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken 

en de kolenbelasting voor zover deze 

belastingen worden geheven met toepassing 

van de douanewetgeving ter zake van de invoer. 

Wel kan afzonderlijk uitstel van betaling worden 

gevraagd voor betalingsverplichtingen op grond 

van EU-douanewetgeving. 

 

Verzuimboetes 

Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd 

betalen, hoeven tijdens de periode van uitstel niet 

te worden voldaan.  

 

Belasting- en invorderingsrentes 

De belasting- en invorderingsrente is per 23 

maart 2020 tijdelijk van 4% naar 0,01% 

verlaagd. De verlaging gold oorspronkelijk voor 

drie maanden. Het kabinet heeft besloten de 

verlaging van de belasting- en invorderingsrente 

voor alle belastingmiddelen te verlengen tot 

1 oktober 2020. 

 

Overige fiscale maatregelen  

Het kabinet heeft ook de duur van andere 

fiscale maatregelen verlengd tot 1 oktober 

2020. Dit betekent onder meer dat de btw-

vrijstelling voor medische hulpgoederen, de 

btw-vrijstelling voor uitlenen van zorgpersoneel, 

de versoepeling van het urencriterium voor IB-

ondernemers en de periode waarin een tijdelijk 

uitstel van hypotheekbetalingen met behoud 

van recht op hypotheekrenteaftrek kan worden 

aangevraagd en verleend worden verlengd tot 

genoemde datum. 

 

8 Caribisch Nederland  
 

Voor Caribisch Nederland wordt een 

vergelijkbare benadering gekozen als in 

Europees Nederland. Dit betekent concreet dat 

de hierboven genoemde maatregelen eveneens 

met vier maanden worden verlengd (zoals de 

maatregelen ten aanzien van loon- en 

inkomensderving en tijdelijk uitstel van het 

betalen van belasting). Wel zal ook hier bezien 

worden of de huidige fase vraagt om een 

aanpassing van de voorwaarden. 

 

9 Overzicht van de tot 
nu toe genomen 
maatregelen 

 

Bij de aankondiging van het noodpakket 2.0 is ook 

een bijlage toegevoegd met daarin een overzicht 

van de tot nu toe genomen maatregelen. Het 

overzicht vindt u hier. 

 

10 Meer informatie 
 

Meer informatie over de impact van de 

coronacrisis is te vinden op onze website.  

• Nederlandse website van EY   

• Overzicht van onze COVID-19 alerts 

• Global website van EY  

• HVG Law  

 

Op onze website staan ook een aantal trackers. 

Daarmee kunnen de coronamaatregelen in 

Nederland en de rest van de wereld worden 

gevolgd. De trackers worden regelmatig 

geactualiseerd. 

• EY Tax Controversy Response Tracker  

• EY Global COVID-19 Response Tracker  

• EY Global Mobility Response Tracker  

• EY COVID-19 Global Trade Considerations 

Tracker 

• EY COVID-19 Immigration Tracker 

• EY Global Law Force Majeure Tracker 

• EY Global Labour and Employment Law 

Tracker 

 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/05/20/bijlage-bij-kamerbrief-noodpakket-2.0-overzicht-noodmaatregelen
https://www.ey.com/nl_nl/covid-19
https://www.ey.com/nl_nl/tax/tax-updates
https://www.ey.com/en_gl/covid-19
https://www.hvglaw.nl/
https://www.ey.com/nl_nl/tax/track-covid-19s-effects-on-tax-deadlines-collections-and-enforce
https://www.ey.com/nl_nl/tax/how-covid-19-is-causing-governments-to-adopt-economic-stimulus--
https://www.ey.com/nl_nl/tax/how-covid-19-is-affecting-global-mobility-an-ey-response-tracker
https://www.ey.com/nl_nl/tax/how-covid-19-is-affecting-customs-and-excise-taxes-a-trade-track
https://www.ey.com/nl_nl/tax/how-covid-19-is-affecting-customs-and-excise-taxes-a-trade-track
https://www.ey.com/nl_nl/tax/how-covid-19-is-disrupting-immigration-policies-and-worker-mobility-a-tracker
https://www.ey.com/nl_nl/tax/covid-19-how-force-majeure-applies-around-the-world
https://www.ey.com/nl_nl/tax/covid-19-labor-and-employment
https://www.ey.com/nl_nl/tax/covid-19-labor-and-employment
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Verschillende overheidsinstanties hebben 

specifieke coronapaginas. 

• Rijksoverheid (inclusief meer informatie over 

financiële regelingen)  

• Belastingdienst 

• UWV (verantwoordelijk voor uitvoering NOW) 

• Kamer van Koophandel (KvK) 

• Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

(o.a. verantwoordelijk voor uitvoering 

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB) 

 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/content/coronavirus
https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/
https://www.kvk.nl/corona/
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer?filter3=32069


 

  
 

Deze Tax Alert dient slechts ter algemene 

informatie en het pretendeert geen volledigheid 

en is geen fiscaal advies.  

 

Informatie 
Voor nadere informatie betreffende deze alert 

kunt u contact opnemen met uw  

EY-belastingadviseur.   
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