
  

 

 

 

 

Nieuwsbrief 1 september 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 



 

 

De coronamaatregelen hebben nog steeds veel impact op de economie en per 1 oktober 
2020 lopen de huidige steunmaatregelen ten einde. Daarom komt het kabinet met een 
steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden, dat volgt op de twee eerdere 
noodpakketten. Het nieuwe pakket loopt tot in 2021 en is gestoeld op drie pijlers: steun, 
helpen aanpassen en investeren. Het kabinet verlengt vanaf 1 oktober 2020 diverse 
lopende steunmaatregelen. De voorwaarden daarvan worden aangepast, de 
vergoedingen worden lager maar de looptijd is langer, zodat ze meer zijn gericht op de 
langere termijn. Het kabinet neemt bovendien nieuwe maatregelen om bedrijven te 
stimuleren om meer te investeren in economische groei. Ook zet het kabinet extra 
middelen in om mensen via scholing en begeleiding te helpen bij het vinden 
van ander werk. De maatregelen in dit pakket beslaan rond de 11 miljard euro aan extra 
uitgaven en 1,5 miljard euro aan vervroegde investeringen. Dit staat los van de 
kabinetsinvesteringen op Prinsjesdag.   

 

Coronaregelingen voor ondernemers en werknemers vanaf 1 oktober 2020  

NOW (tegemoetkoming loonkosten)  

De regeling wordt met negen maanden verlengd, met drie keer drie maanden. In die periode 
wordt de NOW geleidelijk afgebouwd, zodat ondernemers en werkenden tijd en ruimte hebben 
om zich aan te passen.  

 

Tozo (inkomensondersteuning zelfstandigen)  

Deze regeling wordt ook negen maanden verlengd, tot en met 30 juni 2021, en kent een toets 
op beschikbare geldmiddelen. Gemeenten bieden vanaf 1 januari 2021 extra dienstverlening 
aan zelfstandig ondernemers, zoals bij- of omscholing en heroriëntatie.  

 

TVL (tegemoetkoming vaste lasten mkb)  

De belastingvrije tegemoetkoming wordt opnieuw ingezet en het maximale bedrag per bedrijf 
per drie maanden wordt verhoogd naar 90.000 euro. De regeling wordt met drie keer drie 
maanden verlengd tot en met 30 juni 2021 en in die periode geleidelijk afgebouwd, zodat 
ondernemers tijd en ruimte hebben om zich aan te passen.  

 

Borgstellingen, leningen en garantiefondsen  

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en 
middelgrote bedrijven voor voldoende liquiditeit (BMKB-C, GO-C en KKC) blijven ook na 1 
oktober 2020 beschikbaar.  

 

 



 

Belastingmaatregelen  

Ondernemers kunnen tot 1 oktober 2020 belastinguitstel aanvragen. Daarmee loopt het uitstel 
op uiterlijk 1 januari 2021 af. Ondernemers moeten echter niet alsnog in de knel komen bij het 
terugbetalen en krijgen met twee jaar ruim de tijd om de opgebouwde belastingschuld weer af 
te lossen. De tijdelijke verlaging van invorderingsrente naar bijna nul wordt verlengd tot en met 
31 december 2021, zodat ondernemers met zo min mogelijk extra kosten worden 
geconfronteerd.  

Als de ontwikkeling van het coronavirus met nieuwe of verscherpte maatregelen hier aanleiding 
toe geeft, kan hier opnieuw naar worden gekeken.  

 

Belastinguitstel tot 1 januari, ruime terugbetalingsregeling voor ondernemers  

Ondernemers kunnen tot uiterlijk 1 oktober uitstel van belasting aanvragen of een verlenging 
van het uitstel aanvragen. Daarmee loopt voor alle ondernemers het uitstel uiterlijk op 1 januari 
2021 af. Op deze manier loopt het bedrag van belasting dat uiteindelijk terugbetaald moet 
worden, niet onnodig op. Het kabinet wil niet dat ondernemers alsnog in de knel komen bij het 
terugbetalen. Daarom komt er een ruime terugbetalingsregeling van twee jaar om de 
opgebouwde belastingschuld weer af te lossen.  

 

Terugbetalingsregeling en maatwerk  

Terugbetalen hoeft niet zo snel. Ondernemers krijgen een betalingsregeling aangeboden van 
de Belastingdienst waarmee ze tot 1 januari 2023 iedere maand een vast bedrag terug betalen.  
Als de periode van twee jaar te kort is voor een ondernemer zal de Belastingdienst samen met 
de ondernemer kijken of een maatwerkoplossing mogelijk is op basis van bestaand beleid. 
Uiteraard is het ook mogelijk om eerder af te lossen als de ondernemer dit wil.  

 

Verlaging invorderingsrente verlengd  

Om ondernemers zo min mogelijk met extra kosten te confronteren, zal de tijdelijke verlaging 
van invorderingsrente naar bijna nul worden verlengd tot en met 31 december 2021. Zo hebben 
ondernemers de komende tijd vrijwel geen kosten bovenop de belastingschuld die ze aan het 
aflossen zijn.  
De belastingrente gaat weer naar 4%, omdat dit een prikkel is om op tijd aangifte te doen. De 
belastingrente voor de vennootschapsbelasting zal tot 31 december 2021 worden verlaagd naar 
4% in plaats van de oorspronkelijke 8%. Zo worden ondernemers niet direct met hoge lasten 
geconfronteerd.  

 

 



 

Overige maatregelen  

Ook een aantal andere belastingmaatregelen die wegens corona genomen zijn, zoals de 
betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, lopen door tot 1 januari 2021.  
Daarnaast is een nieuwe maatregel getroffen: werknemers behouden recht op reisaftrek voor 
ov-kosten voor woon-werkverkeer die zij niet van de werkgever vergoed krijgen, ook al werken 
zij thuis. Voorwaarde is dat de kosten ongewijzigd zijn gebleven.  

 

Nieuwe maatregelen gericht op investeringen  

Het kabinet neemt ook nieuwe maatregelen gericht op het stimuleren van investeringen en 
uiteindelijk economische groei. Publieke investeringen in onder meer infrastructuur ter waarde 
van twee miljard euro worden naar voren gehaald. Het kabinet investeert daarnaast in een 
nationale scale-up faciliteit (150 miljoen euro) en reserveert 300 miljoen euro om eventueel te 
kunnen participeren in een beoogd privaat fonds om (middel)grote bedrijven te herkapitaliseren.  
Ook stelt het kabinet 150 miljoen euro beschikbaar om het fondsvermogen van de Regionale 
Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) extra aan te vullen, zodat zij innovatieve mkb-
ondernemingen via financiering kunnen versterken. Het kabinet heeft 255 miljoen euro 
vrijgemaakt voor cofinanciering van EU-programma’s gericht op regionale ontwikkeling, 
innovatie, duurzaamheid en digitalisering.  

    

 

Aanvullend sociaal pakket  

De komende maanden zullen sommige mensen hun werk kwijtraken en op zoek moeten naar 
een andere baan. Anderen zullen de overstap willen maken van hun huidige werk naar ander 
werk met meer toekomstperspectief. Het kabinet wil mensen daarbij helpen. Daarom trekt het 
kabinet geld uit voor begeleiding bij het vinden van nieuw werk door het UWV en de gemeenten. 
Ook komt er meer geld vrij voor om- en bijscholing. Daarnaast gaat het kabinet mensen die 
kwetsbaar zijn in een economische crisis extra ondersteunen, zoals jongeren en mensen in de 
banenafspraak. Ook wil het kabinet mensen met een hoog risico op armoede en problematische 
schulden helpen. In totaal trekt het kabinet voor dit aanvullend sociaal pakket ruim 1 miljard 
euro uit.  

 

Meer informatie vindt u via deze link.  
 
 
 
 
Stel uw vragen! Wij helpen u graag! Zeker in deze tijd.  
 
Neem hiervoor contact op met uw contactpersoon of Jeroen Lakerveld ( +31 6 52 84 10 49) of 
Steven Karskens (+ 31 6 46 26 15 64). 
 
 

Deze nieuwsbrief is bedoeld als een eerste oriëntatie op de betreffende onderwerpen. Ofschoon zij steeds met zorg zal zijn 

samengesteld leent zij zich niet voor adequate oriëntatie of advies in een concrete situatie. In deze zin dragen wij geen 

verantwoordelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid. Voor nadere informatie staan wij uiteraard graag tot uw beschikking. 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/08/28/kabinet-verlengt-coronasteun-banen-en-economie-tot-en-met-2021

