Maatregelen Kabinet
Het kabinet heeft maatregelen genomen om de werkgelegenheid te behouden. Deze
maatregelen hebben wij voor je op een rijtje gezet:

1. ZZP-er of zelfstandig ondernemers (TOZO)
2. Ondernemers met personeel (NOW)
3. Tegemoetkoming voor ondernemers tbv vaste lasten (TOGS)
4. Belastingmaatregelen
1. ZZP-er of zelfstandig ondernemers
Voor deze groep is de regeling Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers
(TOZO) van toepassing
Houdt in:
 aanvullende inkomensondersteuning
 voor een periode van 3 maanden
 het inkomen wordt aangevuld tot sociaalminimum en bedraagt maximaal € 1500,00
netto per maand
 dit inkomen is een gift
 deze kan voor maximaal 12 maanden worden aangevraagd
 er kan een (renteloze) lening worden aangevraagd tot maximaal 10.000,00
Voorwaarden:
 uw bedrijf moet levensvatbaar zijn
 u moet minimaal 1225 uren werkzaam zijn (is ongeveer 23,5 per week)
 u krijgt geen hulp meer van de bank
 u woont in Nederland en uw bedrijf is gevestigd in Nederland
 uw bedrijf stond voor 17 maart 2020 ingeschreven bij de KvK
Aanvragen bij uw gemeente
Om na te gaan of u in aanmerking komt voor TOZO kunt u bijgaande check doen:
https://krijgiktozo.nl/
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2. Ondernemers met personeel
Voor deze groep is het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) van toepassing
Houdt in:
 Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in
de loonkosten, en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen.
 Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon
doorbetalen.
 De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de
mogelijkheid tot verlenging (evt. onder andere voorwaarden) met nog eens 3
maanden.
 Deze regeling is nog niet actief. Informatie kunt u vinden op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragenper-onderwerp/financiele-regelingen/now
Aanvragen via UWV.nl Wij informeren je wanneer deze regeling opengaat.

3. Regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)
Ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om COVID19 virus in te dammen.
Houdt in:
 Eenmalige uitkering van € 4.000,-- om de vaste lasten te kunnen betalen
 Aanvragen kan van 27 maart t/m 26 juni 2020 via https://www.rvo.nl/coronavirus
Voorwaarden:
 Het gaat hierbij om ondernemingen die gevestigd zijn buiten de eigen woning
 Onderneming moet gevestigd zijn in Nederland
 Hoofdactiviteit: sectoren die nu in aanmerking komen zijn eet- en drinkgelegenheden,
bioscopen, haar- en schoonheidsverzorging (onder andere kappers, pedicures,
visagisten), reisbemiddeling en reisorganisaties, rijschoolhouders, sauna’s, solaria,
zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen en bepaalde private
culturele instellingen zoals musea, circus, theaters, schouwburgen en muziekscholen.
Het gaat hierbij om ondernemingen die zijn gevestigd buiten de woning. De enige
uitzondering vormen eet- en drinkgelegenheden, bijvoorbeeld een café waar de
eigenaar, huurder of pachter boven woont.
Probleem: de meeste masseurs kunnen het vooralsnog niet aanvragen omdat de sbi-code 86919
niet op de lijst staat. Tevens kunnen praktijken die aan huis gevestigd zijn geen aanvraag doen.
Het Kabinet hanteert de redenering dat in of aan huis gevestigde ondernemers geen of weinig
vaste lasten zouden hebben. Dat klopt echter niet. Ook professionele massagesalons of
sportmassagepraktijken hebben vaste lasten als gas, water, licht, afschrijvingen, rente en aflossing
van de hypotheek en andere zaken.
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Het NGS is in Den Haag een lobby gestart om er voor te zorgen dat masseurs een aanvraag
kunnen doen.
Wat je zelf nog kunt doen is je ontbrekende sbi-code aanmelden via:
www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/signaalvergeten-sbi-codes-wssl.

4. Belastingmaatregelen
 U kunt voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting,
omzetbelasting (btw) en loonheffingen uitstel aanvragen. Dit betekent dat u uitstel
kunt aanvragen nadat u aangifte hebt gedaan en een aanslag hebt ontvangen.
bijzonder uitstel van betaling aan te vragen voor belastingschulden.
 Hoe kan ik mijn voorlopige aanslag verlagen?
Verwacht u een lagere winst door de uitbraak van corona en betaalt u nu een
voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Dan kunt u uw
voorlopige aanslag wijzigen, zodat u direct minder belasting betaalt. Verlaag daarvoor
uw inkomsten.
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