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Van : Taskforce corona (JF) 

Datum : 25 januari 2021 

Betreft : Hoofdlijnen Steun- en Herstelpakket januari 2021 

 

 

Op 21 januari 2021 heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, namens verschillende ministeries een brief 

gestuurd aan de Tweede Kamer1. In deze brief worden aanpassing van de bestaande steunmaatregelen, alsmede nieuwe 

regelingen aangekondigd. De regelingen hebben met name betrekking op het eerste en tweede kwartaal 2021.  

 

Hierna wordt een deel van de regelingen uit de brief samengevat weergegeven. 

 

De algemene tendens is dat regelingen worden uitgebreid en de toegang tot regelingen wordt verruimd.  

 

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) 

 De subsidiepercentages van de TVL worden verhoogd naar 85% voor alle ondernemers met een omzetverlies vanaf 

30%. 

 TVL wordt opengesteld voor bedrijven met meer dan 250 werknemers.  

 Het maximale subsidiebedrag wordt verhoogd van € 90.000 naar € 330.000 vanaf het eerste kwartaal 2021. Voor 

bedrijven met meer dan 250 werknemers wordt het maximum subsidiebedrag € 400.000. 

  Overzicht uit Kamerbrief: 

 

  

  

 
1 Brief met kenmerk CE-AEP / 21019675 
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NOW 

 De vergoeding van de NOW wordt verhoogd van 80% naar 85% bij 100% omzetverlies. 

 Vanaf 15 februari 2021 kan NOW worden aangevraagd voor de maanden januari, februari en maart 2021. 

 Overzicht uit de Kamerbrief: 

 

 

Voorraadsubsidie gesloten detailhandel 

 De subsidie zal in het eerste kwartaal van 2021 neerkomen op een opslag van 21% op het vastelastenpercentage in 

de TVL. Dit was 5,6%. De verhoging is van tijdelijke aard en alleen op het eerste kwartaal van toepassing. 

 Ook grotere winkels en ketens komen in aanmerking door het loslaten van de eis van het maximaal aantal 

werknemers voor de TVL. 

 Voor het ontvangen van de voorraadsubsidie gesloten detailhandel hoeft geen aparte aanvraag te worden ingediend, 

Deze gaat mee in de TVL aanvraag voor het eerste kwartaal 2021. 

 De maximumvergoeding bedraagt € 200.000 en valt buiten de verhoging van de maximumvergoeding van 

€ 330.000. 

 

Kleine bedrijven 

 Het kabinet heeft besloten om ook het minimum subsidiebedrag voor kleine bedrijven te verdubbelen van €750 

naar € 1.500. 

 Kleine ondernemers komen soms niet in aanmerking voor de TVL omdat hun vaste lasten lager zijn dan het vereiste 

minimum van € 3.000. Het kabinet verkent of die drempel verlaagd kan worden. 

 

Starters 

 Het kabinet heeft € 70 miljoen beschikbaar gesteld voor Corona-overbruggingskredieten. Dit bedrag wordt 

verstrekt via Qredits.  

 Dit krediet is voor startende (in het eerste en tweede kwartaal van 2020) en bestaande ondernemers in de 

getroffen sectoren beschikbaar vanaf het tweede kwartaal 2021. 

 De overbruggingskredieten maken het mogelijk om te lenen tegen ‘soepele leenvoorwaarden’ (1,75% rente voor 4 

tot maximaal 6 jaar) tot een maximumbedrag van € 35.000. 

 Er komt een regeling die zo veel mogelijk lijkt op de TVL voor starters tussen 1 januari en 30 juni 2020.  
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 De parameters worden nader vastgesteld.  

 De referentieperiode (omzet) zal voor deze bedrijven het derde kwartaal van 2020 zijn.  

 De regeling geldt voor zowel het eerste als het tweede kwartaal van 2021.  

 Starters gestart tussen 1 januari en 15 maart 2020 komen ook in aanmerking voor reguliere TVL. Het kabinet acht 

dit verdedigbaar (niet direct volledige omzet, bijvoorbeeld door opstart/verbouwing en dus geen of minder 

referentie-omzet). Om deze overlap te beperken is het kabinet voornemens starters tussen 1 januari en 15 maart 

2020 in het tweede kwartaal alleen voor de startersregeling in aanmerking te laten komen. 

 Het kabinet hoopt het loket in april/mei 2021 te kunnen openen. 

 

Uitstel van betaling belastingschulden  

 De huidige regeling wordt verlengd tot 1 juli 2021. Dit betekent dat ondernemers tot uiterlijk 1 juli 2021 uitstel van 

betaling, of een verlenging van een reeds verleend uitstel kunnen aanvragen. Voor ondernemers die na 1 april 2021 

voor de eerste keer een aanvraag doen betekent dit dat zij tot 1 juli 2021 hun nieuw opkomende 

betalingsverplichtingen, zoals de periodieke afdracht van omzetbelasting en loonheffingen, niet hoeven te voldoen. 

Voor ondernemers die al eerder een aanvraag voor drie maanden hadden ingediend betekent dit dat zij alsnog om 

verlenging van het uitstel tot 1 juli 2021 kunnen vragen.  

 Het is belangrijk dat ondernemers die ná deze drie maanden uitstel niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen 

voldoen, zélf om verlenging vragen. Doen zij dit niet, dan lopen zij het risico om uitgesloten te worden voor de 

betalingsregeling waarin zij hun schuld in 36 maanden kunnen aflossen. 

 Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 juli 

2021. Voor al deze ondernemers geldt dus dat nieuw opkomende verplichtingen pas vanaf 1 juli 2021 hoeven te 

worden hervat. 

 De schuld moet vanaf 1 oktober (was 1 juli) in 36 maanden worden terugbetaald. 

 

Gebruikelijk loon directeuren-grootaandeelhouders 

 De maatregel van 2020 wordt in aangepaste vorm voortgezet in 2021. 

 Ten opzichte van de maatregel voor 2020 wordt het volgende aangepast: 

o In de regeling 2021 wordt de omzet over heel het jaar 2021 vergeleken met de omzet over heel het jaar 

2019. 

o Er wordt een toegangsdrempel ingevoerd voor een minimum omvang van omzetverlies zoals gebruikelijk 

bij andere steunmaatregelen: ten minste 30% omzetverlies in 2021 ten opzichte van 2019. 

 De overige voorwaarden die aan deze goedkeuring verbonden worden zullen vergelijkbaar zijn met de regeling 

20102. 

 

 
2 Besluit van 8 mei 2020, nr. 2020-9594 
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Urencriterium  

  Ondernemers worden voor de toepassing van het urencriterium in de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 

2021 geacht ten minste 24 uren per week aan hun onderneming te hebben besteed (en ten minste 16 uren voor de 

startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid). 

 Voor ondernemers met seizoensgebonden werkzaamheden wordt een aanvullende regeling getroffen. Deze 

ondernemers worden geacht dezelfde hoeveelheid uren te hebben besteed in deze periode zoals zij dat ook in 

andere jaren deden. De administratie 2019 kan worden gebruikt om te achterhalen hoeveel uren dit zijn. 

 

Reiskostenvergoeding, werkkostenregeling en thuiswerken 

 In december 2020 is aangekondigd dat de maatregel over de onbelaste vaste reiskostenvergoeding verlengd wordt 

tot 1 februari 20213. Dit wordt nu verlengd tot 1 april 2021. 

 De voorwaarde dat het moet gaan om reeds voor 13 maart 2020 toegekende vaste vergoedingen blijft bestaan. 

 De vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) wordt in 2021 net als in 2020 voor de eerste € 400.000 van de 

loonsom per werkgever tijdelijk verhoogd van 1,7% naar 3%. 

 Op dit moment is het al mogelijk om onder voorwaarden bepaalde thuiswerk gerelateerde kosten onbelast te 

vergoeden. Het is heel goed mogelijk dat thuiswerk meer gemeengoed zal worden. Het kabinet onderzoekt daarom 

de mogelijkheden voor een aanvullende regeling.  

 

Overige fiscale maatregelen 

 Een aantal fiscale maatregelen die af lopen op 31 maart 2021 worden verlengd tot en met 30 juni 2021; Het gaat 

hierbij om: 

o Het uitstel van de administratieve verplichtingen rondom loonheffingen; 

o Het akkoord met Duitsland en België over de belastingheffing van grenswerkers; 

o De vrijstelling voor een aantal Duitse netto-uitkeringen; 

o Het btw-nultarief op mondkapjes; 

o Het btw-nultarief op de uitleen van zorgpersoneel (uitleen zorgpersoneel blijft onder voorwaarden buiten 

de heffing van btw); 

o Het btw-nultarief op COVID-19-vaccins en testkits; 

o Het behoud van het recht op hypotheekrenteaftrek voor huizenbezitters als zij van het 

hypotheekverstrekker een hypotheekbetaalpauze krijgen. 

 Het tijdelijk verlaagde btw-tarief op de sportlessen die sportscholen online aanbieden loopt door totdat de 

verplichte sluiting van sportscholen wordt opgeheven. 

 

  

 
3 Brief van 18 december 2020, Kamerstuk 35 420 
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Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) 

 Vanaf 1 februari 2021 geldt dat Tozo-3 kan worden aangevraagd met terugwerkende kracht vanaf de 

voorafgaande maand.  

 Ook in Tozo-4, die op 1 april 2021 ingaat, wordt deze mogelijkheid opgenomen. 

 Eind september 2020 is al aangekondigd dat de beperkte vermogenstoets voor Tozo-3 werd uitgesteld tot 1 april 

2021. Het kabinet ziet af van de invoering van de beperkte vermogenstoets per 1 april 2021 (Tozo-4).  

 Schema uit de Kamerbrief: 

 

 

Tijdelijke ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) 

 De regeling is bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een 

onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die daardoor noodzakelijke kosten niet meer 

kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden. 

 De TONK kan voorzien in (gedeeltelijke) tegemoetkoming voor noodzakelijk kosten. 

 Met gemeenten is gesproken over de mogelijke invulling. TONK valt binnen het juridische kader van de bijzonder 

bijstand, gemeenten kunnen hierdoor ook eigen keuzes maken. 

 TONK gaat met terugwerkende kracht gelden van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. 

 De focus ligt op woonkosten. 

 De verwachting is dat vanaf 1 maart 2021 steeds meer gemeenten hun TONK-loketten zullen kunnen openen. 

 

 

Niet behandeld 

De paragrafen over sanering, gelijktrekken subsidiegrens TVL voor land- en tuinbouw, evenementen, herkapitalisatiefonds, sport, 

medeoverheden, cultuur en media, onderwijs, TOA krediet, Groeifaciliteit, Steunmaatregelen mobiliteitscluster – maakindustrie, 

Gevolgen voor Caribisch Nederland worden in dit document niet behandeld.   

 

DISCLAIMER 

Deze nieuwsbrief/update is met grote zorg opgesteld. Desondanks kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de 

gevolgen van eventuele omissies of onjuistheden. Het betreft een samenvatting van de regeling. Wij adviseren u de inhoud 

van deze nieuwsbrief te bespreken met uw adviseur.  


