
 

 

Nieuwsbrief Corona/1 

Nieuws uit Nederland 
 

Allereerst een overzicht op hoofdlijnen van de diverse 

Corona steunmaatregelen in Nederland.  

 

1. Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van 

werkgelegenheid (NOW): 

a. Bij een omzetverlies van tenminste 20%. 

b. In de vorm van een subsidie die bestaat uit een 

tegemoetkoming in de loonkosten van maximaal 

90% van de loonsom.  

c. Het maximale loon dat per werknemer in 

aanmerking wordt genomen bedraagt € 9.538. 

d. Deze subsidie wordt gerelateerd aan de 

omzetdaling. Het percentage van 90% is een 

maximumpercentage en geldt bij een omzetdaling 

van 100%. Is de omzetdaling lager, dan zal de 

subsidie evenredig worden vastgesteld (50% 

omzetdaling is bijvoorbeeld 45% subsidie). 

e. De omzetdaling moet zich voordoen over een 

driemaandsperiode waarvan de startdatum valt op 1 

maart, 1 april of 1 mei. De omzet in deze periode 

wordt vergeleken met de omzet in 2019, gedeeld 

door vier. 

f. Werkgevers moeten het loon aan betrokken 

werknemers 100% doorbetalen. 

g. Werkgevers hoeven niet aan te tonen waardoor de 

omzetdaling is veroorzaakt. 

h. De niet-verzekerde directeur-grootaandeelhouder, 

ondernemers en eigenaren vallen niet onder de 

regeling, ook niet als de Dga vrijwillig verzekerd is.  

i. De subsidie moet aangevraagd worden bij het UWV 

tot en met 31 mei 2020. In eerste instantie zal een 

voorschot worden uitbetaald, in drie termijnen.  

j. Binnen 24 weken na afloop van de 

driemaandsperiode dient een formele vaststelling 

van de subsidie aangevraagd te worden, eventueel 

met een accountantsverklaring, waarna een 

definitieve afrekening gemaakt kan worden.  

k. De NOW is de opvolger van de inmiddels 

ingetrokken beleidsregel werktijdverkorting (wtv-

regeling). 

l. Voor 1 juni 2020 zal besloten worden of de NOW 

wordt verlengd. 

 

2. Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren Covid-

19 (TOGS): 

a. Een eenmalige belastingvrije gift van € 4.000 aan 

bepaalde ondernemingen. 

b. Het gaat om ondernemingen die voldaan aan één 

van de drie volgende voorwaarden: 

i. door overheidsingrijpen gedwongen hun 

deuren moeten sluiten; 

ii. dicht moeten vanwege het verbod op het 

organiseren van bijeenkomsten en 

evenementen, ook met minder dan honderd 

personen; of 

iii. direct getroffen zijn door het negatieve 

reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse 

Zaken. 

c. De onderneming moet gevestigd zijn buiten de 

eigen woning, uitgezonderd horecaondernemingen 

waar de eigenaar, huurder of pachter boven woont. 

d. De onderneming moet ingeschreven staan in het 

handelsregister onder één van de bepaalde SBI-

codes. 

e. Ondernemingen kunnen hier een beroep op doen als 

zij verwachten in de periode van 16 maart tot en met 

15 juni 2020: 

i. een omzetverlies zullen realiseren van 

tenminste € 4.000, 

ii. én tenminste € 4.000 aan vaste lasten zullen 

hebben, ook na gebruik van andere corona 

steunmaatregelen. 

f. Aanvragen kunnen worden ingediend bij de 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 

t/m 26 juni 2020. 

g. Het verzoek kan tot vijf jaar achteraf gecontroleerd. 

 

 

 

 

 

 



 

3. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig 

ondernemers (Tozo): 

a. Zelfstandigen met financiële problemen kunnen hier 

een beroep op doen. 

b. Met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020 kan 

ondersteuning worden aangevraagd voor: 

i. een aanvullende uitkering voor 

levensonderhoud (algemene bijstand als 

inkomensondersteuning), en 

ii. een lening voor bedrijfskapitaal voor 

liquiditeitsproblemen. 

c. De inkomensondersteuning vult het inkomen aan tot 

het sociaal minimum: voor gehuwden en 

samenwonende tot een maximumbedrag van € 1.500 

netto, voor alleenstaanden vanaf 21 jaar tot € 1.050 

netto per maand.  

d. De inkomensondersteuning is een gift. 

e. Zelfstandigen kunnen een lening voor 

bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157 krijgen, met 

een rentepercentage van 2% en een maximale 

looptijd van drie jaar. Tot 1 januari 2021 is de 

lening aflossingsvrij. 

f. Er geldt geen vermogenstoets en geen toets op het 

inkomen van de echtgenoot/partner. 

g. Zelfstandigen die meer verdienen dan de 

bijstandsnorm of naast hun onderneming meer loon 

ontvangen uit een regulier dienstverband dan de 

bijstandsnorm, krijgen geen 

inkomensondersteuning. 

h. De regeling geldt alleen voor inwoners van 

Nederland. 

i. De zelfstandigen voldoet aan het urencriterium van 

de zelfstandigenaftrek (minimaal 1.225 uur per jaar 

gewerkt). 

j. De onderneming wordt hoofdzakelijk in Nederland 

uitgeoefend en was op 17 maart ingeschreven in het 

handelsregister. 

k. Ook een directeur-grootaandeelhouder kan een 

beroep doen op de Tozo. De Dga dient aannemelijk 

te maken dat zijn B.V. nu geen salaris kan 

uitbetalen.  

l. De regeling wordt uitgevoerd door de gemeente. Zij 

kunnen achteraf controleren of de Tozo rechtmatig 

is aangevraagd. De gemeente vraagt bij de aanvraag 

onder meer: 

i. hoeveel winst iemand per maand verwacht in 

de komende maanden? 

ii. of iemand inkomsten heeft naast het bedrijf, 

zoals loon uit (parttime) dienstverband of een 

uitkering? 

 

4. Bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor 

belastingen: 

a. Geldt voor inkomsten- en vennootschapsbelasting, 

Btw en loonheffingen. 

b. Voor een periode van drie maanden. 

c. Ook voor voorlopige aanslagen inkomsten- en 

vennootschapsbelasting. 

d. Indien iemand gebruik wil maken van deze regeling 

voor de Btw en loonheffingen moet eerst de aangifte 

ingediend worden, waarbij het bedrag van de 

aangifte niet betaald moet worden. De 

belastingdienst zal dan een naheffingsaanslag 

opleggen. Pas als deze naheffingsaanslag is 

opgelegd kan er bijzonder uitstel van betaling 

aangevraagd worden. 

e. Een eventuele boete die opgelegd wordt i.v.m. niet 

tijdig betalen, wordt automatisch teruggedraaid. 

f. Aan te vragen bij de belastingdienst (online of via 

een brief). 

 

5. Verlagen voorlopige belastingaanslag: 

a. Als een lagere winst verwacht door de uitbraak van 

corona kan de voorlopige aanslag 

inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2020 

gewijzigd worden, zodat direct minder belasting 

betaald hoeft te worden. 

b. Als het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag 

lager is dan de belasting die in de eerste maanden 

van het jaar al betaald is, wordt het verschil 

terugbetaald. 

c. Aan te vragen bij de belastingdienst door het 

indienen van een (aangepaste) voorlopige aangifte. 

d. Voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en 

vennootschapsbelasting over 2019 en eerdere jaren 

kunnen niet verlaagd worden. Wel kan hiervoor 

uitstel van betaling aangevraagd worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Overige fiscale maatregelen: 

a. Verlaging gebruikelijk loon: Als de coronacrises 

grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit 

van een B.V., mogen de B.V. en aanmerkelijk 

belanghouder gedurende 2020 tijdelijk een lager 

maandloon afspreken. Aan het einde van het jaar 

stelt de B.V. het gebruikelijk loon voor 2020 vast en 

vermeldt dit in de aangifte loonheffingen. Loon dat 

de aanmerkelijk belanghouder al genoten heeft over 

verstreken perioden in 2020, kan niet teruggedraaid 

worden. Om het gebruikelijk loon tijdelijk te 

verlagen is geen vooroverleg met de belastingdienst 

nodig. 

 

7. Grensarbeiders & grensondernemers: 

a. Thuiswerken belastingheffing: Meer mensen 

werken nu thuis. In beginsel is het woonland 

bevoegd om belasting te heffen over inkomen dat 

verdiend wordt in het woonland, hetgeen het geval 

is bij thuiswerken. Ofwel, dat kan leiden tot een 

verschuiving van de belastingheffing. Het is 

afwachten of op deze regel een Corona-uitzondering 

komt. Meer belastingheffing in het woonland, leidt 

er bovendien mogelijk toe dat niet meer aan de 

90%-norm van de kwalificerende buitenlandse 

belastingplicht wordt voldaan. Als men niet 

kwalificeert, zullen aftrekposten (onder meer rente 

eigen woning) verloren gaan.  

Hierover zijn vragen gesteld aan de Belgische en 

Nederlandse fiscale autoriteiten, maar hierover is 

nog geen duidelijkheid. Tussen België en Frankrijk 

respectievelijk België en Luxemburg is al wel een 

tijdelijke regeling getroffen. 

b. Thuiswerken sociale zekerheid: Normaal gesproken 

is iemand sociaal verzekerd in het land waar 

gewerkt wordt. In de huidige situatie werken meer 

mensen in een ander land (het woonland) dan waar 

normaal gesproken wordt gewerkt. Het SVB schrijft 

op haar website dat dit geen gevolgen heeft voor de 

sociale zekerheid.  

De Belgische regering heeft een besluit genomen 

over grensarbeiders (werknemers en zelfstandigen) 

die thuiswerken of telewerken. Besloten is dat de 

periodes van telewerken die op Belgisch 

grondgebied door grensarbeiders worden verricht 

ten gevolge van het coronavirus bij wijze van 

uitzondering niet in aanmerking zullen worden 

genomen voor de vaststelling van de toepasselijke 

socialezekerheidswetgeving. 

Zij zullen dus geen enkele invloed hebben op hun 

aansluiting bij de sociale zekerheid. 

c. NOW: ook buitenlandse bedrijven kunnen deze 

subsidie aanvragen. Echter alleen voor zover sprake 

is van werknemers die sociaal verzekerd zijn in 

Nederland. 

d. TOZO: Bij de bespreking van deze regeling 

hierboven heb ik aangegeven dat de zelfstandige in 

Nederland woonachtig moet zijn en dat tevens het 

bedrijf in Nederland moet zijn gevestigd. Ofwel, de 

inwoner van België met een onderneming in 

Nederland komt hiervoor (nog) niet in aanmerking. 

In veel gevallen kan de ondernemer ook geen 

aanspraak maken op de Belgische 

Coronaregelingen, omdat deze als voorwaarde 

stellen dat de ondernemer in België sociaal 

verzekerd moet zijn (wat hij niet is). In België kan 

men in voorkomende gevallen een leefloon 

aanvragen bij het OCMW. Dit leefloon is echter 

minder gunstig dan de uitkering o.b.v. de TOZO 

(zie ook hieronder bij ‘Nieuws uit België’). 

e. TOGS: Als een ondernemer in België woont, maar 

de onderneming is in Nederland gevestigd, dan kan 

hij in aanmerking komen voor deze regeling. 

 

 

Nieuws uit België 
 

Ook de Belgische overheid heeft een aantal maatregelen 

genomen, welke hier in hoofdlijnen worden vermeld. 

 

Leefloon: 

Iemand die in de België woont en geen inkomen heeft 

waardoor niet meer in het levensonderhoud voorzien kan 

worden, kan ‘leefloon’ krijgen. Dit is een sociale 

bijstandsuitkering. De hoogte van het bedrag hangt af van de 

gezinssituatie. Een alleenstaande krijgt maximaal € 940 per 

maand. Of iemand leefloon krijgt en hoeveel hangt af van de 

bestaansmiddelen, waarbij het (overige) inkomen meetelt, 

ook het inkomen van de partner. Vermogen, zoals spaargeld, 

telt ook mee. Het leefloon moet aangevraagd worden bij het 

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) 

van de woonplaats. Indien het OCMW aangeeft dat iemand 

geen leefloon krijgt omdat sprake is van werkzaamheden in 

Nederland, geeft het SVB op haar site aan dat zij hierin 

kunnen bemiddelen. 

 

 

 



 

Overbruggingsuitkering: 

Zelfstandigen die gedwongen zijn om hun activiteiten te 

stoppen, kunnen een overbruggingsuitkering krijgen. 

Normaliter geldt de overbruggingsuitkering voor 

zelfstandigen die in België werken én wonen, maar het 

Ministerie van Zelfstandigen heeft besloten om deze 

woonplaatsvoorwaarde tijdelijk niet toe te passen. In 

Nederland wonende zelfstandigen kunnen dus tijdelijk wel 

overbruggingsuitkeringen krijgen. De voorwaarde is dat de 

zelfstandige in België sociale bijdragen in hoofdberoep 

betaalt aan het sociaal verzekeringsfonds. De hoogte van het 

bedrag hangt af van de gezinssituatie. Een alleenstaande 

ontvangt een bedrag van € 1.291 per maand, voor gehuwden 

kan het oplopen tot € 1.614. De uitkering moet aangevraagd 

worden bij het sociaal verzekeringsfonds. 

 

Sociale bijdragen: 

Ook kan de zelfstandige bij het sociaal verzekeringsfonds 

‘Vermindering van voorafbetaling van sociale bijdragen’ en 

uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen 

aanvragen. Er gelden een aantal voorwaarden: 

• iemand is zelfstandige in hoofdberoep, 

• aangetoond moet worden men zich tijdelijk in een 

moeilijke financiële of economische situatie bevindt 

waardoor de bijdragen niet betaald kunnen worden, en 

• de aanvraag dient binnen een termijn van 12 maanden 

ingediend te worden. 

 

Bedrijven zijn in de mogelijkheid om een afbetalingsplan aan 

te vragen voor hun werkgeversbijdragen van het eerste en 

tweede kwartaal 2020. Hierdoor kunnen de schulden worden 

afgelost in maandelijkse afbetalingen. 

 

Corona hinderpremie: 

Voor ondernemers met een bedrijf in Vlaanderen heeft de 

Vlaamse regering een 'Corona hinderpremie' ingevoerd. Het 

gaat om een eenmalig bedrag van: 

• € 4.000 voor bedrijven die door federale maatregelen 

verplicht volledig moeten sluiten, of 

• € 2.000 voor bedrijven die door federale maatregelen 

alleen in het weekend verplicht moeten sluiten. 

Soms kunnen ondernemers een 'bijkomende sluitingspremie' 

van € 160 per verplichte sluitingsdag krijgen. Daarvoor 

gelden extra voorwaarden. 

 

 

 

 

 

Compensatiepremie: 

Ook is in Vlaanderen een ‘Compensatiepremie’ van € 1.500 

of € 3.000 aangekondigd voor ondernemers die zwaar 

omzetverlies hebben en die niet in aanmerking komen voor 

de hinderpremie. Het gaat om ondernemers die niet 

verplicht moeten sluiten (bijvoorbeeld de 

evenementensector, (para-) medische beroepen, 

dierenpensions, freelancers, landbouwsector, schilders, 

loodgieters, dienstenleveranciers, gespecialiseerde 

voedings- en drankenwinkels) én om ondernemers die niet 

in aanmerking komen voor de hinderpremie van € 4.000. Er 

moet omzetverlies aangetoond kunnen worden van 

tenminste 60%.  

 

Crisiswaarborg: 

Ondernemingen in financiële moeilijkheden zullen bij hun 

banken een nieuwe schuldenregeling kunnen aanvragen. De 

Vlaamse regering zal met betrekking tot deze nieuwe 

schuldenregeling garant staan voor 75%. 

 

Regeling tijdelijke werkloosheid: 

Er gelden twee maatregelen. De regeling voor de tijdelijke 

werkloosheid door overmacht is van toepassing voor 

arbeiders en bedienden in (handels)zaken die vallen onder 

de regeringsbeslissing om effectief volledig te sluiten zoals 

o.a. bioscopen, culturele en sportieve activiteiten, 

evenementen, bepaalde horecazaken. De regeling voor 

tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken geldt 

eveneens voor zowel arbeiders als bedienden en is van 

toepassing als je zaak te maken krijgt met een daling van 

omzet, productie, reserveringen, bestellingen. Ondertussen 

werd beslist om de maatregelen inzake tijdelijke 

werkloosheid met 3 maanden te verlengen tot 30 juni 2020 

en de uitkeringen te verhogen van 65 naar 70%. Tevens 

werd beslist om elke aanvraag te behandelen als een 

aanvraag wegens overmacht.  

 

Fiscale maatregelen: 

Ondernemingen, ongeacht hun sector, dewelke 

daadwerkelijk en aantoonbare hinder ondervinden van de 

gevolgen van het coronavirus kunnen voor de betaling van 

diverse belastingen een afbetalingsplan verkrijgen (tot 30 

juni 2020), alsook een vrijstelling van nalatigheidsinteresten 

en kwijtschelding van boetes. Deze regeling geldt (onder 

bepaalde voorwaarden) voor de Btw, personenbelasting, 

vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en 

bedrijfsvoorheffing. 


