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Uitstel betaling belastingen  
 

✓ Wie kan er gebruik van maken? 

Ondernemers en zzp’ers met betalingsproblemen door het coronavirus. Ook voor ZZP'ers 
die tijdelijk geen opdrachten hebben en daardoor betalingsproblemen krijgen. Wie dit kan 
aantonen, kan hier gebruik van maken. 
 

✓ Waar en hoe vraag je het aan? 

Bij de belastingdienst. Nadat je aangifte hebt gedaan en een aanslag hebt ontvangen, kan je 
de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. Ook kan je jouw te betalen 
voorlopige aanslag aanpassen. 
 

✓ Wat zijn de voorwaarden/eigenschappen? 

• Uitstel (geen afstel)   

• De invorderingsrente gaat van 4% naar bijna 0% voor vennootschaps-, loon- en 
omzetbelasting.  

• Mogelijke verzuimboetes hoef je niet te betalen.  
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De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandige Ondernemers (TOZO)  
 

✓ Wie kan er gebruik van maken? 

Voor zelfstandige ondernemers, dus ook ZZP’ers, zodat zij een betere kans hebben om hun 
bedrijf te kunnen voortzetten. Zelfstandigen kunnen aanvullende inkomensondersteuning 
krijgen voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal bij liquiditeitsproblemen. 
 

✓ Waar en hoe vraag je het aan? 

Bij de gemeente. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten.  
 

✓ Wat zijn de voorwaarden/eigenschappen?  

• Gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd; 

• woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland; Nederlander of daarmee 
gelijkgesteld;  

• het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;  

• voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder 
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;  

• is vóór 17 maart 2020, 18.45 uur gestart met de onderneming en voldoet aan het 
urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of 
zelfstandig beroep;  

• woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt 
aangevraagd.  
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Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET)-C 

✓ Wie kan er gebruik van maken? 

• Aanbieders van zorg of ondersteuning die rond de coronacrisis extra willen inzetten 
op digitale zorg op afstand voor mensen thuis. 
 

✓ Waar en hoe vraag je het aan? 

• Tijdelijk niet aan te vragen: houd de website van RVO in de gaten. 
 

✓ Wat zijn de voorwaarden/eigenschappen? 

• De aanvrager is een aanbieder die zorg en/of ondersteuning biedt aan thuiswonende 
cliënten of hun mantelzorgers (of zorg en/of ondersteuning die gericht is op de 
terugkeer naar huis). Dit gaat bijvoorbeeld om welzijnsorganisaties, aanbieders van 
wijkverpleging, GGZ-aanbieders en ziekenhuizen. 

• De aanvrager vraagt subsidie aan om aan de slag te gaan met digitale 
ondersteuning/zorg op afstand voor thuiswonende cliënten of hun mantelzorgers. 

• De voorgestelde activiteiten dragen bij aan de continuïteit van ondersteuning of zorg 
op afstand voor thuiswonende cliënten ten tijde van de coronacrisis, of de activiteiten 
zijn er op gericht om de belemmeringen die het gevolg zijn van deze crisis op te 
heffen. 

• De aanvrager beschrijft in een beknopt plan van een paar A4 via welke stappen hij 
zorg op afstand gaat realiseren  

• De subsidie draagt bij aan 1 van onderstaande punten: 
a. de kosten voor de aanschaf, lease- en licentiekosten van digitale toepassingen; 
b. loonkosten van professionals voor coördinatie, inzet en opleiding; 
c. externe inhuur van personeel voor kosten voor het verstrekken van advies en 
procesbegeleiding door kennisinstellingen of onafhankelijke adviesorganisaties. 

• De-minimisverklaring is benodigd. 

• De looptijd van een project is maximaal 9 maanden. 
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Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)  
Tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die nu omzetverlies lijden.  

✓ Wie kan er gebruik van maken? 

Bedrijven met medewerkers in dienst die gedurende drie maanden ten minste 20 procent 
omzetverlies hebben. Als bedrijf kun je met de NOW vanaf 1 maart een tegemoetkoming van 
maximaal 90 procent van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. Voldoe je met je 
bedrijf aan de voorwaarden dan kan je binnen twee tot vier weken een voorschot 
verwachten.   
 

✓ Waar en hoe vraag je het aan? 

Bij het UWV. Het is de bedoeling dat a.s. maandag 6 april de loketten van het UWV 
opengaan en bedrijven hun aanvraag kunnen indienen.  
 

✓ Wat zijn de voorwaarden/eigenschappen?  

• Bedrijven die gedurende drie maanden ten minste 20 procent omzetverlies hebben. 
Vergelijk hiervoor de omzet in maart-april-mei 2020 met de totale omzet uit 2019 
gedeeld door vier.  

• Dat je het reguliere salaris van medewerkers blijft doorbetalen en dat je in de periode 
dat je de NOW ontvangt geen medewerkers ontslaat om bedrijfseconomische 
redenen.  

• Ook flexwerkers voor wie loonaangifte wordt gedaan en verzekerd zijn voor de WW, 
ZW of WIA, vallen onder de loonsom waarvoor subsidie ontvangen kan worden.  

• De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020.  

• Werkgevers geven bij de aanvraag de verwachte omzetdaling op. Als UWV positief 
oordeelt, keert UWV een voorschot van 80% uit. Dat gebeurt in drie termijnen.  
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Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS)   

✓ Wie kan er gebruik van maken? 

• Ondernemers in specifieke sectoren: eet- en drinkgelegenheden: onder andere 
restaurants, cafetaria, eventcatering, cafés; haar- en schoonheidsverzorging: onder 
andere kappers, pedicures, visagisten; evenementenlocaties en organisatoren; 
sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen; 
bepaalde private culturele instellingen, zoals musea, circussen, theaters, 
schouwburgen, bioscopen en instellingen voor cultureel onderwijs; rijschoolhouders; 
de reisbranche, zoals reisbemiddelingsbureaus en reisorganisatoren; casino’s; non-
food winkeliers. Staat je SBI-code er niet bij, gebruik dan het formulier op: 
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-
19/signaal-ontbrekende-sbi-codes-wssl  

 

✓ Waar en hoe vraag je het aan? 

• Online op de website van RVO met e-herkenning of DigiD 
 

✓ Wat zijn de voorwaarden/eigenschappen? 

• Tot en met 26 juni, 17.00u aan te vragen 

• Uw onderneming is voor 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het KVK 
Handelsregister. 

• In uw onderneming werken maximaal 250 personen. Dit blijkt uit de inschrijving in het 
KVK Handelsregister. 

• De hoofdactiviteit van uw onderneming is op 15 maart 2020 geregistreerd onder een 
van de vereiste KVK SBI-codes. 

• Uw onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland. Dit vestigingsadres is 
geregistreerd in het KVK Handelsregister. 

• Niet-horecaondernemingen verklaren ten minste één vestiging met een ander adres 
te hebben dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Bij deze ondernemingen 
mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren dus niet gelijk zijn aan het 
vestigingsadres. 

• Uitgezonderd zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30. Zij 
verklaren in elk geval één horecagelegenheid te huren, pachten of in eigendom te 
hebben. Bij deze ondernemingen mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren wel 
gelijk zijn aan vestigingsadres. 

• De tegemoetkoming is eenmalig € 4.000 per onderneming. De tegemoetkoming is 
dus niet per vestiging. 

• U geeft bij de aanvraag een bankrekeningnummer op dat op naam van de 
onderneming staat. 

• Uw onderneming is niet failliet. 

• Uw onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling 
ingediend bij de rechtbank. 

• U verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 een omzetverlies te 
verwachten van ten minste € 4.000. 

• U verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 ten minste € 4.000 aan 
vaste lasten te verwachten. Ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar 
gestelde steunmaatregelen. 

• U verklaart dat u over het huidige en de afgelopen 2 belastingjaren niet meer dan € 
200.000 aan overheidssteun heeft ontvangen (de-minimisverordening). Heeft uw 
onderneming het gehele bedrag van € 200.000 al uitgeput? Dan komt u niet in 
aanmerking voor de regeling. 

• Uw onderneming verklaart geen overheidsbedrijf te zijn. 

  

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/signaal-ontbrekende-sbi-codes-wssl
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/signaal-ontbrekende-sbi-codes-wssl
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/vastgestelde-sbi-codes
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BMKB-C  

✓ Wie kan er gebruik van maken? 

• Alle ondernemingen met uitzondering van grootbedrijf, natuurlijke personen, 
landbouw, visserij, publieke gezondheidzorg, bedrijven in de financiële sector en 
vastgoed. 

 

✓ Waar en hoe vraag je het aan? 

• De aanvraag dien je in bij de bank of non-bancaire financier die toegang heeft tot de 
regeling. 

 

✓ Wat zijn de voorwaarden/eigenschappen? 

• Het bedrijf diende voor de coronacrisis financierbaar te zijn (continuïteitsperspectief) 

• Maximale looptijd is 8 kwartalen 

• De BMKB-C loopt tot 1 april 2021 

• Persoonlijke borg is 10% (was 25%) 

• Geen toets op overige zekerheden 
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Borgstellingskrediet-L(andbouw)-C  

✓ Wie kan er gebruik van maken? 

• Gezonde land- en tuinbouwbedrijven. 
 

✓ Waar en hoe vraag je het aan? 

• De aanvraag dien je in bij de bank. 
 

✓ Wat zijn de voorwaarden/eigenschappen? 

• Bovenop het reguliere borgstellingskrediet-L kan 300.000 euro BL-C extra worden 
verstrekt. 

• Maximale looptijd is 8 kwartalen 

• Borgstelling is 70% 

• Tot 31 maart 2021 aan te vragen 
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Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)  

✓ Wie kan er gebruik van maken? 

• De regeling is voor (middel)grote ondernemingen met substantiële activiteiten in 
Nederland en voor ondernemers in het Caribisch gebied. Als financier kunnen 
kredietinstellingen deelnemen die het bedrijf van bank mogen uitoefenen in een 
lidstaat van de Europese Unie 

 

✓ Waar en hoe vraag je het aan? 

• De aanvraag dien je in bij de bank. 
 

✓ Wat zijn de voorwaarden/eigenschappen? 

• De maximale garantiebedragen gaan van 25 miljoen euro naar 75 miljoen euro. Dus 
maximale kredietbedragen voor 50% garantie gaan van 50 miljoen naar 150 miljoen 
euro. 

• Ook wordt het subsidieplafond verhoogt van 200 miljoen naar 1,5 miljard euro om 
aan de grote vraag te kunnen voldoen  

• Ook hier zal de bank bekijken of de bedrijven ook voor de crisis financierbaar waren. 
 



9 
 

Qredits: rentekorting op microkredieten    
 

✓ Wie kan er gebruik van maken? 

Klanten (kleine ondernemers en zzp’ers) van Qredits die geraakt worden door de 
coronacrisis en m.n. in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, bouw en zakelijke 
dienstverlening te ondersteunen. Kleine ondernemers en zzp’ers die nog geen krediet 
hebben bij Qredits, kunnen daar terecht voor het aanvragen van een lening of 
overbruggingskrediet als gevolg van de coronacrisis. 
 

✓ Waar en hoe vraag je het aan? 

Qredits: qredits.nl  
 

✓ Wat zijn de voorwaarden/eigenschappen?  

• De verstrekker van microkrediet verleent 6 maanden uitstel van aflossing. 

• De rente gaat in die periode omlaag naar 2%.  
 
 


