Financiële tegemoetkomingsregelingen
Toelichting punt

1

2

3

Doelgroep

Type regeling

Toelichting

MKB - werkgevers

NOW 3
Tijdelijke noodmaatregel
overbrugging werkgelegenheid

Tegemoetkoming in loonkosten
bij omzetverlies + inspanningsverplichting ontwikkeladvies
en/of(bij)scholing

Subsidieblok 1
15 december t/m
27 december 2020
(heropend)

UWV

1 oktober t/m
31 december 2020

MKB - werkgevers

NOW 3
Tijdelijke noodmaatregel
overbrugging werkgelegenheid

Tegemoetkoming in loonkosten
bij omzetverlies + inspanningsverplichting ontwikkeladvies
en/of(bij)scholing

Subsidieblok 2
15 februari t/m
14 maart 2021

UWV

1 januari t/m
31 maart 2021

MKB - werkgevers

NOW 3
Tijdelijke noodmaatregel
overbrugging werkgelegenheid

Tegemoetkoming in loonkosten
bij omzetverlies + inspanningsverplichting ontwikkeladvies
en/of(bij)scholing

Subsidieblok 3
17 mei t/m 13 juni
2021

UWV

1 april t/m 30 juni
2021

Zelfstandig
ondernemers
(ZZP’ers)

TOZO 3*
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Inkomensondersteuning
levensonderhoud

1 oktober 2020 tot
en met 31 maart
2021

Zelfstandigenloket
Flevoland

1 oktober 2020 tot
en met 31 maart
2021

Zelfstandig
ondernemers
(ZZP’ers)

Onderdeel 1:
Aanvullende inkomensondersteuning

Vanaf 1 februari 2021 met
terugwerkende kracht aan te
vragen t/m de maand voorafgaand aan de aanvraagmaand.

1 oktober 2020 tot
en met 31 maart
2021

Zelfstandigenloket
Flevoland

1 oktober 2020 tot
en met 31 maart
2021

Zelfstandig
ondernemers
(ZZP’ers)

Onderdeel 2:
Lening voor bedrijfskapitaal:
maximaal € 10.157 voor Tozo 1,2
en 3 gezamenlijk

De maximale looptijd van een
lening is drie jaar

1 oktober 2020 tot
en met 31 maart
2021

Zelfstandigenloket
Flevoland

1 oktober 2020 tot
en met 31 maart
2021

MKB – werkgevers
Zelfstandig
ondernemers
(ZZP’ers)

TVL
Tegemoetkoming vaste lasten

Tegemoetkoming in vaste lasten
voor ondernemers die meer dan
30% omzetverlies hebben

TVL Q4 2020:
25 november 2020
tot en met
29 januari 2021

Rijkdienst voor
ondernemend
Nederland (RVO)

TVL Q4 2020:
1 oktober t/m
31 december 2020.

* TOZO3 wordt opgevolgd door TOZO4. Looptijd van 1 april t/m 30 juni 2021

Bij wie / waar
aanvragen

Periode waarvoor de regeling
geldt

Wanneer
aanvragen

TVL Q1 2021:
Waarschijnlijk vanaf
februari 2021

TVL Q1 2021:
1 januari t/m
31 maart 2021

TVL Q2 2021:
Nog niet bekend

TVL Q2 2021:
1 april 2021 t/m
30 juni 2021

FINANCIERINGS- EN/OF KREDIETREGELINGEN
Doelgroep

Type regeling

Toelichting

Meer informatie

MKB - werkgevers

O.a.:
1. B
 orgstelling MKB-kredieten (BMKB)
2. G
 arantie Ondernemingsfinanciering uitbraak
coronavirus (GO-C)
3. H
 erverzekering van kortlopende krediet
verzekeringen
4. Groeifaciliteit
5. C
 orona overbruggingskrediet

Er zijn meerdere financiële regelingen opgetuigd om
te voorzien in noodzakelijke leningen/kredieten.

Kenniscentrum bedrijfs
financiering Almere (kennis
centrumbedrijfsfinanciering@
almere.nl)
of via een geaccrediteerde
(toegelaten) financier (meestal
uw bank).

Start-ups & Scale- ups

Corona-Overbruggingslening (COL)

Deze regeling is (opnieuw) opengesteld vanaf 4
januari 2021. Startups, scale-ups en innovatieve
mkb’ers, zonder kredietrelatie bij een bank, kunnen
een aanvraag indienen voor een speciaal overbruggingskrediet. Dit kan bij de Regionale Ontwikkelings
Maatschappijen (ROM’s), die deze regeling op
verzoek van het kabinet uitvoeren.

www.horizonflevoland.nl

BELASTINGMAATREGELEN
De Belastingdienst heeft meerdere regelingen om de administratieve en financiële
lasten voor ondernemers te verlichten. De tijdelijke maatregelen zijn onder meer
gericht op uitstel van betaling van bijvoorbeeld inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.
Meer informatie: website van de belastingdienst, uw belastingadviseur of voor
gemeentelijke belastingen website van de gemeente Almere.

TIME-OUT ARRANGEMENT
Kom je als ondernemer in zwaar weer terecht en zoek je naar mogelijkheden om een
faillissement af te wenden dan wil het kabinet de werking van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA), die per 1 januari 2021 in werking treedt, naar voren halen met de

TOA. Hierdoor kun je alvast een akkoord uitwerken en voorleggen aan schuldeisers (en
aandeelhouders). Als je dan de voorschriften van de WHOA aanhoudt, dan kun je direct na
1 januari 2021 het akkoord voor bevestiging aan de rechter voorleggen.
De ondersteuning binnen TOA zal bestaan uit meerdere onderdelen. Een deel loopt al en
een ander deel wordt uitgewerkt. Zo is het programma ‘Zwaar weer’ gestart bij de Kamer
van Koophandel. Dit programma bestaat uit dienstverlening voor ondernemers in zwaar
weer, zoals doorverwijzing, advies en een routewijzer. Volgende maand zal een platform
met praktische informatie worden gelanceerd. Ondernemers vinden daar informatie over
welke stappen zij zelf al kunnen zetten en hoe ze daarbij kunnen worden ondersteund.
Vanaf januari zal de dienstverlening van de Kamer van Koophandel en het Ondernemersklankbord verrijkt zijn met extra, op de WHOA toegespitste, ondersteuning. Het gaat dan
om advies, doorverwijzing, coaching en een tool die de totstandkoming van akkoorden
vereenvoudigt.

TOELICHTING OP DE REGELINGEN

1	TIJDELIJKE NOODMAATREGEL OVERBRUGGING WERKGELEGENHEID (NOW)
	De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) voorziet in een
tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die als gevolg van de coronacrisis te
maken hebben van ten minste 20% omzetverlies. Doel is zoveel mogelijk banen en
inkomens te behouden. Per 1 oktober 2020 geldt NOW3. Deze bestaat uit 3 tijdvakken van
3 maanden, tot 1 juli 2021.
Tijdsvakken

Aanvraagperiode

Tijdsvak 1: 1 oktober t/m 31 december 2020

Gesloten

Tijdsvak 2: 1 januari t/m 31 maart 2021

15 februari t/m 14 maart

Tijdsvak 3: 1 april t/met 30 juni 2021

17 mei t/m 13 juni

	Na goedkeuring van de aanvraag ontvang je een voorschot in 3 termijnen ter hoogte van
maximaal 85% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies.
	NOW3 is onderdeel van een omvangrijk steun en herstelpakket waarin het kabinet ook
geld beschikbaar stelt voor scholing en voor van-werk-naar-werk. Dit betreft een regeling
van de rijksoverheid en kan worden aangevraagd via het UWV.
 eer informatie: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/
M
overzicht-financiele-regelingen/now

2	TIJDELIJKE OVERBRUGGINGSREGELING ZELFSTANDIG ONDERNEMERS (TOZO)
	De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de
maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis.
De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een
aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot
onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de de coronacrisis op te vangen. Dit betreft een regeling van
de rijksoverheid en kan worden aangevraagd via het Zelfstandigen loket Flevoland.
www.zelfstandigenloketflevoland.nl
 eer informatie: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/
M
overzicht-financiele-regelingen/tozo

3	TEGEMOETKOMING VASTE LASTEN (TVL)
	De Tegemoetkoming Vaste Lasten helpt bedrijven en zzp’ers bij het betalen van een
deel van hun vaste lasten, exclusief loonkosten. Onder meer huur, abonnementen,
verzekeringen, worden met de TVL deels gedekt. De TVL regeling loopt tot en met eind
juni 2021. De verlengde TVL regeling is opgedeeld in 3 periodes van 3 maanden.
	Ondernemers die meer dan 30% omzetverlies hebben door de coronacrisis kunnen
een tegemoetkoming krijgen. Het minimale subsidiebedrag wordt voor de periode
1 januari – 31 maart 2021 (Q1) verhoogd naar €1.500, en kan oplopen tot €330.000 voor
mkb-bedrijven (max. 250 medewerkers) en €400.000 voor bedrijven met meer dan 250
medewerkers.
	Deze voorwaarden van de TVL gaat ook gelden voor Q2 2021, met uitzondering van de
voorraadsubsidie Gesloten Detailhandel.
	
Meer informatie: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/
overzicht-financiele-regelingen/tvl

Instrumenten
KVK CORONA REGELINGEN CHECK

CORONA CALCULATOR VAN VNO-NCW EN MKB NEDERLAND

www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/

www.coronacalculator.nl

