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S T E U N 
M A AT R E G E L E N
CORONA

De maatschappelijke en economische gevolgen van de overheidsmaatregelen voor de  
bestrijding van het coronavirus zijn in Nederland voor iedereen voelbaar. Sinds de lock-
down van 15 maart zijn er meerdere restricties en sluitingen opgelegd aan ondernemers. 
Hiertoe heeft het kabinet meerdere corona-steunpakketten voor ondernemers gepresen-
teerd. Het kabinet probeert wil werkenden en werkgevers helpen om door deze moeilijke 
tijd heen te komen. Dit gebeurt door middel van verschillende noodmaatregelen, op het 
moment van schrijven, 22 oktober 2020, zijn er 3 verschillende noodmaatregelen actief. 
Alle noodmaatregelen hebben verschillende aanvraag- en sluitingsmomenten en looptij-
den.

In deze brochure geven wij uitleg over welke regelingen er op dit moment actief zijn.  
Vanaf wanneer je deze kan aanvragen en tot wanneer deze lopen en aan welke eisen je 
als ondernemer moet voldoen om in aanmerking te komen voor deze financiële steun.

Indien je naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebt, staan wij klaar met  
raad en daad. Je kan contact opnemen met je vaste contactpersoon bij  
ROI financials of via simon@roifinancials.nl .

Met vriendelijke groet,

Team ROI financials
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O V E R Z I C H T 
R E G E L I N G E N

TVL 1 
Doel: tegemoetkoming vaste lasten
Periode: 01-07-2020 - 30-09-2020
Aanvragen vanaf: 01-07-2020 
Aanvragen tot: 31-10-2020

TOZO 3 
Doel: Uitkering voor zelfstandig ondernemers
Periode: 01-10-2020 - 31-12-2020
Aanvragen vanaf: 01-10-2020 
Aanvragen tot: 30-11-2020

TVL 2 
Doel: tegemoetkoming vaste lasten
Periode: 01-10-2020 - 31-12-2020
Aanvragen vanaf: loop van november 
Aanvragen tot: nog niet bekend

TVL 2 
Doel: tegemoetkoming vaste lasten
Periode: 01-01-2021 - 31-03-2021
Aanvragen vanaf: nog niet bekend 
Aanvragen tot: nog niet bekend

TVL 2 
Doel: tegemoetkoming vaste lasten
Periode: 01-04-2021 - 30-06-2021
Aanvragen vanaf: nog niet bekend 
Aanvragen tot: nog niet bekend

TOZO 3 
Doel: Uitkering voor zelfstandig ondernemers
Periode: 01-11-2020 - 31-12-2020
Aanvragen vanaf: 01-11-2020 
Aanvragen tot: 30-11-2020

TOZO 3 
Doel: Uitkering voor zelfstandig ondernemers
Periode: 01-12-2020 - 28-02-2021
Aanvragen vanaf: 01-12-2020 
Aanvragen tot: 31-12-2020

TOZO 3 
Doel: Uitkering voor zelfstandig ondernemers
Periode: 01-01-2021 - 31-03-2021
Aanvragen vanaf: 01-01-2021 
Aanvragen tot: 31-01-2021

TOZO 3

TVL 1



      4

TOZO 3 
Doel: Uitkering voor zelfstandig ondernemers
Periode: 01-11-2020 - 31-12-2020
Aanvragen vanaf: 01-11-2020 
Aanvragen tot: 30-11-2020

TOZO 3 
Doel: Uitkering voor zelfstandig ondernemers
Periode: 01-01-2021 - 31-03-2021
Aanvragen vanaf: 01-01-2021 
Aanvragen tot: 31-01-2021

NOW 3 
Doel: Bijdrage voor de loonkosten 
Periode: 01-10-2020 - 31-12-2020
Aanvragen vanaf: 16-11-2020 
Aanvragen tot: 13-12-2020

NOW 3 
Doel: Bijdrage voor de loonkosten
Periode: 01-01-2021 - 31-03-2021
Aanvragen vanaf: n.n.b. 
Aanvragen tot: n.n.b.

NOW 3 
Doel: Bijdrage voor de loonkosten
Periode: 01-04-2021 - 30-06-2021
Aanvragen vanaf: n.n.b. 
Aanvragen tot: n.n.b.

NOW 3



T V L  1
TEGEMOETKOMING VASTE LASTEN

Ondernemers die voor de TOGS (€4.000 regeling) in aanmerking kwamen, kunnen ook  
gebruikmaken van de TVL. Net zoals bij de TOGS is bij de TVL de SBI code van je bedrijf 
bepalend of je in aanmerking komt voor de tegemoetkoming. Daarnaast is de SBI code ook 
bepalend voor de hoogte van de tegemoetkoming.  
TVL 1 kan  je tot 31 oktober 2020 aanvragen.
 
Klik hier om naar het overzicht te gaan en de bijbehorende tegemoetkoming te zien.
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/vastgestelde-sbi-codes 
 
Zoals bij de aanvraag van de TOGS zal je aanvraag zelf moeten indienen. ROI financials zal
ondersteunen bij het voorbereiden van de aanvraag.  
 
Onderstaande gegevens zijn nodig voor het aanvragen;
• Identificatie: eHerkenning niveau 1 (of hoger) of DigiD voor eenmanszaken.
• KVK-nummer van de onderneming (let op: niet het vestigingsnummer/RSIN).
• Je contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres.
• Het bankrekeningnummer dat op naam staat van uw onderneming. Heb je een eenmans-

zaak en heb je geen zakelijk bankrekeningnummer? Dan mag je het privérekeningnum-
mer doorgeven waarop de zakelijke transacties uit je onderneming plaatsvinden.  
Let op: het rekeningnummer dat je bij uw aanvraag invult, gebruiken wij voor het over-
maken van de tegemoetkoming. Controleer deze daarom goed!

• Als je omzetbelasting (btw) betaalt: pdf’s van de btw-aangiften van het tweede en derde 
kwartaal van 2019 (Q2 en Q3, april-september 2019). Als je de aangiften niet hebt, mag je 
ook een pdf of uitdraai van de omzet over het tweede en derde kwartaal van 2019 uit je 
eigen boekhoudprogramma uploaden.

• Als je geen omzetbelasting (btw) betaalt: een pdf van de jaarrekening over 2019. Als je 
deze niet heeft, mag u ook een pdf of uitdraai van uw omzet over het tweede en derde 
kwartaal van 2019 uit uw eigen boekhoudprogramma uploaden.

 
Om je aanvraag te kunnen indienen moet er een omzetdalingspercentage berekend worden. 
Dit gaat op basis van de omzet 2e en 3e kwartaal 2019 te vergelijken met de omzet van 2e en 
3e kwartaal 2020.  
Let wel, het omzet dalingspercentage moet minimaal 30% bedragen om in aanmerking te 
komen voor de TVL.
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Klik hier om direct naar het aanvraag formulier te gaan.
https://mijn.rvo.nl/upnl/login-start3.html?ProductDirectAanvragen=TVL

Indien gewenst zal ROI financials de berekening van het omzetdalingspercentage verzorgen 
terondersteuning van de aanvraag. Om de berekening te kunnen maken is de omzetprogno-
se van 2e en 3e kwartaal 2020, zijnde 1 april tot en met 30 september 2020, nodig. Hierbij is 
omzet gedefinieerd als alle inkomsten zonder de btw.
 
De eindafrekening
Na het aanvragen ontvang je een voorschot van 80% op basis van het geschatte omzetver-
lies. Vóór 1 april 2021 moet het werkelijk omzetverlies gemeld zijn. Hierna volgt binnen 
16 weken een bericht over het definitieve bedrag waar je recht op heb. Is het omzetverlies 
gelijk aan uw opgegeven schatting, dan ontvang je de laatste 20%. Bij een lager omzetverlies 
ontvang je minder dan 20% of moet u subsidie terugbetalen. Is het omzetverlies hoger, dan 
ontvangt u alsnog een hogere subsidie met een maximum van € 50.000,-.
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T V L  2
TEGEMOETKOMING VASTE LASTEN

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) 2 kan in de loop van november worden  
aangevraagd. Ondernemers die voor de TVL 1 in aanmerking kwamen, kunnen ook gebruik-
maken van de TVL 2.
 
De voorwaarden
Wederom is bij de TVL 2 de SBI code van je bedrijf bepalend of je in aanmerking komt voor 
de tegemoetkoming. Daarnaast is de SBI code ook bepalend voor de hoogte van de  
tegemoetkoming.
 
Klik hier om naar het overzicht te gaan en de bijbehorende tegemoetkoming te zien.
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/vastgestelde-sbi-codes
 
Bedrijven die aan de voorwaarden van de TVL 2 voldoen, moeten voor iedere periode een 
nieuwe aanvraag indienen. Zie uitwerking TVL 1 welke gegevens er nodig zijn voor aan-
vraag hiervan.  
 
De TVL 2 wordt opgedeeld in 3 periodes van 3 maanden;
oktober 2020 – december 2020
januari 2021 – maart 2021
april 2021 – juni 2021

Om in aanmerking te komen voor de TVL 2 heeft een bedrijf in 3 maanden minimaal € 3.000 
aan vaste lasten, volgens het percentage vaste lasten dat bij zijn SBI-code hoort. Daarnaast 
heeft het bedrijf heeft minimaal 30% omzetverlies door de coronacrisis. Het omzetverlies 
wordt vastgesteld door de maanden waarvoor de aanvraag geldt te vergelijken met diezelfde 
maanden in 2019. Dat geldt voor alle aanvraagperiodes. Je omzetverlies moet minimaal 30% 
zijn voor de periode oktober tot en met december 2020.
 
Na 1 januari 2021 wordt de TVL 2 langzaam afgebouwd en de grens voor omzetverlies in  
stappen. Tot 31 december 2020 geldt nog de huidige grens van minimaal 30% omzetverlies.
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T O Z O  3
UITKERING VOOR ZELFSTANDIG  
ONDERNEMERS

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) is verlengd, de TOZO 
3 loopt van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021. Bij de gemeente waar je woont kun je tijdelijke 
bijstand aanvragen en/of een gunstige lening krijgen. Het doel van de regeling is tweeledig: 
allereerst om te voorzien in het levensonderhoud van zelfstandigen wanneer het inkomen 
als gevolg van de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt, en ten tweede om liqui-
diteitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.  
 
TOZO 3 regeling geldt voor de periode 1 oktober 2020 tot 1 april 2021 en kun je niet voor de 
gehele periode met terugwerkende kracht aanvragen. De uitkering levensonderhoud kun je 
in de maanden oktober en november 2020 met terugwerkende kracht tot maximaal 1 okto-
ber 2020 aanvragen. Wanneer je bijvoorbeeld op 15 november een aanvraag indient, kun je 
de uitkering aanvragen vanaf 1 oktober 2020.

Vanaf 1 december kun je de uitkering levensonderhoud aanvragen vanaf de 1e van de 
maand waarin de aanvraag is gedaan. Vraag je bijvoorbeeld een uitkering aan op 15 decem-
ber 2020, dan kun je deze met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 december 2020.

De inkomensondersteuning voor levensonderhoud is een aanvulling op je huishoudinko-
men tot het sociaal minimum. Dit is een gift die je later in principe niet hoeft terug te be-
talen. Je geeft de hoogte van je (geschatte) huishoudinkomen door bij de aanvraag en ge-
durende de uitkeringsperiode (als bekend is wat daadwerkelijk het inkomen is geworden). 
Dit kan betekenen dat de uitkering achteraf toch (gedeeltelijk) moet worden terugbetaald. 
Bijvoorbeeld als blijkt dat er toch (hogere) inkomsten uit onderneming waren in de maan-
den waarover de uitkering is verstrekt.

Om in aanmerking te komen voor de ondersteuning dient aan een aantal voorwaarden te 
worden voldaan;
• Als gevolg van de coronacrisis heb je een huishoudinkomen onder het sociaal minimum 

en/of een liquiditeitsprobleem waarvoor je bedrijfskrediet nodig hebt.
• Bij de inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt een partnerinkomenstoets 

uitgevoerd. Dit houdt in dat het inkomen van de partner meeteelt voor het bepalen van 
de hoogte van de uitkering. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum  
uitkomt, kun je geen aanspraak maken op een uitkering voor levensonderhoud.

• Je bent tussen de 18 jaar en AOW-gerechtigde leeftijd.
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• Wanneer je een bedrijf hebt en de AOW-gerechtigde leeftijd, kun je een beroep doen op 
een lening voor bedrijfskapitaal.

• Je bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
• Je woont in Nederland.
• Je bedrijf is in Nederland gevestigd.
• Je bedrijf is economisch actief, tenzij dit als gevolg van de coronacrisis niet mogelijk is.
• Je voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van je eigen bedrijf: zo ben je bij-

voorbeeld ingeschreven in het KVK Handelsregister.
• Je bent in het bezit van alle noodzakelijke vergunningen.
• Je bent voor 17 maart 2020 je onderneming gestart en ingeschreven bij KVK.
• Je voldoet over 2019 aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur werkzaam in het 

eigen bedrijf of zelfstandig beroep. Na 1 januari 2019 gestart in de onderneming? Dan 
moet je in ieder geval in de periode tussen inschrijving bij KVK en indiening van de aan-
vraag in 2020 gemiddeld minimaal 23,5 uur per week aan/in je bedrijf gewerkt hebben. 
Uren die je hebt besteed aan administratie en acquisitie tellen ook mee.

 
Voor een directeur-grootaandeelhouder (DGA) geldt daarbij nog dat hij, alleen of samen met 
de andere in de BV werkzame directeuren, ten minste 50% van de aandelen bezit.
Ook een directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een besloten vennootschap kan in princi-
pe een beroep doen op de tijdelijke regeling, als deze voldoet aan de wettelijke eisen:
• het urencriterium, wat neerkomt op 1.225 uur per jaar ofwel circa 24 uur per week
• er moet sprake zijn van volledige zeggenschap
• moet financiële risico’s dragen
• de DGA dient naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat zijn/haar B.V. nu 

geen salaris kan uitbetalen

Ondersteuning via de Tozo kan in twee vormen aangevraagd worden;
1. Aanvullende uitkering voor levensonderhoud (algemene bijstand): vanuit de regeling 
wordt het inkomen van de zelfstandige aangevuld tot het sociaal minimum dat op de zelf-
standige van toepassing is. Dat komt neer op maximaal € 1.500 (netto) voor gehuwden, of 
maximaal € 1.050 (netto) voor een alleenstaande vanaf 21 jaar.
De maximale uitkeringsduur is drie maanden. Om in aanmerking te kunnen komen voor 
dezeuitkering dient de zelfstandige naar waarheid te verklaren dat het inkomen naar ver-
wachting in de periode van ondersteuning minder zal bedragen dan het toepasselijke soci-
aal minimum als gevolg van de coronacrisis.
Let wel, achteraf controleren gemeenten het daadwerkelijk genoten inkomen.

2. Lening voor bedrijfskapitaal: vanuit de regeling kan een zelfstandige een lening afsluiten 
van maximaal € 10.157 tegen een rente van 2%. De maximale looptijd van een lening is drie 
jaar. Tot 1 januari 2021 hoeft er nog niet te worden afgelost. Om in aanmerking te kunnen 
komen voor een lening dient een zelfstandige naar waarheid te verklaren en aannemelijk te 
maken dat er sprake is van liquiditeitsprobleem als gevolg van de coronacrisis.
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N O W  3
BIJDRAGE VOOR DE LOONKOSTEN

Het kabinet verlengt vanaf 1 oktober 2020 diverse lopende steunmaatregelen.  
De voorwaarden daarvan worden aangepast, zodat ze meer zijn gericht op de langere  
termijn. Hieronder valt ook de NOW regeling, de regeling wordt verlengt per 1 oktober 2020.  
 
De regeling voorziet in een tegemoetkoming voor de loonkosten van drie tijdsvakken;
1. oktober – december 2020
2. januari – maart 2021
3. april – juni 2021

Per tijdvak neemt de procentuele vergoeding van de NOW 3.0 met 10% af;
1. oktober – december 2020 80% vergoeding
2. januari – maart 2021 70% vergoeding
3. april – juni 2021 60% vergoeding

De maand juni 2020 geldt als referentiemaand voor de loonsom.

Omzetdaling
Ondernemers welke gedurende tijdvak 1 minimaal 20% omzetdaling verwachten komen we-
derom in aanmerking voor de NOW regeling. Vanaf tijdvak 2 en 3 geldt dat er minimaal 30% 
omzetdaling verwacht moet worden om in aanmerking te blijven komen voor de NOW 3.0.
De wijze van het berekenen is gelijk aan de NOW 1 & NOW 2. De omzetdaling wordt bepaald 
door een kwart van de omzet van 2019 te vergelijken met de omzet in dezelfde periode van 3 
maanden in 2020.  
 
Loonsomdaling
Binnen de NOW 3.0 is er ruimte om de loonsom te laten dalen, zonder dat dit resulteert in 
een verlaging van de subsidie, zoals gebruikelijk bij de NOW 1 en NOW 2.
Het vrijstellingspercentage voor de loonsom loopt op van 10% in het eerste tijdvak, naar 15% 
in het tweede tijdvak tot 20% in het derde tijdvak.  
 
De werkgever kan in overleg met de werknemers(vertegenwoordiging) bepalen of en hoe hij 
de loonsom wil laten dalen. Dat kan via bijvoorbeeld natuurlijk verloop, ontslag of een vrij-
willig loonoffer. In het laatste geval blijft onverminderd gelden dat arbeidsvoorwaarden niet 
eenzijdig door de werkgever kunnen worden aangepast. De korting die in de NOW wordt 
toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag wordt losgelaten.
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De aanvraag
Het UWV streeft ernaar het eerstvolgende aanvraagtijdvak per 16 november 2020 te openen,
waarbij een aanvraag ingediend kan worden voor het eerste tijdvak (1 oktober tot en met 31
december). Het tweede tijdvak loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021 en het derde
tijdvak loopt van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021. Voor elk tijdvak kan een werkgever 
besluiten om wel of geen aanvraag te doen. Ook als een werkgever geen aanspraak heeft ge-
maakt op de NOW 1.0 of de NOW 2.0 kan de werkgever wel gebruik maken van de NOW 3.0.
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Het voltallige team van ROI financials blijft onverminderd voor je en je onderneming  
klaarstaan.

R O I  F I N A N C I A L S

Marco

Simon

Raoul

Jerry

Selim Paul Carla Grada

Karin

Dinesh Milena

Mirjam Paul

Martin

Casper

Chantal
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