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Overzicht corona-steunmaatregelen Q1 en Q2 2021  

(wijzigingen per 12 februari 2021) 

 

Algemeen 

 

Verlenging corona 

steunpakket 

per 2021 

Het Kabinet heeft op 21 januari 2021 bekend gemaakt dat het corona-steunpakket per 1 

januari 2021 wordt verruimd.  

Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-

19/documenten/kamerstukken/2021/01/21/kamerbrief-uitbreiding-economisch-steun--

en-herstelpakket  

 

NOW (Q1 + Q2 2021) 

 

NOW =  Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW): subsidie voor 

loonkosten bij omzetverlies (> 20%) 

 

Voor wie Ondernemers/werkgevers met personeel met minimaal 20% omzetverlies tov de 

referentieperiode 

 

Voorwaarden Voor Q1 wordt de NOW-subsidie verhoogd naar 85% 

 

Tijdvak Q1 2021 Q2 2021 

Doelgroep Werkgevers Werkgevers 

Minimaal 

omzetverlies 

20% 20% 

Referentieperiode 

omzetverlies 

Kwartaalomzet 

2019 

Kwartaalomzet 

2019 

Subsidie% Max 85% Max 85% 

Loonsomvrijstelling 10% 10% 

Referentie 

loonsom 

Juni 2020 Nader te bepalen 

 

 

Openstelling NOW 

voor Q1 2021 

 

15 februari 2021 t/m 14 maart 2021 

NOW aanvragen? UWV 

https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/vierde-aanvraagperiode-

now/index.aspx  
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Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor Q1 en Q2 2021 

 

TVL = Tegemoetkoming in de vaste lasten bij een omzetverlies van 30% of meer ten opzichte 

van de referentieperiode 

Opzet en 

voorwaarden 

Wijzigingen per 12 februari: 

 

Tijdvak Q1 2021 Q2 2021 

Doelgroep Alle bedrijven Alle bedrijven 

Minimaal omzetverlies 30% 30% 

Subsidie% 85% 85% 

Maximum subsidie € 330.000 (<250 mdw) 

€ 400.000 (>250 mdw) 

€ 330.000 (<250 mdw) 

€ 400.000 (>250 mdw) 

Minimum subsidie € 1.500 € 1.500 

Minimaal vereiste vaste lasten € 1.500 € 3.000 

Referentieperiode omzetverlies Q1 2019 Q2 2019 

Vaste lasten% land- en tuinbouw 20% 20% 

Extra opslag land- en tuinbouw 21% 21% 

 

• De extra TVL-opslag land- en tuinbouw is bij de openstelling nog niet gereed 

• Voor land- en tuinbouw geldt op dit moment, vanwege het gekozen EU-

staatssteunkader, een beperking van max € 100.000 TVL-subsidie 

• Kabinet wil dat verruimde TVL-subsidie ook gaat gelden voor de land- en 

tuinbouw. Hiervoor is wijziging van regelgeving nodig die in april/mei gereed is. 

• Verruiming van de maximale TVL-subsidie geldt na goedkeuring van de EU ook 

voor de land- en tuinbouw met terugwerkende kracht vanaf Q1 2021 

• Vaste lasten% blijft 20% voor Q1 en Q2 2021 

• Extra opslag van 21% voor Q1 en Q2 2021 (SBI-codes 01.1 tot en met 01.5) 

• Referentieperiode voor berekening omzetverlies is 2019 

• Ook starters die gestart zijn tussen 1 januari – 15 maart 2020 komen in 

aanmerking voor de TVL Q1 2021 

• Kabinet verkent of de minimaal vereiste lasten (nu € 3.000) verlaagd kan worden 

 

Voorbeeld rekensom 

TVL-subsidie voor 

Q1 2021 (onder 

voorbehoud; aan 

het voorbeeld 

kunnen geen 

rechten worden 

ontleend) 

 

TVL-subsidie = omzetverlies x vaste lasten% x TVL-subsidie%  

 

Voorbeeld-berekening; 

Omzet Q1 2019 (€) 350.000  

Omzet Q1 2021 (€) 175.000  

Omzetverlies (€) 175.000 (=50% en dus >30%) 

% vaste lasten obv  SBI-code 01.xxx 20% (zie publicatie RVO) 

% extra opslag land- en tuinbouw 

% TVL-subsidie 

21% 

85% 

(geldig voor Q1 en Q2 2021) 

TVL-subsidie (€) 60.987 (85% x (20%+21%) x omzetverlies) 

Voorschot (80%) (€) 48.790 (80% wordt als voorschot uitbetaald) 
 

Meer informatie en 

aanvragen 

RVO: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl  

 

Aanvraagperiode 

TVL Q1 2021 

Openstelling per 15 februari 2021 

Zie:  https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl  
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Belastingmaatregelen 

Uitstel te betalen 

belastingen 

- Verlenging periode uitstel te betalen belasting tot 1 juli 2021 

- Indien ondernemer nog geen uitstel heeft aangevraagd en dit wel nodig heeft, kan 

hij/zij uitstel aanvragen en wordt dit verleend tot 1 juli 2021 

- Ondernemers met eerder aangevraagd uitstel krijgen automatisch verlenging uitstel 

tot 1 juli 2021 

Urencriterium 

zelfstandigenaftrek 

- Versoepeling urencriterium tbv zelfstandigenaftrek 

- Zelfstandige ondernemers moeten in periode tenminste 24 uur per week in de 

periode van 1 januari t/m 30 juni 2021 aan de eigen onderneming besteden 

Reiskosten/ 

werkkostenregeling/ 

thuiswerken 

- Reiskosten: 

o Een onbelaste reiskostenvergoeding kan nog worden verstrekt tot 1 april 

2021 

- Verruiming vrije ruimte in werkkostenregeling: 

o Voor geheel 2021 wordt de vrije ruimte bij een loonsom tot 400.000 

verhoogd van 1,7% naar 3% 

- Thuiswerkkosten: 

o Thuiswerk gerelateerde kosten mogen onbelast worden vergoed door 

werkgevers 

 

TOZO 3 

TOZO = Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) bestaande uit: 

- Een tijdelijke inkomensondersteuning – voor maximaal 6 maanden - die inkomen 

aanvult tot het sociaal minimum 

- Een lening voor bedrijfskapitaal voor ondernemers met acute liquiditeitsproblemen 

- De vermogenstoets is niet van toepassing in Q1 en Q2 

Looptijd Verlengd tot 1 juli 2021 (Q1 en Q2 2021) 

Aanvragen via Eigen gemeente 

Informatie https://krijgiktozo.nl/  en via eigen gemeente 

 

TONK 

Tonk =  - Tijdelijke ondersteuningsregeling voor huishoudens in financiële nood 

- Gemeenten kunnen obv deze regeling een vergoeding verstrekken voor betaling van 

vaste kosten (woonlasten, andere vaste kosten) 

 

Voorwaarden TONK geldt van 1 januari t/m 30 juni 2021 

 

Openstelling Verwachting per 1 februari 2021 bij eigen gemeente 

 

Aanvragen Bij eigen gemeente 

 

Regeling voor starters 

Regeling Voor startende ondernemers wordt een nieuwe steunregeling ontwikkeld 

 

Voor wie Starters tussen 1 januari – 30 juni 2020 

 

Inhoud regeling - Gebaseerd op de TVL 

- Subsidie mogelijk voor Q1 en Q2 2021 

- Referentieperiode omzet =  Q3 2020 

Openstelling In april/mei 2021 via RVO 

 

 


