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Maatregelen coronacrisis - update 07/02/2022
In deze brochure geven wij een overzicht van de maatregelen ter ondersteuning van ondernemers, zoals deze gelden in het vierde 
kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022. Eerder genomen maatregelen, die voor 1 oktober 2021 zijn geëindigd, zijn in dit 
overzicht niet opgenomen.

Tegemoetkoming Vaste Lasten

De subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) heeft als 
doel ondernemers in staat te stellen hun vaste lasten te betalen en zo 
hun onderneming draaiende te houden. De TVL geldt voor alle 
bedrijfssectoren, met uitzondering van financiële instellingen.

Vierde kwartaal 2021
De regeling voor het vierde kwartaal van 2021 stelt als voorwaarde dat 
ondernemers in dat kwartaal minimaal 20% minder omzet hebben dan 
in het referentiekwartaal. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van 
de mate van omzetverlies. Bij 100% omzetverlies bedraagt de subsidie 
100% van de vaste lasten. De vaste lasten worden voor de TVL 
gesteld op een sectorafhankelijk percentage van de omzet. Het 
minimum subsidiebedrag per kwartaal is € 1.500. Het maximum 
subsidiebedrag per kwartaal is € 550.000 voor het mkb en € 600.000 
voor grote ondernemingen.

Voor de TVL gelden de volgende voorwaarden:

Het bedrijf stond op 30 juni 2020 ingeschreven bij de KVK, heeft een 
SBI-code en minimaal een vestiging in Nederland, afwijkend van het 
woonadres. Op deze vestigingseis zijn enkele uitzonderingen.
Het omzetverlies in het vierde kwartaal van 2021 bedraagt ten 
minste 20% vergeleken met het referentiekwartaal. Dat is naar 
keuze het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020.
De vaste lasten zijn minimaal € 1.500 per kwartaal, op basis van het 
percentage vaste lasten dat bij de hoofdactiviteit van de 
onderneming hoort.
Bij aanvragen van € 125.000 of hoger dient bij de aanvraag en bij de 
vaststelling een accountantsverklaring te worden gevoegd.

Staatssteun
Voor de TVL van het vierde kwartaal 2021 gaat het maximale bedrag 
voor staatssteun omhoog van € 1,8 naar € 2,3 miljoen. Dit hogere 
maximum is niet van toepassing op eerdere TVL-periodes. 
Ondernemingen, die de grens bereiken, ontvangen TVL tot € 2,3 
miljoen. Voor bedrijven in de visserij gaat het maximum van € 270.000 
naar € 345.000. Voor bedrijven in de land- en tuinbouw gaat het 
maximum van € 225.000 naar € 290.000.

Afwijkende referentieperiodes
Voor een aantal ondernemingen geldt een andere referentieperiode 
dan het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020. Dat 
is afhankelijk van de startdatum van de onderneming.

Start onderneming Referentieperiode
tussen 1 oktober 2019 en 31 december 2019 Q1 2020 of Q3 2020
tussen 1 januari 2020 en 31 maart 2020 Q2 2020 of Q3 2020
tussen 1 april 2020 en 30 juni 2020 Q3 2020

Zwangerschapsverlof in referentieperiode
Ondernemers die in beide referentieperiodes van de TVL voor het 
vierde kwartaal 2021 minimaal 3 weken zwangerschapsverlof hebben 
gehad en daardoor te weinig omzetverlies hebben geleden om TVL 
aan te kunnen vragen, mogen het omzetverlies berekenen ten 
opzichte van een andere referentieperiode, namelijk het derde 
kwartaal van 2020. Voor deze groep ondernemers is het tot en met 11 
februari om 17.00 uur mogelijk om TVL over het vierde kwartaal van 
2021 aan te vragen. Bij de aanvraag dient een zwangerschaps-
verklaring gevoegd te worden. Ondernemers uit deze doelgroep die al 
TVL hebben aangevraagd, wordt aangeraden hun aanvraag in te 
trekken en een nieuwe aanvraag in te dienen met als referentieperiode 
het derde kwartaal van 2020. De Europese Commissie moet deze 
uitbreiding nog goedkeuren.

Eerste kwartaal 2022
De TVL geldt ook in het eerste kwartaal van 2022. In dat kwartaal geldt 
als eis een omzetverlies van minimaal 30% ten opzichte van het 
referentiekwartaal. Welk kwartaal dat is, wordt later bekend gemaakt. 
Voordat de TVL eerste kwartaal 2022 geopend kan worden, moet de 
TVL vierde kwartaal 2021 gesloten zijn. De overige voorwaarden zijn 
niet gewijzigd ten opzichte van het vierde kwartaal van 2021.

Daarnaast geldt dat de onderneming en verbonden ondernemingen op 
31 december 2019 niet in financiële moeilijkheden waren. Dit geldt ook 
voor de buitenlandse verbonden ondernemingen.

De Europese Commissie moet de definitieve subsidieregeling nog 
goedkeuren voordat deze in werking kan treden.



Berekening TVL
De hoogte van de subsidie wordt als volgt berekend:

TVL = normale omzet x omzetverlies x aandeel vaste lasten x 100%

De normale omzet is de referentieomzet. Omzet omvat alle inkomsten 
zonder de ontvangen btw en voor aftrek van kosten en lasten. 
Ontvangen Covid-19 subsidies tellen niet mee als omzet.

Het omzetverlies wordt als volgt berekend:

omzetverlies = (normale omzet - verwachte omzet aanvraagkwartaal) / 
normale omzet x 100

Aandeel vaste lasten
Voor de bepaling van de vaste lasten wordt gebruik gemaakt van 
branchegegevens van het CBS. De vaste lasten moeten na 
berekening hoger zijn dan € 1.500. De berekening is als volgt:

vaste lasten = normale omzet x aandeel vaste lasten in %.

Belastingmaatregelen

Uitstel van betaling van belastingen
De regeling voor bijzonder uitstel van betaling van belastingen voor 
ondernemers is tijdelijk versoepeld. De regeling geldt voor de 
inkomstenbelasting, loonheffingen, vennootschapsbelasting, 
omzetbelasting, kansspelbelasting, assurantiebelasting, 
verhuurderheffing, milieubelastingen en accijnzen. De ontvanger kan 
uitstel van betaling verlenen tot en met 31 maart 2022 voor 
belastingen die betaald moeten worden voor 1 april 2022. Na afloop 
van het bijzonder uitstel kunnen ondernemers de openstaande 
belastingschuld via een betalingsregeling aflossen. Uitgangspunt is 
een terugbetaaltermijn van 60 maanden, die ingaat op 1 oktober 2022.

G-rekening
Een g-rekening is een geblokkeerde bankrekening waarmee de 
loonheffing en de btw aan de Belastingdienst worden betaald. Een g-
rekening kan worden gedeblokkeerd bij overschotten op de rekening. 
Het is mogelijk om de g-rekening vrij te geven tot het bedrag waarvoor 
bijzonder uitstel van betaling is verleend. Een instructie voor het 
aanvragen van de deblokkering is op de website van de 
Belastingdienst geplaatst.

Invorderingsrente
De invorderingsrente is tot 1 juli 2022 verlaagd van 4 naar 0,01%. Per 
1 juli 2022 gaat de invorderingsrente naar 1% en per 1 januari 2023 
naar 2%. Per 1 juli 2023 stijgt de invorderingsrente naar 3%. Per 1 
januari 2024 bedraagt de invorderingsrente weer 4%. Deze verlaging 
geldt voor alle belastingschulden. De te vergoeden invorderingsrente 
blijft op het bestaande niveau van 4%.

Omzetbelasting
Op sportlessen, die sportscholen online aanbieden, was gedurende de 
verplichte sluiting van sportscholen het verlaagde btw-tarief van 
toepassing.

Grensarbeiders
Grensarbeiders die gedurende de coronacrisis thuiswerken of thuis 
zitten met behoud van loon kunnen te maken krijgen met een 
verschuiving van het heffingsrecht over een deel van hun inkomen van 
werk naar woonstaat.

Met Duitsland en België is overeengekomen dat thuiswerkdagen van 
grensarbeiders in loondienst tot en met 31 maart 2022 worden 
behandeld als werkdagen in de werkstaat. Het op de thuiswerkdagen 
betrekking hebbende deel van het inkomen dient dan wel in de 
werkstaat te worden belast.
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Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementen (TRSEC)

De Rijksoverheid bepaalt op basis van de coronasituatie of 
evenementen in een bepaalde periode worden verboden. Ter 
compensatie van de kosten die gemoeid gaan met een evenement dat 
door een verbod niet doorgaat dient de TRSEC. De TRSEC is 
verlengd voor evenementen tot en met september 2022. De regeling 
moet nog worden goedgekeurd door de Europese Commissie. De 
subsidie voor evenementen tijdens een evenementenverbod in het 
eerste kwartaal van 2022 bestaat voor 90% uit een gift en voor 10% uit 
een lening. De subsidie in het tweede en derde kwartaal van 2022 
bestaat voor 80% uit een gift en voor 20% uit een lening.

De voorwaarden voor de TRSEC zijn:

De subsidieregeling is gericht op evenementen die gepland staan 
tussen 1 januari en 30 september 2022.
Er heeft ten minste een eerdere editie van het evenement 
plaatsgevonden.
Voor de vorige editie van het evenement is een annulerings-
verzekering met pandemiedekking afgesloten.
Het evenement moet plaatsvinden in (Caribisch) Nederland.
De organisator houdt zich aan de dan geldende corona- en 
veiligheidsmaatregelen.
Het gaat om tegen betaling voor het publiek toegankelijke 
evenementen.
De organisator draagt het financiële risico van het evenement.

Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE)

De ATE biedt steun aan organisatoren van evenementen, die niet in 
aanmerking komen voor de TRSEC. De ATE vergoedt de gemaakte 
kosten van evenementen die niet zijn doorgegaan door een verbod 
van de Rijksoverheid.

Voor de ATE gelden de volgende voorwaarden:

Het evenement zou tussen 10 juli en 30 september 2022 
plaatsvinden en toegankelijk zijn voor publiek.
Het evenement zou geheel of gedeeltelijk in (Caribisch) Nederland 
plaatsvinden.
Ook gratis evenementen komen in aanmerking.
Alleen gemaakte kosten voor het evenement vanaf 20 januari 2021 
tot en met de datum van het evenementenverbod zijn subsidiabel.
De gevraagde subsidie bedraagt € 2.500 of meer.
Vaste kosten zijn niet subsidiabel.
Als de organisator voor de loonkosten NOW heeft ontvangen, dan 
worden de loonkosten niet vergoed door de ATE.
De subsidiabele kosten worden lager, wanneer een verzekering 
kosten van het evenement vergoedt.
Eventuele opbrengsten van het evenement worden van de 
subsidiabele kosten afgetrokken.

De subsidie voor evenementen tijdens een evenementenverbod in het 
eerste kwartaal van 2022 bedraagt 90%, met een lening voor de 
resterende 10%.
De subsidie in het tweede en derde kwartaal bedraagt 80%, met een 
lening voor de resterende 20%. Voor de lening geldt een rente-
percentage van 2.

Kredietfaciliteiten

In het kader van de bestrijding van de coronacrisis zijn meerdere 
kredietfaciliteiten getroffen. Het gaat om de Garantie Ondernemings-
financiering uitbraak Coronavirus (GO-C), de Garantie Klein Krediet 
Corona (KKC), de Corona Overbruggingslening (COL), de Borgstelling 
mkb-krediet Corona (BMKB-C) en het Corona-Overbruggingskrediet.
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De coronafinancieringsregeling met staatsgarantie BMKB-C is 
opengesteld tot en met het 2e kwartaal van 2022. Voor de BMKB-C is 
de omvang van het borgstellingskrediet verhoogd van 50 naar 75%. 
De looptijd van de garantie is vier jaar. Voorwaarde is dat de 
kredietbehoefte een gevolg is van de coronacrisis. Investeringen, die 
voor BMKB-C financiering in aanmerking komen, zijn:

investeringen als direct gevolg van de coronacrisis of de 
coronamaatregelen;
investeringen in werkkapitaal die nodig zijn voor herstel van de 
exploitatie op pre-corona niveau;
overige investeringen die nodig zijn voor herstel van de exploitatie 
op pre-corona niveau;  
eerdere investeringsverplichtingen waarbij een financieringstekort is 
ontstaan door de coronacrisis.

De provisie voor BMKB-C is verlaagd naar 2% bij een looptijd tot en 
met 8 kwartalen en 3% bij een looptijd van 9 tot en met 16 kwartalen.

Uitgesloten van de BMKB-C zijn het grootbedrijf, natuurlijke personen, 
landbouw, visserij, publieke gezondheidzorg, de financiële sector en 
vastgoed.

Qredits hanteert tijdelijk een lagere rente en biedt uitstel van 
aflossingsverplichtingen aan kleine ondernemers. voor het Corona-
overbruggingskrediet. Het gaat om een microkrediet van maximaal
€ 25.000 voor bestaande ondernemers. De looptijd is maximaal 48 
maanden. De eerste 6 maanden hoeft geen aflossing plaats te vinden. 
De aflossingsvrije periode kan verlengd worden naar 12 maanden. De 
rente bedraagt 2% in het eerste jaar en vervolgens 5,75%. Na het 
eerste jaar is boetevrij aflossen mogelijk.

De Garantie Ondernemingsfinanciering corona (GO-C) geeft de bank 
80 of 90% staatsgarantie op middelgrote en grote leningen aan 
ondernemingen. De GO-C is voor ondernemers die krediet nodig 
hebben. De regeling biedt bedrijven de mogelijkheid om financiering 
voor liquiditeit veroorzaakt door corona voor elkaar te krijgen die 
anders niet mogelijk was geweest. Het percentage staatsgarantie is 
afhankelijk van de omzet van de onderneming. De GO-C wordt in het 
1e kwartaal van 2022 opengesteld en is beschikbaar tot 1 juli 2022.

Deze algemene informatie is niet bedoeld als enige vorm van individueel advies en derhalve niet zonder meer geschikt voor het nemen van financiële beslissingen.
Voor toepassing in individuele gevallen raden wij u aan contact met ons op te nemen.
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