
 

 Nieuwsbrief januari 2021             1 

 

Corona-nieuwsbrief juni 2021 
 

 
 
 

Kabinet verlengt steunpakket corona voor bedrijven 
Het kabinet verlengt het financiële steunpakket met drie maanden (juli t/m september) voor 
ondernemers die getroffen zijn door corona. Een van de maatregelen is dat ondernemers een 
jaar later (1 oktober 2022) en over een langere periode hun schulden aan de Belastingdienst 
mogen terugbetalen. De maatregelen zijn donderdag 27 mei bekendgemaakt.  
 
Inhoud: 
 

• Versoepeling afbetalen belastingschulden 

• Leningen via Tozo later terugbetalen 

• TONK (met terugwerkende kracht) verruimd 

• Fiscale versoepelingen verlengd 

• Kredietfaciliteiten 

• Sectorale maatregelen 
 

1.  Versoepeling afbetalen belastingschulden 

 
Er komt een soepelere regeling voor de aflossing van belastingschulden waarvoor eerder 
uitstel van betaling werd verleend. Opgebouwde schulden hoeven pas vanaf 1 oktober 2022 
te worden afbetaald, in plaats van 1 oktober 2021. Ook krijgen ondernemers langer de tijd om 
hun belastingschulden terug te betalen, namelijk vijf jaar in plaats van drie jaar. Hiervoor geldt 
bovendien een lager percentage aan invorderingsrente.  
 
Ongewijzigd blijft dat vanaf 1 juli van dit jaar geen belastingschulden meer mogen worden 
opgebouwd. Voor onder meer de loon- en omzetbelasting betekent dit dat de belasting over 
het laatste belastingtijdvak voor 1 juli 2021 tijdig moet worden voldaan. Het tijdig voldoen aan 
de nieuw opkomende verplichtingen is een voorwaarde voor het recht op de ruimhartige 
betalingsregeling. Verder is ook is besloten geen generieke kwijtschelding van belasting-
schulden te verlenen. 
 
Stapsgewijze verhoging invorderingsrente 
De invorderingsrente is vanwege corona tijdelijk verlaagd naar 0,01%. Per 1 januari 2022 vindt 
een verhoging plaats naar 1%, vanaf 1 juli 2022 naar 2%, vanaf 1 januari 2023 naar 3% en 
tenslotte geldt vanaf 1 januari 2024 een percentage van 4%. Ter voorkoming van 
belastingrente mogen ondernemingen hun belastingschuld natuurlijk ook altijd (deels) eerder 
afbetalen. 
 

2. Leningen via Tozo later terugbetalen 
 
Ook de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) wordt met drie 
maanden verlengd en kan worden aangevraagd tot 1 oktober 2021. De Tozo bestaat uit een 
tegemoetkoming in de kosten van levensonderhoud op het sociaal minimum en uit leningen 
ten behoeve van bedrijfskapitaal. 
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Naast de verlenging van de Tozo is besloten dat deze ‘meer activerend’ dient te zijn.  
Dit betekent dat de ondersteuning die gemeenten bieden onder meer betrekking gaat hebben 
op het levensvatbaar houden of maken van de onderneming, scholing, de zoektocht naar een 
baan in loondienst, en de aanpak van schulden. 
 
In dat kader is ook besloten om in de Tozo een aanvullende informatieplicht voor ondernemers 
op te nemen. Gemeenten kunnen die gebruiken om een beter beeld te krijgen van de 
ondernemers die gebruik maken van de Tozo en wie er eventueel nog extra ondersteuning 
nodig heeft. Gemeenten bepalen zelf of ze van deze informatieplicht gebruik maken en hoe ze 
deze inrichten. 
 
Versoepeling terugbetalingsregeling bedrijfskapitaal 
Leningen in het kader van de Tozo voor bedrijfskapitaal hoeven pas vanaf 1 januari 2022 te 
worden terugbetaald, zo is besloten. Oorspronkelijk moest dit al vanaf 1 juli 2021. Tot die tijd 
hoeven ondernemers over deze leningen geen rente te betalen, vanaf 1 januari 2022 gaat een 
percentage gelden van 2. Verder mogen deze leningen in een periode van 60 maanden 
worden afgelost, dit was oorspronkelijk 42 maanden.  
 

3. TONK (met terugwerkende kracht) verruimd 
 
Ook de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) wordt verlengd tot  
1 oktober 2021, maar wordt door een aantal gemeenten tevens met terugwerkende kracht tot 
1 januari van dit jaar verruimd. De TONK is bedoeld voor huishoudens die door een 
inkomensterugval vanwege corona de noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunnen betalen. 
Gemeenten hebben hierbij beleidsvrijheid met betrekking tot de vraag in welke mate met het 
inkomen of vermogen rekening wordt gehouden. Het kabinet heeft aangedrongen de regeling 
ruimhartiger toe te passen, omdat er tot dusver minder aanvragen zijn geweest dan waar 
vooraf rekening mee werd gehouden. De gemeenten Rotterdam, Den Haag en Utrecht hebben 
al aangekondigd hun TONK-regeling per 25 mei te gaan verruimen met terugwerkende kracht 
tot 1 januari. Reeds gedane aanvragen zullen hierbij opnieuw worden beoordeeld. 
 

4. Fiscale versoepelingen verlengd 

 
Besloten is ook om een aantal met corona verband houdende fiscale versoepelingen te 
verlengen tot 1 oktober 2021. Onderstaand een overzicht. 
 

• het uitstel van administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen 

• het akkoord met Duitsland en België over de belastingheffing van grenswerkers 

• de onbelaste reiskostenvergoeding voor thuiswerkers 

• de vrijstelling voor een aantal Duitse netto-uitkeringen 

• het btw-nultarief op mondkapjes 

• de btw-vrijstelling voor de uitleen van zorgpersoneel 

• het btw-nultarief op coronavaccins en testkits 

• het behoud van het recht op hypotheekrenteaftrek bij een hypotheek-betaalpauze 

• het lage btw-tarief op online sportlessen die groepslessen tijdelijk vervangen totdat 
groepslessen binnen weer zijn toegestaan. 
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Let op! 
De versoepeling van het urencriterium wordt niet verlengd en geldt dus tot 1 juli 2021. Voor 
bepaalde ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, moet aan het urencriterium 
van ten minste 1.225 uren per jaar worden voldaan. Tot 1 juli mogen ondernemers ervan 
uitgaan dat zij minimaal 24 uur per week aan hun onderneming hebben besteed. Vanaf 1 juli 
2021 geldt weer het werkelijke aantal bestede uren. 
 

5. Kredietfaciliteiten 
 
TOA doorstartkrediet 
Vanaf naar verwachting 1 juni 2021 kunnen bedrijven via Qredits in aanmerking komen voor 
een TOA-krediet (Time Out Arrangement). Dit krediet stelt mkb-bedrijven in staat om een 
doorstart vanuit een WHOA-traject te maken en zodoende via schuldsanering een 
faillissement te voorkomen. De doelgroep van het TOA-krediet zijn mkb-bedrijven die 
beschikken over bedrijfsactiviteiten die voldoende levensvatbaar zijn. Het TOA-krediet stelt 
deze bedrijven in staat om uitgaven en investeringen ten behoeve van de (her)start van de 
bedrijfsactiviteiten te maken.  
 
Het TOA-krediet zal bestaan uit twee bestanddelen, te weten werkkapitaal en achtergesteld 
vermogen. Per bedrijf kan maximaal € 100.000 aan TOA-krediet worden verstrekt.  
De ondernemers aan wie het krediet wordt verstrekt, krijgen bovendien 12 maanden gratis 
coaching bij het weer goed op de rails zetten van het bedrijf.  
 
Tip! 
De WHOA is een nieuwe regeling die ondernemingen in staat moet stellen om in het zicht van 
een faillissement afspraken te maken met schuldeisers. Daarmee kan - onder voorwaarden - 
een faillissement worden afgewend. 
 
Overige kredieten 
Verder is besloten onderstaande kredietfaciliteiten te verlengen tot 31 december 2021: 
 

▪ Borgstelling MKB-kredieten (BMKB-C) 
▪ Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-C) 
▪ Klein Krediet Corona (KKC) 
▪ Qredits Corona OverbruggingsLening (COL) 

 
Let op! 
De overheid stopt na 30 juni met de garantieregeling herverzekering van leveranciers-
kredieten. 
 

6. Sectorale maatregelen 
 
Cultuur – De ondersteunende maatregelen ten aanzien van cultuur worden in afgebouwde 
vorm verlengd tot 1 oktober 2021. Voor het derde kwartaal van 2021 wordt € 45 miljoen 
vrijgemaakt voor BIS- en erfgoedwetinstellingen en € 25 miljoen voor een verlenging van de 
directe steun aan makers. De leningen aan opengestelde monumenten worden in het derde 
kwartaal voortgezet met een bedrag van € 25,75 miljoen. 
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Sport – De specifieke steunmaatregelen voor de sport zullen in principe met één kwartaal 
verlengd worden, waarbij rekening zal worden gehouden met het effect van de daadwerkelijke 
versoepelingen in het derde kwartaal in de sportsector. Met het steunpakket wordt de 
infrastructuur met verenigingen en sportbonden en de exploitanten van zwembaden en 
ijsbanen ondersteund. Hiervoor is € 40 miljoen beschikbaar. 
 
Dierentuinen – De steunmaatregel voor dierentuinen wordt verlengd voor het tweede kwartaal 
van 2021. Hiervoor is € 42,5 miljoen beschikbaar, maar omdat dierentuinen vanaf 19 mei 
gedeeltelijk weer mogen openen, wordt het subsidiebedrag hiervoor gecorrigeerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze nieuwsbrief is samengesteld op vrijdag 4 juni 2021. Voor de meest recente stand van zaken kunt u contact 
opnemen met uw contactpersoon binnen Lentink De Jonge (0341 - 438 100). Hoewel bij de samenstelling van deze 
nieuwsbrief de uiterste zorg is nagestreefd, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledigheden of 
onjuistheden. 


