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Steunpakket verruimd

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/steunpakket

Door de korte tijd tussen de aankondiging en de invoering van de lockdown hebben 
ondernemers weinig tijd gehad om hun bedrijfsvoering op tijd aan te passen.  

Daarom breidt het kabinet het economisch steunpakket uit. 

Overzicht van financiële regelingen uit het steunpakket:

Noodmaatregel Overbrugging voor 
Werkgelegenheid (NOW)

•    Werkgevers kunnen voor de maanden januari, februari en maart 2022 
NOW6 aanvragen.  

•     Werkgevers krijgen 85% van de loonkosten vergoed bij minimaal 20% 
omzetverlies. De subsidie keert tot maximaal 90% omzetverlies uit.  

•     Op dit moment geldt voor de maanden november en december 2021 
de NOW5.  

•     Een subsidievoorschot voor NOW5 kan tot en met 31 januari 2022 
worden aangevraagd. 

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

•    De minimale grens voor omzetverlies wordt eenmalig verlaagd naar 
20% voor TVL Q4 2021. 

•     Ondernemers met een omzetverlies van 20% tot 30% kunnen alvast 
TVL Q4 2021 aanvragen. RVO kent de TVL toe wanneer de Europese 
Commissie de lagere omzetdrempel heeft goedgekeurd. 

•     Het subsidiepercentage is 100%. 
•     De maximale vergoeding is 550.000 euro voor mkb-ondernemers en 

600.000 euro voor grote, verbonden ondernemingen (niet-mkb).

Overige financiële regelingen

•     De garantieregeling evenementen (TRSEC) en de Aanvullende 
Tegemoetkoming Evenementen (ATE) worden verlengd tot en met 30 
september 2022 met aangepaste voorwaarden. De regelingen gelden 
als evenementen door een evenementenverbod van de Rijksoverheid 
niet doorgaan. 

•     De coronafinancieringsregelingen KKC, GO-C, BMKB-C en de Qredits-
overbruggingsfaciliteiten blijven ook in het eerste en tweede kwartaal 
van 2022 beschikbaar. 

•     In aanvulling op de eerder aangekondigde 59,5 miljoen euro om de 
culturele sector te ondersteunen komt 5,6 miljoen euro vrij voor de 
periode van verplichte sluiting van musea via het Mondriaan Fonds. 

•     De leenfaciliteit bij Cultuur+Ondernemen wordt verlengd tot en met 
het tweede kwartaal van 2022. Hiervoor is 25 miljoen euro  

      beschikbaar. 
•     De compensatieregelingen TASO en TVS voor de amateursport en de 

compensatieregeling SPUK IJZ voor zwembaden en ijsbanen worden 
verlengd tot en met januari 2022. 

•     Er wordt 10 miljoen euro gereserveerd om het dierenwelzijn en de 
maatschappelijke waarde van dierentuinen te waarborgen.

Uitstel van betaling

•     Bijzonder uitstel van belastingbetaling voor ondernemers wordt 
automatisch verlengd tot en met 31 januari 2022. 

•     Ondernemers die nog niet eerder belastinguitstel hebben 
aangevraagd of alle schuld al hebben afgelost, kunnen dit alsnog 
aanvragen. 

•     De invorderingsrente blijft tot 1 juli 2022 op 0,01% staan. 
•     Per 1 oktober is de Tozo gestopt. De verplichte aflossing van alle Tozo-

leningen begint op 1 juli 2022 in plaats van 1 januari 2022. De looptijd 
wordt verlengd van 5 naar 6 jaar. Over de maanden januari tot en met 
juni 2022 wordt geen rente opgebouwd.

Besluit Bijstand Zelfstandigen (Bbz)

Zelfstandig ondernemers die onvoldoende inkomsten hebben voor hun 
levensonderhoud kunnen bij hun gemeenten een Bbz-uitkering 
aanvragen.  
Voor de (tijdelijk vereenvoudigde) Bbz geldt: 
•     Er is geen vermogenstoets. 
•     Aan te vragen met terugwerkende kracht van maximaal twee maanden. 
•     Vaststellen inkomen en hoogte uitkering per maand.


