BM Corona-update 26 juni 2020:
Geachte relatie,
Hopelijk ontvangt u deze nieuwsbrief in goede gezondheid.
Aangezien een aantal regelingen inmiddels zijn verlengd (TOZO) of op korte termijn worden
verlengd (TVL en NOW) geven wij u – in navolging van onze vorige nieuwsbrieven en
berichtgeving op onze website en social media – graag een update omtrent de stand van
zaken per vandaag:
1. Opvolger NOW-1: Tweede tranche NOW (NOW-2):
De Eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-1)
voorzag in een subsidieverlening voor de loonkosten van maart, april en mei 2020.
Met de Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
(NOW-2) verleent het kabinet ook voor de maanden juni, juli, augustus en september 2020
subsidie voor loonkosten. Aanvankelijk gold de tweede tranche maar voor drie maanden,
maar het kabinet maakte op 28 mei 2020 de verlenging met nog één maand bekend.
Werkgevers die te maken hebben met ten minste 20% acuut verwacht omzetverlies over een
aaneengesloten periode van vier kalendermaanden, kunnen – gerelateerd aan het
omzetverlies – bij het UWV voor een periode van vier maanden een subsidie aanvragen.
Meer informatie: NOW 2.0:
2. Opvolger TOGS: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL):
MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en
theaters krijgen - bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) - een tegemoetkoming
van het ministerie om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Bedrijven krijgen
afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van
omzetderving (minimaal 30 procent) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een
maximum van € 50.000 voor de periode van 1 juni tot 1 oktober 2020. De getroffen sectoren
uit de TOGS-regeling komen in aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).
Meer informatie: TVL:
3. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 2.0):
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) geldt voor zelfstandig
ondernemers, waaronder zzp’ers, die financieel in de problemen komen door de
coronacrisis.

De regeling bestaat uit twee voorzieningen:



Een inkomensondersteuning voor levensonderhoud, deze vult het
huishoudinkomen aan tot het sociaal minimum.
Een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal 10.157 euro.

TOZO 1 liep eind mei af. De regeling is onder aangepaste voorwaarden verlengd tot en met
30 september 2020 als Tozo 2.0. De voorwaarden van Tozo 1.0 en 2.0 zijn grotendeels
gelijk. Het kabinet doet een dringend beroep op ondernemers om alleen gebruik te maken
van deze regeling als dat echt nodig is. Zo willen ze misbruik van publieke middelen en
onnodige druk op de uitvoering voorkomen. Bovendien controleert de gemeente op fraude.
Meer informatie: TOZO 2.0:
4. Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA):
Het kabinet heeft op verzoek van de Tweede Kamer een tijdelijke regeling getroffen voor
mensen die door de coronacrisis substantieel in hun inkomen zijn getroffen, maar geen
aanspraak kunnen maken op WW-uitkering, bijstand of een andere
socialezekerheidsuitkering én onvoldoende middelen van bestaan hebben om rond te
komen.
Het gaat daarbij vooral om flexwerkers – met name oproepkrachten en uitzendkrachten –
die, door hun flexibele arbeidscontract, minder beschermd zijn dan werknemers met een vast
contract.
De Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA) is bedoeld als
vangnet en biedt een tegemoetkoming als bijdrage in de kosten voor het levensonderhoud.
Het UWV voert de TOFA uit.
Meer informatie: TOFA.
5. Verlenging bijzonder uitstel van betaling vanwege coronacrisis:
U kunt de Belastingdienst nog steeds vragen bijzonder uitstel van betaling te verlenen voor
een groot aantal belastingsoorten. Dit versoepelde uitstelbeleid geldt in ieder geval tot
1 oktober 2020. Wacht hierbij totdat u een (naheffings-)aanslag hebt ontvangen. Pas dan
kunt u bijzonder uitstel van betaling aanvragen.
Meer informatie: Bijzonder uitstel.

BM assisteert u uiteraard graag bij de aanvraag van bovengenoemde maatregelen en bij al
uw overige vragen omtrent het coronavirus. Uw relatiebeheerder c.q. dagelijks
aanspreekpunt fungeert ook hier als uw gesprekspartner.
U kunt onze medewerkers bereiken via 045-4053636 of via e-mail. Een lijst met de meest
actuele e-mailadressen kunt u raadplegen via onze website: www.bm-advisering.nl.
Wij hopen met het verzenden van dit bericht zoveel mogelijk klanten te bereiken en te
informeren.
Mocht de inhoud van deze mail niet op u van toepassing zijn, dan hopen wij dat u de
noodzaak van dit bericht begrijpt en verzoeken wij u dit bericht als niet verzonden te
beschouwen.
Let goed op uzelf en op uw naasten!
Veel sterkte en succes gewenst in deze moeilijke tijd.
Hopelijk weer tot (heel) snel, fijn weekend gewenst!
Met vriendelijke groet,
Team BM.

