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Steun- en herstelpakket voor economie en  
arbeidsmarkt
Ondernemers en werkenden krijgen tijdens de coronacrisis financiële ondersteuning.  
Economische groei wordt gestimuleerd en waar nodig worden mensen geholpen richting nieuw werk.

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Financiële regelingen

Aanvullende steun bij noodzakelijke aanpassingen

Noodmaatregel 
Overbrugging voor 
Werkgelegenheid (NOW3)  
Vergoeding van deel loonkosten voor 
bedrijven met ten minste 20% verwacht 
omzetverlies. Vanaf 1 april 2021 geldt ten 
minste 30% omzetverlies.

Tijdelijke overbruggings-
regeling zelfstandig 
ondernemers (Tozo)  
Inkomensondersteuning voor levensonderhoud 
en een lening voor bedrijfskapitaal.

Tegemoetkoming Vaste 
Lasten  (TVL)  
Voor mkb-ondernemers en zzp’ers die meer 
dan 30% omzet verliezen en hun vaste lasten 
niet meer kunnen betalen. 

Uitstel belastingbetaling  
Ondernemers kunnen belastinguitstel 
of verlenging aanvragen tot 1 april 2021. Vanaf  
1 juli 2021 start een ruime betalingsregeling  
voor 36 maanden voor eerdere belasting uitstel.

Voorwaarden en meer informatie: 
rijksoverheid.nl/steunpakket

Sociaal pakket   
• Intensieve ondersteuning en 

begeleiding van werk(loosheid) 
naar nieuw werk 

• Mogelijkheden tot om- en 
bijscholing 

• Tegengaan van armoede en 
problematische schulden   

• Voorkomen van jeugdwerkloosheid

Time-out arrangement (TOA)   
• Informatieplatform over wat 

ondernemers kunnen doen ter 
voorbereiding op de Wet 
Homologatie Onderhands Akkoord 
(WHOA) die op 1 januari 2021 in 
werking treedt. 

• Doel: akkoord met schuldeisers om 
een faillissement te voorkomen.

Investeringsmaatregelen   
• Investeringen in o.a. infrastructuur naar voren halen 
• Investeren in een nationale scale-up-faciliteit 
• Reservering voor participatie in privaat fonds om 

(middel)grote bedrijven te herkapitaliseren 
• Versterken fondsvermogen van de Regionale 

Ontwikkelings maatschappijen voor innovatief mkb 
• Meer cofinanciering van EU-programma’s t.b.v. 

Nederlandse ondernemers

Voor bepaalde sectoren is er aanvullende steun.

Tijdelijke Ondersteuning 
Noodzakelijke Kosten (TONK)   
Voor huishoudens die door de crisis te maken 
krijgen met terugval in inkomen waardoor zij 
noodzakelijke kosten niet meer kunnen 
betalen en onvoldoende aanspraak maken 
op bestaande sociale zekerheid of andere 
regelingen. Denk aan zelfstandigen die 
opdrachten zien teruglopen en geen 
aanspraak maken op de Tozo of flexwerkers. 
Nadere uitwerking volgt in samenwerking 
met gemeenten (streefdatum 1 februari 
2021).  

Voucherkredietfaciliteit  
Lening voor reisorganisaties die  
tijdelijk onvoldoende geld in kas hebben om 
vouchers van pakketreizen terug te betalen aan 
de consument. 

Coronakrediet en garanties  
• Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) 
• Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) 
• Klein Krediet Corona (KKC) 
• Qredits  
• Corona OverbruggingsLening (COL)

NL leert door  
Kosteloze (online) scholing en 
ontwikkeladviezen.


