Aanpassingen steunpakket:
In januari 2021 zijn de steunregelingen aangepast ivm de Corona crisis.
Wijzigingen van de TVL en TOZO regelingen die ook voor zzp-ers relevant kunnen zijn.
In aanvulling op dit steunpakket wordt door het kabinet ook gewerkt aan de regeling Tijdelijke
Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Deze regeling is met name gericht op de zelfstandige
ondernemers en de zzp-ers. De regeling is nog niet van kracht.
Tevens informeren wij u over de Time-out-arrangement (TOA).
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
De TONK gaat met terugwerkende kracht gelden van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.
Het kabinet creëert de TONK-regeling voor huishoudens die door omstandigheden in ernstige
financiële problemen dreigen te komen. Hierbij valt te denken aan de volgende situaties:
 Huishoudens die nog wel inkomen uit werk hebben, maar tegelijkertijd met een
dusdanige terugval in inkomsten geconfronteerd worden dat zij noodzakelijke kosten
niet meer kunnen voldoen. Dit kunnen zelfstandigen zijn die veel van hun opdrachten
zien verdwijnen, maar ook flexwerkers die plotseling minder worden opgeroepen en ook
werkenden die kortdurend vanwege quarantaine inkomsten mislopen.
 Huishoudens die terugvallen op een uitkering en daardoor dusdanig achteruitgaan in
inkomsten dat zij noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen. Dit kunnen
werkenden zijn, zoals artiesten en sekswerkers, die moeten terugvallen op het sociaal
minimum.
 Huishoudens waar een of beide partners geen inkomen uit werk meer heeft en ook geen
recht op een uitkering. Daardoor kunnen zij een dusdanige terugval in inkomsten ervaren
dat zij noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen. Zelfstandigen kunnen
bijvoorbeeld hun opdrachten ineens zien teruglopen of maken vanwege de partnertoets
of het urencriterium geen aanspraak op de Tozo.
Als je onder bovengenoemde situaties valt, dreig je tussen wal en schip te vallen, omdat je veelal
geen gebruik kunt maken van bestaande steunmaatregelen. Vandaar dat het Rijk en de gemeenten
de TONK-regeling hebben gecreëerd.
Voor deze tijdelijke ondersteuning wordt het bestaande instrument van de bijzondere bijstand
gebruikt. Bijzondere bijstand kan door gemeenten in individuele gevallen verstrekt worden als het
door bijzondere omstandigheden niet meer mogelijk is om de noodzakelijke kosten te betalen.
Gemeenten voeren de bijzondere bijstand uit en hebben daarbij eigen beleidsruimte. Een deel van
de hierboven genoemde huishoudens is nu niet in beeld bij gemeenten, of komt op dit moment niet
in aanmerking voor ondersteuning door gemeentelijke beleidsregels die toegang en gebruik van de
bijzondere bijstand beperken. De betrokkenen zijn vaak ook niet bekend met de
ondersteuningsmogelijkheden die gemeenten hebben.
Het kabinet onderzoekt hoe de gemeentelijke beleidsregels waar nodig tijdelijk verruimd kunnen
worden. De inzet is tevens om bij de aanvraag voor TONK aandacht te besteden aan eventuele
armoede- en schuldenproblematiek, zodat gemeenten hierin preventief op kunnen treden en via
omscholings- en reïntegratiemoeilijkheden de arbeidsmarktpositie van aanvragers kunnen
verbeteren.
Uitgangspunten hierbij zijn:
 De focus ligt op woonkosten. Dat is meestal veruit de grootste kostenpost in een
huishouden.
 Bij aanvragen wordt gekeken of sprake is van ‘onvoorziene en onvermijdelijke’ terugval
in het inkomen en naar draagkracht, hetgeen de verhouding betreft tussen het inkomen
en vermogen van het huishouden en de noodzakelijke kosten. Met betrekking tot het
inkomen is het actuele inkomen het uitgangspunt. Wat betreft vermogen wordt alleen
gekeken naar vermogen waar direct over beschikt kan worden. Vermogen dat vast zit in

de eigen woning en pensioenen wordt bijvoorbeeld buiten beschouwing gelaten. Over
een vrijstellingsgrens wordt nog gesproken.
Er moet nog een handreiking worden opgesteld, terwijl de ICT-systemen nog moeten worden
aangepast. De verwachting is dat vanaf 1 maart 2021 steeds meer gemeenten hun TONK-loketten
zullen openen.
Time-out-arrangement (TOA)
Het time-out-arrangement (TOA) ondersteunt ondernemers in zwaar weer bij het afwenden van een
faillissement. Centraal staan de mogelijkheden die de Wet homologatie onderhands akkoord
(WHOA) vanaf 1 januari 2021 aan ondernemers biedt. Deze wet biedt ondernemers mogelijkheden
om te overleven als zij betalingsachterstanden/schulden hebben opgelopen door corona. Of
door beperkende maatregelen die te maken hebben met corona.
Waarom wil het kabinet faillissementen voorkomen?
Een faillissement is een drama voor een ondernemer en het personeel. Daarnaast kan het
ondernemers afschrikken om in de toekomst opnieuw een eigen bedrijf te beginnen, terwijl we hen
hard nodig hebben om onze economie op te bouwen. Faillissementen zorgen ook voor onbetaalde
rekeningen bij andere bedrijven. Daarom wil het kabinet ondernemers in zwaar weer ondersteunen
in hun zoektocht naar private oplossingen om een faillissement te voorkomen.
Wat is het Time-out-arrangement (TOA)?
Om de ingrijpende gevolgen voor ondernemers te beperken, is een zachte landing bij het (tijdelijk)
stopzetten van bedrijven die hard zijn geraakt door de coronacrisis van belang. Hierbij helpt de Wet
Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Dit is een ingewikkelde en vrij technische wet. Het TOA
gaat ondernemers met dienstverlening helpen bij het gebruik maken van deze wet en pakt
knelpunten aan die ondernemers daarbij tegenkomen.
Wat is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)?
De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) helpt vanaf 1 januari 2021 ondernemers om een
akkoord met schuldeisers (en aandeelhouders) tot stand te brengen. Hierdoor worden schulden
gesaneerd en faillissementen voorkomen. De rechter kan op basis van die wet een akkoord
bevestigen (homologeren), waardoor schuldeisers (of aandeelhouders) die niet met het akkoord
hebben ingestemd toch aan het akkoord worden gebonden. Voorwaarden zijn dat wordt voldaan
aan de in de WHOA aan het akkoord gestelde eisen en dat er voldoende steun bestaat voor het
akkoord. Het is belangrijk om bij de voorbereidingen, zoals de uitwerking van het akkoord en het
voorleggen aan schuldeisers (en aandeelhouders) de voorschriften van de WHOA in acht te nemen.
Meer informatie
Als onderdeel van het TOA is er het programma ‘Zwaar weer’. Hiermee biedt KVK informatie over
regelingen en stappenplannen op maat, met een stappenplan en concrete informatie over de
WHOA voor ondernemers. Ook biedt KVK persoonlijk advies met experts via 0800 2117 en verwijzen
ze desgewenst door naar de best passende, gespecialiseerde partij.
Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
Het kabinet breidt de TVL uit, en meer ondernemingen kunnen aanspraak maken op TVL-steun. De
nieuwe subsidiepercentages komen voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 uit op 85%
subsidie van de vaste lasten gerelateerd aan het omzetverlies, vanaf 30% omzetverlies. Minimaal
moeten de vaste lasten €2000 (was €3000) per kwartaal bedragen om in aanmerking voor steun te
komen. Uitkering bedraagt minimaal €1500 euro(was €750).
Meer informatie: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
Voor de Tozo geldt dat ondernemers deze uitkering vanaf 1 februari 2021 kunnen aanvragen met
terugwerkende kracht vanaf de voorafgaande maand: op 1 februari 2021 kan een ondernemer dus
Tozo aanvragen vanaf 1 januari 2021. Op 1 maart 2021 kan de Tozo vanaf 1 februari worden
aangevraagd.
Per 1 april gaat de verlengde Tozo in. In deze zogenoemde vierde verlenging zou sprake zijn van een
vermogenstoets. Het kabinet ziet echter af van de invoering daarvan. Wel zal ook bij Tozo 4 een
aanvraag met terugwerkende kracht gelden. Op 1 mei 2021 kan een ondernemer dus Tozo
aanvragen vanaf 1 april. Het is niet mogelijk om vanuit Tozo 4 nog aanvragen te doen voor Tozo 3 (in
de maanden januari tot en met maart 2021).
Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/
2021/01/21/forse-uitbreiding-steun--en-herstelpakket

