Noodpakket banen en economie
In het noodpakket van het kabinet zijn diverse maatregelen opgenomen, die voor de
gezondheidszorg relevant zijn:
- Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
- Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers
- Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)
- Bijzonder uitstel van betaling
Daarnaast bestaat er nog een regeling vanuit de zorgverzekeraars:
- Continuïteitsbijdrage zorgverzekeraars
Hieronder wordt kort aangegeven wat deze regelingen betreffen en waar meer informatie hierover
gevonden kan worden.
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
De maatregel is vastgesteld door de minister van SZW. Het loket bij UWV is 6 april geopend.
De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies, tegemoet te komen.
Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen.
De NOW komt in plaats van de regeling voor werktijdverkorting. De voorwaarde voor de
tegemoetkoming is dat jouw organisatie in een periode van 3 aaneengesloten maanden een
omzetverlies van minimaal 20% heeft. De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van jouw
loonsom en jouw omzetverlies. 90 Procent van het verwachte omzetverlies wordt betaald.
Meer informatie is hier te vinden.
Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo)
Om in aanmerking te komen voor een uitkering op grond van de Tozo, moet de zelfstandige aan een
aantal voorwaarden voldoen. De zelfstandige komt in aanmerking als:
• Hij1 als gevolg van de coronacrisis een inkomen onder het sociaal minimum heeft en/of een
liquiditeitsprobleem waarvoor hij een bedrijfskrediet nodig heeft;
• hij tussen de 18 jaar en AOW-gerechtigde leeftijd is;
• hij in Nederland woont. Ondernemers die in België of Duitsland wonen, komen niet in
aanmerking;
• hij Nederlander of daarmee gelijkgesteld is; het bedrijf in Nederland is gevestigd of de
werkzaamheden van het bedrijf hoofdzakelijk in Nederland plaatsvinden;
• het bedrijf is economisch nog actief, tenzij dit als gevolg van de coronacrisis niet mogelijk is;
• hij voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
• hij in bezit is van alle noodzakelijke vergunningen;
• hij vóór 17 maart 2020 om 18.45 uur zijn onderneming is gestart en is ingeschreven bij de
KvK;
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Daar waar ‘hij’ staat, kan ook ‘zij’ gelezen worden.
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hij voldoet over 2019 aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur werkzaam in het
eigen bedrijf of zelfstandig beroep. Mocht de zelfstandige na 1 januari 2019 zijn gestart in de
onderneming, dan moet hij in ieder geval in de periode tussen inschrijving bij de KvK en
indiening van de aanvraag 2020 gemiddeld minimaal 23,5 uur per week aan/in zijn bedrijf
gewerkt hebben. Uren ten behoeve van administratie en acquisitie tellen ook mee.
De uitsluitingsgronden van de Participatiewet niet op hem of haar van toepassing zijn.

Komen zorgaanbieders ook in aanmerking voor Tozo?
Zorgaanbieders die in de problemen zijn gekomen door de coronacrisis,kunnen voor ondersteuning
terecht bij het loket van de inkopers (zorgverzekeraars en gemeenten). Als zij daar geen
ondersteuning kunnen krijgen, kunnen zelfstandige zorgaanbieders in aanmerking komen voor de
Tozo, mits zij voldoen aan de voorwaarden voor Tozo. Voor het aanvragen van de Tozo kunnen zij
zich wenden tot hun woongemeente.
Meer informatie over Tozo kun je op de website van jouw gemeente vinden.
Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)
Deze maatregel is een tegemoetkoming in de vorm van een belastingvrije gift van € 4.000,- voor
ondernemers in sectoren die direct getroffen zijn door kabinetsmaatregelen ter bestrijding van
COVID-19. De sectoren die in aanmerking komen voor deze tegemoetkoming hebben allen een eigen
SBI-code gekregen.
Extra verklaring zorgaanbieders
Om overlap tussen de diverse regelingen te voorkomen, wordt er aan zorgondernemers een extra
verklaring gevraagd waaruit blijkt in hoeverre de omzetuitval en personeelskosten reeds vergoed zijn
via de continuïteitsbijdrage van de zorgverzekeraars.
Meer informatie over TOGS kun je hier vinden
Bijzonder uitstel van betaling belastingdienst
Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten, neemt de belastingdienst
maatregelen. Ben je ondernemer of zzp’er en heb je betalingsproblemen door het coronavirus? Dan
kun je, nadat je aangifte hebt gedaan en een aanslag hebt ontvangen, de belastingdienst vragen om
bijzonder uitstel van betaling. Ook kun je jouw te betalen voorlopige aanslag aanpassen. Verder
verlaagt de belastingdienst tijdelijk de invorderingsrente en de belastingrente.
Meer informatie kun je hier vinden.
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Continuïteitsbijdrage zorgverzekeraars
Zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij de zorg aan coronapatiënten, kunnen in aanmerking
komen voor een maandelijkse continuïteitsbijdrage. Op die manier worden zorgaanbieders
gecompenseerd voor een lagere omzet als gevolg van de coronacrisis. De regeling voor de
continuïteitsbijdrage geldt voor dezelfde periode als de rijksregelingen en treedt op 1 mei 2020 in
werking, met terugwerkende kracht tot 1 maart van dit jaar. De financiële steunmaatregelen gelden
zowel voor gecontracteerde als ongecontracteerde zorgaanbieders.
Zorgverleners krijgen van zorgverzekeraars een maandelijkse continuïteitsbijdrage van naar schatting
tussen de 60 en 85 procent van hun normale omzet.
Meer informatie, zoals de voorwaarden om hier gebruik van te kunnen maken, kun je hier vinden.
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