
 

 
1 

Nieuwsbrief Zorg en Medisch 

woensdag  9  sep tember  2020  

 
Beste relatie, 
 
Wij leven nog steeds in een bijzondere en onzekere tijd in 
verband met het coronavirus. Om u als klant optimaal te 
kunnen blijven ondersteunen, is binnen Eshuis 
Accountants en Adviseurs een Corona Crisis Team 
gevormd om u, samen met onze collega’s, daar waar 
nodig te helpen. Het team bestaat uit specialisten uit de 
diverse disciplines binnen ons kantoor.  
Naast een heel pakket aan fiscale en financiële 
maatregelen die door de Overheid zijn ingevoerd 
informeren wij u in deze nieuwsbrief graag specifiek over 
de eindafrekening NOW 1.0 in combinatie met 
toegekende overige tegemoetkomingen, specifiek de 
Continuïteitsbijdrage, voor de 1ste lijns zorg. 
 

Actuele maatregelen 
 

NOW 
Met de NOW-regeling kunt u personeel doorbetalen 
tijdens de coronacrisis. De Tijdelijke Noodmaatregel 
Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) voorziet in een 
tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die als 
gevolg van de coronacrisis minimaal 20% minder omzet 
hebben tussen begin juni en eind september 2020. NOW 
2.0 kan niet meer aangevraagd worden. NOW (3.0) wordt 
onder aangepaste voorwaarden verlengd tot en met 30 
juni 2021 en kan aangevraagd worden vanaf 16 
november. De NOW 1.0 kon u tot 6 juni 2020 aanvragen 
en de voorwaarde voor de tegemoetkoming was dat u 
een periode van 3 aaneengesloten maanden een 
omzetverlies van minimaal 20% had. 
 

 

 
 

 

Continuïteitsbijdrage 
De situatie waar we door de coronacrisis in beland zijn, 
zorgt voor veel onzekerheid. Daarom hebben 
zorgaanbieders een continuïteitsbijdrage kunnen 
aanvragen voor de omzetdaling vanuit de 
Basisverzekering en/of aanvullende verzekering door 
corona. Met de continuïteitsbijdrage willen 
zorgverzekeraars zorgaanbieders financieel helpen als zij 
inkomsten mislopen tijdens de coronacrisis. En kunnen 
zorgaanbieders hun doorlopende kosten blijven betalen. 
De regeling geldt voor vrijwel alle zorgaanbieders met 
een jaaromzet tot 10 miljoen euro. 
 

TOGS 
De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren 
COVID-19 (TOGS) was 1 van de noodmaatregelen van het 
kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de 
coronacrisis. De TOGS was open van vrijdag 27 maart 
2020 tot en met vrijdag 26 juni voor ondernemers die 
directe schade ondervonden van diverse 
kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen. 
Deze specifieke groep ondernemers kon een eenmalige 
tegemoetkoming van € 4.000 netto krijgen waarmee ze 
hun vaste lasten betalen, zoals bijvoorbeeld de huur van 
een bedrijfspand. 
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TVL 
De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) helpt MKB-
bedrijven en zzp'ers bij het betalen van een deel van hun 
vaste lasten. De tegemoetkoming van minimaal 1.000 
euro en maximaal 50.000 euro is voor bedrijven die meer 
dan 30% van hun omzet hebben verloren door de 
coronacrisis. Aanvragen kan van 30 juni 2020 tot en met 
30 oktober 2020, 17.00 uur bij de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO.nl). De TVL regeling wordt 
verlengd tot en met 30 juni 2021. 
 

TOZO 
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig 
ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het 
kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de 
coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, 
waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende 
uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de 
coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in 
een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen 
als gevolg van de coronacrisis op te vangen.  
 

Eindafrekening NOW 1.0 
Indien u gebruik heeft gemaakt van de NOW 1.0, streeft 
het UWV er naar dat bedrijven vanaf 7 oktober de 
eindafrekening kunnen aanvragen. Afhankelijk van de 
hoogte van ontvangen uitkering, dient hiervoor een 
derden- of accountantsverklaring bijgevoegd te worden 
(zie schema). 
 

 
 
 
 
 

 
De uiteindelijke definitieve toekenning en hoogte van de 
NOW 1.0 subsidie is afhankelijk van de daadwerkelijke 
netto-omzetdaling. Van belang is dat de term netto-
omzet breed is gedefinieerd en hieronder ook baten, 
giften, overige ontvangsten en subsidies vallen! 
 
Concreet kan dit in uw geval betekenen dat als er sprake 
is van een ontvangen NOW 1.0 subsidie in combinatie 
met een van de hierboven genoemde regelingen 
(Continuïteitsbijdrage, TOGS, TVL en/of TOZO) het zeer 
reëel is dat u de NOW 1.0 subsidie dient terug te betalen. 
De kans bestaat namelijk dat door de ontvangen overige 
regelingen, de netto omzetdaling te gering is om in 
aanmerking te komen voor de NOW 1.0 subsidie.  
 
In dat geval adviseren wij u tijdig na te laten gaan of in uw 
geval hier sprake van is zodat u niet achteraf bij een 
(steekproefsgewijze) controle voor een financiële 
tegenvaller komt te staan.  
 
Wij kunnen u van dienst zijn bij het doorrekenen met 
betrekking tot de definitieve toekenning van de NOW 1.0 
subsidie. Daarnaast kunnen we tevens toetsen of de 
overige fiscale en financiële maatregelen voor u mogelijk 
nog van toepassing zijn en correct worden toegepast. Wij 
verwijzen u hiervoor tevens naar onze website. 
 
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen op  
088-500 9629 met Ruud Scholte Lubberink van ons 
brancheteam Zorg en Medisch. 
 
Meer informatie over dit brancheteam vindt u hier. 
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