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NOW, TOZO en TVL met 9 maanden 
verlengd 
Veranderende wet- en regelgeving 
Het kabinet biedt als vervolg op de eerste twee noodpakketten een omvangrijk, 
breder steun- en herstelpakket, waarbij naast steun ook aandacht is voor 
investeringen en een sociaal pakket wordt gepresenteerd. Het pakket bestaat uit 
drie pijlers, waaronder een verlenging van de NOW. 

 
Het kabinet heeft in een brief aan de Tweede Kamer het gehele pakket uitgelegd. Dit zijn de 
hoogtepunten voor salarisprofessionals. 

Eerste pijler: Continueren van de steun 
De NOW, Tozo en TVL worden met negen maanden verlengd. De NOW en de Tozo worden 
richting de zomer in fases verantwoord, aangescherpt en specifieker gericht, met meer ruimte 
voor herstructurering als die nodig is. Voor de TVL wordt het maximale subsidiebedrag verhoogd 
en wordt in 2021 de regeling verder aangescherpt naar de bedrijven die de steun het hardst nodig 
hebben. Naast deze drie instrumenten, blijven de maatregelen die ondernemers van liquiditeit 
kunnen voorzien, beschikbaar. 
Daarnaast is er aanvullende, sectorale steun voor sectoren die zwaar worden geraakt door 
contactbeperkingen. 

Tweede pijler: Stimuleren en investeren waar dat kan 
Publieke investeringen worden versneld en private investeringen worden aangejaagd. Ook zet het 
kabinet in op een gezonde solvabiliteitspositie van Nederlandse bedrijven en worden 
investeringen in innovatie gestimuleerd. Daarmee wordt werkgelegenheid nu behouden en 
gecreëerd, maar wordt ook gezorgd voor nieuwe banen en meer welvaart later. Dit deel van het 
pakket hangt nauw samen met het maatregelen uit de Miljoenennota en het Nationaal 
Groeifonds, waarover uw de Tweede Kamer naar verwachting rond Prinsjesdag wordt 
geïnformeerd. 

Derde pijler: Ondersteunen waar aanpassing nodig is 
Met meer dan 1 miljard euro aan extra middelen krijgen sociale partners, gemeenten, 
uitvoeringsorganisaties en scholen de ruimte om mensen van wie werk onder druk staat of die 
hun rekeningen niet meer kunnen betalen perspectief te bieden. Hiervoor zet het kabinet in op 
goede begeleiding van werk(loosheid)naar werk, (om)scholing 
en ontwikkeling, het tegengaan van armoede en problematische schulden, het aanpakken van 
jeugdwerkloosheid en het beschermen van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. 

Versterken 
Deze drie onderdelen van het steun- en herstelpakket versterken elkaar volgens de minister: zij 
beschermen wat levensvatbaar is, jagen nieuwe investeringen aan en bieden met een sociaal 
pakket perspectief. De noodpakketten en stijgende instroom in reguliere regelingen vragen veel 
van gemeenten en uitvoeringsorganisaties als UWV, RVO, de Belastingdienst, KvK en Divosa. Het 
kabinet is erkentelijk voor het werk dat hier verzet wordt en is zich ervan bewust dat er grenzen 
zijn aan het werk dat kan worden verzet. Daarom is de uitvoerbaarheid van maatregelen en tijd 
voor voorbereiding een harde randvoorwaarde bij de vormgeving van dit steun- en herstelpakket. 
Daarnaast moeten uiteraard de benodigde procedures doorlopen worden. Het kabinet heeft de 
laatste maanden intensief gesproken met sociale partners. 
Deze constructieve en intensieve gesprekken hebben geleid tot betere voorstellen. Het kabinet 
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spreekt haar waardering uit voor de bijdragen die sociale partners ook 
in deze crisistijd leveren. 

 


