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Beste Oosterhouters, 
(burger-)vaderschap

Deze week gebeurde er zoveel, dat de keuze voor een onderwerp 
van mijn verhaal aan jullie geen gemakkelijke is. Er kwam van 
alles voorbij, zowel positief als negatief, zowel nationaal als lokaal. 
Sommige zaken zijn u ook vast niet ontgaan. De moordaanslag 
op Peter R. de Vries voelt als een aanslag op onze democratie. 
Een volhardende journalist die de waarheid - hoe oncomfortabel 
dan ook - naar boven haalt. Daar tegenover staat een geweldig 
tot in de puntjes georganiseerd dorpsfeest in Den Hout. En dit 
is dan helaas weer het laatste evenement voor de komende tijd. 
Ook de ontwikkeling rondom het coronavirus houdt ons deze 
week flink bezig. Het is niet te vergelijken met elkaar, maar heeft 
toch in meer of mindere mate, positief of negatief, een impact 
op ons.

Door deze gebeurtenissen kijk ik als burgervader soms bezorgd 
naar de toekomst, waarin ondermijnende criminaliteit een 
steeds grotere rol lijkt te spelen. Aan de andere kant wordt 
die bezorgdheid gecompenseerd door al wat ons bindt. Al die 
leuke activiteiten die we de afgelopen week samen hebben 
mogen ervaren. De Kloek is weer open en bij Galvanitas zijn de 
Houthallen nu te bezoeken. Ik zou u allen willen adviseren om 
daar zeker heen te gaan, het is echt de moeite meer dan waard. 
Mooie plekken om samen te komen en samen te genieten. Ik 
spreek uit ervaring.

Toch blijf ik ondanks de mooie momenten in mijn hoofd bezig 
met de aanslag op Peter R. de Vries. Het past eigenlijk niet bij mij, 
om er zo door geraakt te zijn, maar blijkbaar doet het me veel. Ik 
hoop zo voor hem en zijn familie dat hij het redt. Deze week ben 
ik wat emotioneler dan anders. Ik snap het eigenlijk niet goed. Of 
misschien ook wel. Mijn zoons zijn namelijk uitgevlogen.

Zoals u weet ben ik naast burgervader, ook nog vader van twee 
zoons. Twee leuke gasten die beiden studeren in Tilburg. Al een 
hele tijd waren ze op zoek naar een kamer en dat is heel goed en 
zeker normaal. Twee weken geleden werd duidelijk dat ze een 
flat konden gaan huren.

Natuurlijk ben ik blij voor ze, want in deze tijd is er nauwelijks 
een kamer of woonruimte te huur of te koop. Maar toch voel ik 
dat nu anders. Hoe zeer zij ook genieten van hun gezamenlijke 
appartement en de vrijheid die daar bij hoort, ik vind het - samen 
met Christel - maar stil in huis. Waar vaak de moeders spreken 
van het ‘empty nest syndroom’, kan ik u vertellen dat in dit geval 
de vader er veel moeite mee heeft. Juist in zo’n week waarin veel 
gebeurt en ondanks dat we veelvuldig contact hebben, mis ik 
mijn jongens echt. 

En zo kent het vaderschap dus vele kanten. En ondanks alle 
mooie momenten die ik afgelopen week heb meegemaakt, laat 
ik die dit keer aan anderen om te vertellen. Ik voelde heel erg de 
behoefte om de pittige - en misschien wel gevoelige - kant van 
een (burger-)vader met u te delen.

Oosterhout, meer voor elkaar

Mark Buijs, 
burgemeester van Oosterhout

SNELLE TOENAME BESMETTINGEN 
DWINGT TOT MAATREGELEN IN DE ZOMER
Het aantal besmettingen in Nederland is sneller gestegen dan voorzien. De meeste mensen raakten besmet 
op plekken waar grote groepen mensen feesten en uitgaan. Deze toename heeft nu nog geen gevolgen voor 
het beschermen van de kwetsbaren en de druk op de zorg. Maar zo’n grote groep besmettelijke mensen kan 
wel een risico zijn voor de mensen die niet of nog niet volledig zijn gevaccineerd. Onder deze laatste groep 
blijkt de deltavariant tot meer ziektegevallen te leiden dan gedacht. Daarnaast zijn ook bij mensen die al 
volledig zijn gevaccineerd of recentelijk een coronabesmetting hebben doorgemaakt, besmettingen met deze 
variant vastgesteld. Ook de kans op nieuwe virusmutaties zorgt voor onzekerheid. Het kabinet maakt zich hier 
zorgen over. Daarom is er besloten dat er extra maatregelen voor de zomer nodig zijn.

Maatregelen 
Tot en met 13 augustus 2021 gelden de volgende maatregelen: 

Horeca alleen open met vaste zitplaats op anderhalve meter
• Horeca mag open, maar alleen als iedereen een vaste zitplaats heeft en op anderhalve meter afstand van elkaar zit.
• Alle horeca sluit dagelijks om middernacht tot 6 uur ‘s ochtends. Entertainment, zoals live optredens en harde  
 muziek, is verboden.
• Discotheken en nachtclubs sluiten opnieuw hun deuren.
• Voor de horeca gaat het systeem van het coronatoegangsbewijs waarmee een uitzondering op de anderhalve- 
 meterregel mogelijk was, dus op pauze tot en met 13 augustus 2021.

Zitten bij evenementen en bij locaties voor cultuur en sport
• Voor evenementen, culturele locaties en publiek bij professionele sportwedstrijden en sport- en jeugdactiviteiten  
 geldt: iedereen heeft een vaste zitplaats en zit op anderhalve meter afstand van elkaar.
• Bij gebruik van het coronatoegangsbewijs (testen voor toegang) kan op deze locaties extra publiek aanwezig  
 zijn. Iedereen heeft dan een zitplaats en er geldt een beperking van de beschikbare ruimte: maximaal twee  
 derde van de capaciteit mag worden gebruikt.
• Een toegangstest voor een coronatoegangsbewijs is 24 uur geldig. Dit was 40 uur.
• Evenementen duren maximaal 24 uur.

Geen verandering voor doorstroomlocaties
Voor doorstroomlocaties, zoals winkels, musea of kermissen, verandert er niks. Zij mogen 1 bezoeker per 5 m2 ontvangen.

Houd feestjes klein en beheersbaar
De basisregels blijven belangrijk. Ook als u samenkomt om bijvoorbeeld iets te vieren. Maar de oproep van het 
kabinet is en blijft: doe het verstandig, neem uw verantwoordelijkheid. Houd feestjes klein en beheersbaar, en houd 
anderhalve meter afstand. Hygiëne blijft belangrijk. Was regelmatig uw handen. Nies en hoest in uw elleboog. Heeft 
u klachten? Blijf thuis en laat u direct testen op corona. Ook als u al gevaccineerd bent. 

Lezen van het hele reisadvies belangrijk
Reizen naar het buitenland is en blijft een risico. De toename van het aantal besmettingen in Nederland kan gevolgen 
hebben voor een ontspannen vakantie naar het buitenland. Doordat andere landen ons op basis van de toename 
in besmettingen als risico zien, kan het zijn dat zij extra maatregelen nemen voor Nederlandse toeristen. Zoals in 
Europa verplicht reizen met het Digitaal Corona Certificaat (DCC) als coronabewijs. Of een verplichte quarantaine bij 
aankomst. Deze eisen kunnen per land verschillen.

Check altijd voor vertrek het reisadvies op www.wijsopreis.nl. En kijk niet alleen naar de kleur van uw favoriete 
vakantieland, maar lees het hele reisadvies. In het reisadvies staat precies welke maatregelen gelden voor het land 
waar u naartoe wilt en de landen waar u doorheen reist. Dus bereid u goed voor: zet uw coronabewijzen klaar in de 
CoronaCheck-app of print ze uit. En als u nog niet bent gevaccineerd kunt u zich gratis laten testen voor vertrek. Kijk 
op de website van Rijksoverheid voor meer informatie over gratis testen: www.rijksoverheid.nl 

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie en voorwaarden: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Horeca

Coronamaatregelen tijdens de zomer 
 

Het aantal coronabesmettingen stijgt sneller dan verwacht. Dat zorgt voor een onzekere zomer.  
Daarom gelden van 10 juli 6.00 uur ’s ochtends tot en met 13 augustus uit voorzorg extra maatregelen.

9 juli 2021

Klachten?  
 
Blijf thuis en laat je 
direct testen.

TestenHoud 1,5 meter  
afstand. 
 
Geef elkaar de ruimte.

 .

AfstandWas vaak je handen. 
 
Hoest en nies in je 
elleboog.

Wassen

Basisregels

Toegankelijke versie: 
rijksoverheid.nl 

Evenementen en cultuur

Vaste zitplaats verplicht. 

 
Maximaal 24 uur per evenement. 

 
Met coronatoegangsbewijzen  
2/3 van de bezoekerscapaciteit 
toegestaan. 1,5 meter afstand niet 
verplicht.

Algemeen Extra maatregelen per 10 juli:

Mondkapjesplicht

Maximaal aantal bezoekers 
afhankelijk van de grootte van de 
ruimte. 

 
1,5 meter afstand verplicht.

Horeca open tot 0.00 uur. 

 
Vaste zitplaats verplicht. 

 
Geen entertainment. 

 
Nachtclubs en discotheken dicht.

Winkelen en boodschappen

Reguliere openingstijden.

Recreatie

Reguliere openingstijden.

Sport

1,5 meter afstand niet verplicht 
tijdens het sporten. 

 
Met coronatoegangsbewijzen  
meer publiek toegestaan.

Werk

Werk maximaal de helft van de 
werktijd op kantoor.

Reizen en vakanties

Bekijk actuele reisadviezen op 
wijsopreis.nl.

In het openbaar vervoer en 
personenvervoer. 

 
Op stations en vliegvelden. 

 

In het voortgezet onderwijs.

Een coronatoegangsbewijs kun je via de 
CoronaCheck-app of coronacheck.nl 
aanmaken met:  
• Een negatieve testuitslag van max. 40 

uur oud (per 13 juli max. 24 uur oud).  
• Een vaccinatiebewijs.  
• Een herstelbewijs van max. 6 maanden 

oud.

 .

Het aantal coronabesmettingen stijgt sneller dan verwacht. Dat zorgt voor een onzekere zomer. Daarom gelden van 
10 juli 6.00 uur ‘s ochtends tot en met 13 augustus uit voorzorg extra maatregelen.

CORONAMAATREGELEN TIJDENS DE ZOMER



GRATIS CORONATEST VOOR REIZIGERS
Reist u vanuit Nederland naar het buitenland? Bekijk dan altijd eerst het reisadvies. Voor een reis binnen de 
Europese Unie heeft u een coronabewijs nodig. U komt aan een coronabewijs als u volledig gevaccineerd bent. 
Of kunt aantonen dat u corona heeft gehad. Geldt dat niet voor u? Dan kunt u zich in juli en augustus 2021 
gratis laten testen bij aangesloten testlocaties. Dit geldt ook voor buitenlandse reizigers die vanuit Nederland 
naar een ander land reizen. Of als u naar een land buiten Europa reist.

Controleer testeisen van uw reisbestemming
Controleer eerst het reisadvies voor de testeisen van het land waar u naartoe reist. 
Dat kan via www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen. In het reisadvies leest u bijvoorbeeld:
• of u inderdaad een test nodig heeft;
• welke test u nodig heeft;
• hoe oud de test maximaal mag zijn voor u het land binnenkomt; 
• en vanaf welke leeftijd deze verplicht is.

Let op: de regels kunnen kort voor vertrek nog veranderen.

Of u een NAAT(PCR)-test of antigeen(snel)-test nodig heeft, hangt af van uw reisbestemming. Bekijk het reisadvies 
van uw bestemming voor de regels die er gelden op www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen.

Online afspraak voor sneltest
Wilt u een afspraak maken voor een sneltest? Dat kan via afspraak.testenvoorjereis.nl. U ontvangt de testuitslag 
maximaal 3 uur na de testafname.

Online afspraak voor een NAAT(PCR)-test
Vraagt het land waar u naartoe reist om een NAAT(PCR)-test? Dan kunt u hiervoor een afspraak maken via afspraak.
testenvoorjereis.nl. U ontvangt de testuitslag binnen 24 uur nadat u bent getest.

Telefonische afspraak voor NAAT(PCR)-test
U kunt ook op sommige GGD-testlocaties een test krijgen voor een reis naar het buitenland. Dit zijn alleen 
NAAT(PCR)-testen. U krijgt de uitslag van een NAAT(PCR)-test bij de GGD binnen 26 uur. Het kan tot maximaal 4 uur 
duren voordat de testuitslag op te halen is in de CoronaCheck-app of op CoronaCheck.nl. Bij de GGD kunt u alleen 
terecht wanneer u een DigiD heeft. U maakt de afspraak door te bellen naar 0800-5005. Dit kan 7 dagen per week 
van 8.00 - 20.00 uur. De GGD is niet aansprakelijk bij een te late testuitslag.

Let op: u kunt voor een test om op reis te kunnen niet terecht op coronatest.nl of bij de andere afsprakennummers 
van de GGD.

Upload negatief testbewijs via CoronaCheck
• Bent u negatief getest? Vul uw ophaalcode van de negatieve testuitslag in op de CoronaCheck-app of op  
 CoronaCheck.nl. Hiermee kunt u vanuit Nederland aan boord van het vliegtuig, trein, bus of boot. En u kunt de  
 grens over met de auto. 
• Test u positief op corona? Dan kunt u niet op reis en gaat u in thuisquarantaine.

Reizen buiten Europa
Reist u naar een land buiten Europa? U kunt met uw negatieve testbewijs via CoronaCheck.nl een coronabewijs 
maken. Hierop staan de gegevens van uw testuitslag.
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“Wat me het meeste opvalt bij de 
mensen, die ik tot nu toe geholpen 
heb met de tuin, is dat ze het 
allemaal jammer vinden, dat ze 
het zelf niet meer kunnen”, aldus 
Hans Akkerman. Aan het begin 
van de coronacrisis ging Hans op 
zoek naar vrijwilligerswerk. “Zeker 
tijdens zo’n crisis, is het nodig dat 
mensen elkaar helpen”. Tijdens zijn 
zoektocht, kwam hij in contact met 
Oosterhoutvoorelkaar. Grafisch 
designer is zijn beroep, maar hij wilde 
liefst iets met zijn handen doen. 
“Alleen maar naar de pc staren, is niet 
goed. Door ook iets anders te doen, 
heb je voor beide meer energie”. 
Oosterhoutvoorelkaar was op zoek 
naar een tuinman. Hans had ervaring, 
want hij had ook al vrijwilligerswerk 
bij Go gedaan. In plaats van 
tuinieren, bleken de hulpvragen 
meer betrekking te hebben op het 
verwijderen van onkruid tussen de 
tuintegels, maar Hans had daar geen 
enkel probleem mee. “Niet de hele 
dag natuurlijk. Maar het was heerlijk 
weer, ik werkte elke dag een uurtje 
van 15 tot 16 uur en daarna ging ik 
mijn mantelzorgtaken doen. Zo hield 
ik de afwisseling erin”. Hans vindt het 
heel normaal om iets voor een ander 
te doen. “Wie iets voor een ander 
doet, helpt zichzelf. Als iedereen het 
doet, creëren we samen een betere 
wereld. Ik stimuleer mensen altijd 
om hun kleinkinderen al van jongs af 

aan iets te laten doen. Geef hen een 
kleine beloning en laat merken hoe je 
hun inzet waardeert”. Hans is in ieder 
geval blij met wat het hem oplevert. 

Een praatje hier en daar, een positief 
gevoel, af en toe een grapje en leuke 
contacten. Hans kijkt ernaar uit om 
weer iemand te helpen met zijn of 
haar tuintje. 

Ook iets doen voor een ander? 
Ga naar oosterhoutvoorelkaar.nl.

het verhaal van hans

CORONABEWIJS: 
PRAKTISCHE PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

De meeste mensen kunnen via de CoronaCheck-app of op CoronaCheck.nl 
een coronabewijs regelen. Maar er zijn ook mensen voor wie het minder 
makkelijk gaat. Bijvoorbeeld omdat ze geen smartphone hebben. Of 
omdat de gegevens niet beschikbaar zijn. 

Heeft u geen DigiD?
Neem dan contact op via 0800-1351. U wordt dan doorverwezen naar een 
speciale helpdesk. Daar kunt u met uw burgerservicenummer (BSN) en uw 
postcode een papieren coronabewijs aanvragen.  

Heeft u geen smartphone?
U kunt uw coronabewijs ook aanmaken via de website coronacheck.nl 

Heeft u geen computer?
Heeft u geen computer en kunt u niet geholpen worden door familie of 
vrienden om het coronabewijs uit te printen? Wat u dan kunt doen hangt er 
vanaf of u heeft aangegeven dat u uw gegevens met het RIVM wil delen en 
door wie u bent geprikt.
• Gegevens met RIVM gedeeld en geprikt door de GGD? Neem dan contact  
 op via 0800-1351. U wordt dan doorverwezen naar een speciale helpdesk.  
 Daar kunt u met uw burgerservicenummer (BSN) en uw postcode een  
 papieren coronabewijs aanvragen. Dit bewijs wordt met de post opge- 
 stuurd. Houd er rekening mee dat dit 10 dagen kan duren. 
• Geen gegevens gedeeld of niet door de GGD geprikt?  Dan kunt u contact  
 opnemen met de zorgverlener die u heeft geprikt. Deze kan een papieren  
 bewijs voor u uitprinten.  

Heeft u geen burgerservicenummer (BSN)?
Dan kunt u het vaccinatiebewijs aanvragen bij de instantie die u heeft 
gevaccineerd. Zij kunnen een bewijs uitgeven op basis van vaccinatiegegevens 
die bij hen bekend zijn. Hiervoor is geen BSN nodig.  

DE CORONACHECK-APP
Om op vakantie of naar een evenement te kunnen, heeft u een geldig corona toegangsbewijs nodig. 
Dit ‘coronabewijs’ moet u laten zien via de CoronaCheck-app. Maar hoe werkt dat precies? Hoe zet u uw 
vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatieve test in de app? Dat wordt uitgelegd in de video: ‘Hoe maak ik een 
coronabewijs met de CoronaCheck-app?’ op YouTube. 

Om een coronabewijs te maken, heeft u in de meeste gevallen een DigiD nodig. Daarom maakte ook Stichting 
Digisterker een demo met stap-voor-stap uitleg over de CoronaCheck-app en het maken van bewijzen. De uitleg 
van Digitsterker is te vinden via uitlegcoronacheck.nl.  

U kunt op twee manieren een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of testbewijs 
maken. Met de coronacheck-app op uw telefoon, of op papier via de website 
coronacheck.nl. U mag zelf kiezen op welke manier u het bewijs aanvraagt. 
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TIJDELIJKE OVERBRUGGINGSREGELING 
ZELFSTANDIG ONDERNEMERS (TOZO) AANVRAAG 
VOOR TOZO-5 MOGELIJK

TIJDELIJKE ONDERSTEUNING NOODZAKELIJKE 
KOSTEN (TONK) WORDT VERLENGD

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) 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. Ook kan op grond 
van de Tozo een lening voor bedrijfskapitaal verstrekt worden om 
liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

Op 30 juni 2021 liep de Tozo-4 regeling af. Vanaf 1 juli 2021 is Tozo-5 van 
toepassing. De Tozo-5 regeling loopt van 1 juli 2021 tot en met 30 september 
2021. De uitkering voor de kosten van levensonderhoud is een kalendermaand-
uitkering. Eventuele inkomsten in deze maand worden in mindering gebracht 
op de uitkering. Hierbij telt ook het partnerinkomen mee. Er geldt in de Tozo-
5 geen vermogenstoets. Wel geldt er een partnerinkomenstoets

Vanaf 1 juli 2021 kan een aanvraag voor Tozo-5 worden gedaan. Ook als u 
Tozo-4 ontvangt moet u een nieuwe aanvraag voor Tozo-5 indienen. Naast 
de inkomensondersteuning biedt de Tozo ook de mogelijkheid om bij 
liquiditeitsproblemen als gevolg van een coronacrisis een bedrijfskrediet 
te verstrekken. Het maximum van dit bedrijfskrediet bedraagt € 10.157. Dit 
maximum geldt voor Tozo-1, Tozo-2,  Tozo-3, Tozo-4 en Tozo-5 samen. Ook de 
aanvraag hiervoor kan via de website van de gemeente.

Aanvragen van Tozo kan via de gemeentelijke website. Ga naar de 
gemeentewinkel en kijk onder ‘Tijdelijke overbruggingsregeling’.

TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Met deze 
regeling helpt de gemeente u als u door de coronamaatregelen minder 
inkomen heeft én u hierdoor problemen hebt met het betalen van uw 
woonlasten. Het gaat dan om uw huur- of hypotheekkosten en de kosten 
voor bijvoorbeeld gas en elektriciteit. De TONK-uitkering is een vorm van 
bijzondere bijstand (Participatiewet). 

Oorspronkelijk liep de TONK tot en met 30 juni 2021, maar de regeling wordt 
verlengd tot en met 30 september. 

Voorwaarden
U kunt in aanmerking komen voor een TONK-uitkering als u voldoet aan deze 
voorwaarden:
• U heeft in januari 2021 ten minste 25% minder inkomen gehad dan in  
 januari 2020. Het verlies aan inkomen komt door de coronamaatregelen.
• Uw inkomen zal de komende maanden naar verwachting niet stijgen.
• U heeft op dit moment minder dan € 31.340,- aan beschikbare geld- 
 middelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om contant geld, geld op de (spaar) 
 rekening van uzelf, uw eventuele partner en kind(eren) en de waarde van  
 beleggingen of bitcoins.
• Vermogen in uw onderneming hoeft u niet mee te tellen. Een tegemoet- 
 koming voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten (NOW) ook niet.
• U woont in een woning waarvan u de hoofdhuurder of de eigenaar bent.
• De kosten van uw huur (verminderd met eventueel ontvangen huur- 
 toeslag) of hypotheek en de kosten voor gas en elektriciteit bedragen  
 samen meer dan € 500,- per maand.
• De maximale tegemoetkoming op basis van onze beleidsregels bedraagt  
 maximaal  € 500,- per huishouden per maand.
 
Hoelang kunt u de TONK krijgen?
U kunt maximaal 9 maanden TONK krijgen, tot en met september 2021. Korter 
kan natuurlijk ook, langer niet. De TONK-uitkering kan met terugwerkende 
kracht tot 1 januari 2021 worden aangevraagd. U vraagt de TONK-uitkering 
aan voor de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen echt nodig hebt.
 
TONK als laatste mogelijkheid
Heeft u misschien recht op een andere financiële regeling of uitkering, 
zoals een toeslag van het UWV op uw WW-uitkering? Dan moet u die eerst 
aanvragen. Komt u niet in aanmerking voor een andere regeling? Of heeft 
u met deze regeling erbij nog te weinig inkomen om uw woonlasten te 
betalen? Dan kunt u recht hebben op de TONK-uitkering. De TONK kan ook 
een aanvulling zijn op de Tozo-uitkering.

Hoe hoog is de TONK-uitkering?
Dat hangt af van uw situatie. De maximale tegemoetkoming is € 500,- per 
huishouden per maand. Om de hoogte van de TONK-uitkering te berekenen 
kijken we naar:
• De hoogte van uw woonlasten;
• Uw inkomen op dit moment;
• Welk deel van de kosten u zelf nog kan betalen met dit inkomen (uw  
 draagkracht).
 
TONK houden of lenen
U mag de TONK-uitkering meestal houden, maar in sommige situaties mag 
de gemeente ook beslissen dat u de uitkering als lening krijgt. Bijvoorbeeld 
als u weet dat u binnenkort een groot bedrag ontvangt. U moet de TONK-
uitkering dan later terugbetalen.

Aanvragen
Het aanvragen van de TONK kan via de website van gemeente Oosterhout. Ga 
naar de gemeentewinkel en kijk onder ‘Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke 
kosten’. Let op! als er al TONK is toegekend tot en met 30 juni 2021 en u wilt 
verlenging hiervan dan moet u via de website een aanvraag voor verlenging 
indienen. Dit kan sinds 1 juli 2021.

29 juni 2021

Overzicht steun- en herstelpakket
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Financiële regelingen

Aanvullend beleid

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

Tegemoetkoming Vaste 
Lasten  (TVL)  
• 100% vergoeding vaste lasten (% SBI-code) 

voor ondernemingen die meer dan 30% 
omzet verliezen.  

• Per tweede kwartaal 2021 introductie keuze 
referentieperiode en integratie 
startersregeling in TVL.  

• Verhoging maximale subsidie voor grote 
ondernemingen (niet-mkb) voor tweede 
kwartaal.

Belastinguitstel en 
betalingsregeling  
Verlenging of aanvraag van belastinguitstel 
kan tot 1 oktober 2021. Alle ondernemers 
betalen vanaf dan weer belasting.   
• Belastingschuld terugbetalen start vanaf  

1 oktober 2022, in maximaal 5 jaar.  
• Voor te veel ontvangen overheidssteun volgt 

een betalingsregeling. 
 

Voorwaarden en meer informatie: 
rijksoverheid.nl/steunpakket

Sociaal pakket   
• Begeleiding van werk(loos heid) naar nieuw 

werk door regionale mobiliteitsteams. 
• Mogelijkheden tot om- en bijscholing.  
• Extra inzet om armoede en problematische 

schulden tegen te gaan. 
• Aanpakken van jeugdwerkloosheid.

Tijdelijke Ondersteuning 
Noodzakelijke Kosten (TONK)  
 
Voor huishoudens die door de coronacrisis te 
maken hebben met een aanzienlijk 
inkomensverlies en daardoor hun 
noodzakelijke (woon)kosten niet meer 
kunnen betalen. 

Coronakrediet en garanties  
• Borgstelling MKB-kredieten  

(BMKB-C)  
• Garantie Ondernemingsfinanciering  

(GO-C)  
• Klein Krediet Corona (KKC)  
• Qredits  
• Garantiefonds evenementen  
• Voucherkredietregelingen  
• Groeifaciliteit

NL leert door  
Kosteloze (online) scholing en 
ontwikkeladviezen.

Time-Out-Arrangement    
• Time-out arrangement (TOA) voor 

ondernemers in zwaar weer om faillissement 
te voorkomen. Nu inclusief kredietregeling.  

Andere regelingen   
• Regelingen cultuursector. 
• Regelingen sportsector. 
• Regelingen land- en tuinbouw. 
• Regeling R&D voor duurzaamheid en 

digitalisering van mobiliteits sectoren.

Nu de economie sneller opent, kunnen bedrijven zelf weer meer omzet draaien. Het kabinet past het steunpakket daarop 
aan. Na  30 september 2021 stopt de steun. Bij grootschalige en nationale sluitingen kan nieuwe steun worden  overwogen. 

Noodmaatregel 
Overbrugging voor 
Werkgelegenheid (NOW)  
• De NOW vergoedt vanaf het derde 

kwartaal maximaal 85% van de 
loonkosten bij minimaal 20 tot maximaal 
80% omzetverlies.  

• Voor bedrijven met een omzetverlies -
percentage tussen de 20%-80% verandert 
er niets t.o.v. de eerdere NOW-regelingen.

Nu de economie sneller opent, kunnen bedrijven zelf weer meer omzet draaien. Het kabinet past het steunpakket 
daarop aan. Na 30 september 2021 stopt de steun. Bij grootschalige en nationale sluitingen kan nieuwe steun 
worden overwogen.

OVERZICHT STEUN- EN HERSTELPAKKET

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

5 februari 2021

Wanneer moet ik in quarantaine  
vanwege corona? 

Blijf altijd thuis als je klachten hebt of als je extra risico hebt gelopen.  
Zo voorkom je dat je corona ongemerkt verspreidt. En laat je altijd  testen. 

Zoals verkoudheidsklachten, 
hoesten, verhoging of 
plotseling verlies van reuk of 
smaak. 
 
•    Laat je zo snel mogelijk 

testen. 
•    Blijf thuis tot je de uitslag 

hebt.  
•    Heb je ook last van koorts 

of benauwdheid? Dan 
blijven huisgenoten ook 
thuis totdat je de 
testuitslag hebt. 

Je hebt klachten 
die passen bij 
corona

Hulp nodig? 
In de gids ‘Hulp en steun bij thuisquarantaine’ 
vind je informatie en tips om de quarantaine 
door te komen. De gids is te downloaden via 
Rijksoverheid.nl/quarantainegids

Testafspraak maken  
Ga naar Rijksoverheid.nl/coronatest  
of bel met 0800-1202 

Kinderen en quarantaine  
Voor kinderen gelden uitzonderingen . 
Kijk op Rijksoverheid.nl/coronaregels-gezinnen

Meer informatie  
Kijk op Rijksoverheid.nl/quarantaine  

Je was dichtbij iemand met  
corona*, een huisgenoot heeft 
corona of je kreeg een melding 
in de CoronaMelder app. 

*  binnen 24 uur in totaal 15 minuten of langer  
     binnen 1,5 meter. 
 
•    Ga 10 dagen in quarantaine en laat je zo snel 

mogelijk testen. 
•    Je krijgt een een speciaal telefoonnummer 

van de GGD om deze testafspraak te maken. 
•    Laat je op de 5e dag nog een keer testen. Als 

die test negatief is, mag je uit quarantaine. 
•    Houd zoveel mogelijk afstand van de 

huisgenoot met corona. 

Een risicogebied is een gebied met een oranje 
reisadvies vanwege corona. 
 
•    Blijf 10 dagen thuis. 
•    Je kunt deze periode verkorten door je 

op de 5e dag na aankomst te laten 
testen. Ook als je geen klachten hebt. 
Bel hiervoor met 0800-1202 of ga naar 
Rijksoverheid.nl/coronatest. 

•    Krijg je klachten? Laat je zo snel mogelijk 
testen. 

•    Voor sommige reisdoelen geldt een 
uitzondering. Kijk op Rijksoverheid.nl/ 
uitzonderingen-quarantaine.

Je keert terug uit een  
buitenlands risicogebied 
vanwege corona 

Blijf altijd thuis als u klachten heeft of als u extra risico heeft gelopen. Zo voorkomt u dat u corona ongemerkt 
vespreidt. En laat u altijd testen.

WANNEER MOET IK IN QUARANTAINE VANWEGE CORONA?

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

5 februari 2021

Wanneer moet ik in quarantaine  
vanwege corona? 

Blijf altijd thuis als je klachten hebt of als je extra risico hebt gelopen.  
Zo voorkom je dat je corona ongemerkt verspreidt. En laat je altijd  testen. 

Zoals verkoudheidsklachten, 
hoesten, verhoging of 
plotseling verlies van reuk of 
smaak. 
 
•    Laat je zo snel mogelijk 

testen. 
•    Blijf thuis tot je de uitslag 

hebt.  
•    Heb je ook last van koorts 

of benauwdheid? Dan 
blijven huisgenoten ook 
thuis totdat je de 
testuitslag hebt. 

Je hebt klachten 
die passen bij 
corona

Hulp nodig? 
In de gids ‘Hulp en steun bij thuisquarantaine’ 
vind je informatie en tips om de quarantaine 
door te komen. De gids is te downloaden via 
Rijksoverheid.nl/quarantainegids

Testafspraak maken  
Ga naar Rijksoverheid.nl/coronatest  
of bel met 0800-1202 

Kinderen en quarantaine  
Voor kinderen gelden uitzonderingen . 
Kijk op Rijksoverheid.nl/coronaregels-gezinnen

Meer informatie  
Kijk op Rijksoverheid.nl/quarantaine  

Je was dichtbij iemand met  
corona*, een huisgenoot heeft 
corona of je kreeg een melding 
in de CoronaMelder app. 

*  binnen 24 uur in totaal 15 minuten of langer  
     binnen 1,5 meter. 
 
•    Ga 10 dagen in quarantaine en laat je zo snel 

mogelijk testen. 
•    Je krijgt een een speciaal telefoonnummer 

van de GGD om deze testafspraak te maken. 
•    Laat je op de 5e dag nog een keer testen. Als 

die test negatief is, mag je uit quarantaine. 
•    Houd zoveel mogelijk afstand van de 

huisgenoot met corona. 

Een risicogebied is een gebied met een oranje 
reisadvies vanwege corona. 
 
•    Blijf 10 dagen thuis. 
•    Je kunt deze periode verkorten door je 

op de 5e dag na aankomst te laten 
testen. Ook als je geen klachten hebt. 
Bel hiervoor met 0800-1202 of ga naar 
Rijksoverheid.nl/coronatest. 

•    Krijg je klachten? Laat je zo snel mogelijk 
testen. 

•    Voor sommige reisdoelen geldt een 
uitzondering. Kijk op Rijksoverheid.nl/ 
uitzonderingen-quarantaine.

Je keert terug uit een  
buitenlands risicogebied 
vanwege corona 

WACHTTIJD VAN 14 DAGEN NA 
VOLLEDIGE VACCINATIE
Heeft u twee vaccinaties met AstraZeneca, Pfizer of Moderna heeft gehad, of één Janssen-vaccinatie, dan moet 
u sinds zaterdag 10 juli twee weken wachten voordat u een vaccinatiebewijs krijgt waarmee u toegang krijgt tot 
een evenement. Ook mensen die naar Nederland reizen vanuit een land waar een Digitaal Corona Certificaat 
(DCC) nodig is, zullen vanaf dan 14 dagen volledig gevaccineerd moeten zijn. Dat heeft minister De Jonge van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten. 

Nu de besmettingen stijgen, neemt het kabinet het zekere voor het onzekere. Volgens onderzoek zijn mensen immers 
14 dagen na de laatste prik voldoende beschermd. Vaccinatiebewijzen die vóór 10 juli zijn uitgegeven, blijven geldig. 
Mensen die korter dan 14 dagen geleden volledig zijn gevaccineerd, worden opgeroepen om de komende dagen 
voorzichtig te zijn. Als zij naar een evenement willen gaan waar toegangstesten worden gehanteerd, worden zij 
aangeraden om zich te laten testen zodat zij op basis van een negatief testbewijs toegang kunnen krijgen. 


