De coronacrisis: overige maatregelen om
geldzorgen te voorkomen of te verminderen
Op deze pagina lees je meer over andere maatregelen die zijn genomen vanwege de coronacrisis.
Ook deze maatregelen helpen om geldzorgen te voorkomen of om zorgen over geldzaken te
verkleinen.
Rechts zie je een overzicht van de maatregelen die op deze pagina staan.

Corona-uitkering voor flexwerkers
De regering heeft nu een steunmaatregel voor flexwerkers bedacht. Dit is de Tijdelijk
Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA-regeling). Dit zijn de voorwaarden:
Je bent op 1 april 2020 minimaal 18 jaar en ontvangt nog geen AOW.
Je verdiende in februari 2020 minimaal €400 bruto. Dit is het bedrag voor aftrek van
belastingen. Bekijk hiervoor het maandelijkse overzicht dat je ontvangt van je werkgever.
Het gaat om het zogenoemde SV-loon.
In maart 2020 verdiende je minimaal €1.
In april 2020 ontving je maximaal €550 aan loon.
Je loon over april 2020 was de helft of minder van het loon over februari 2020.
Je ontving over april 2020 geen uitkering of andere tegemoetkoming in je inkomsten. Let
op! Ontvang je op een later moment alsnog een uitkering over de maand april 2020 dan
moet je de TOFA-tegemoetkoming terugbetalen.
Je hebt de tegemoetkoming nodig voor de kosten van levensonderhoud.
De uitkering bedraagt €550 per maand.
De uitkering geldt over de maanden maart, april en mei 2020.
Je vraagt de corona-uitkering aan bij het UWV.
Je kunt de uitkering aanvragen vanaf 22 juni 2020.
Nieuw: Je hebt tot maandag 27 juli 2020 de tijd om de uitkering aan te vragen.
Je moet belasting betalen over de uitkering.
De uitkering kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld toeslagen en andere
tegemoetkomingen.

Voorwaarden voor de Tijdelijke Overbruggingsuitkering voor Flexibele
Arbeidskrachten (TOFA)
Link naar de website van het UWV
https://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/tofa/

Check of je recht hebt op de TOFA
Link naar de website van het UWV
https://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/tofa/beslisboom/index.aspx

Overheid is milder voor mensen met schulden
Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) heeft een brief gestuurd naar deurwaarders. Het
CJIB vraagt deurwaarders om zoveel mogelijk met schuldenaren mee te denken over oplossingen.
Ook wil het CJIB dat deurwaarders zo min mogelijk beslag leggen op bankrekeningen, salaris,
huizen en andere bezittingen. Ook kun je een andere betalingsregeling afspreken of de betaling
tijdelijk stopzetten.
Let op! Heb je nu een betalingsregeling of schuld bij het CJIB? Neem dan eerst contact op voor je
stopt met betalen.

Overheid milder voor mensen met een schuld
Link naar artikel in het Algemeen Dagblad
https://www.ad.nl/binnenland/overheid-milder-voor-mensen-met-schuld~aa541afd/

Rente over belastingschuld gaat van 4% naar 0,01%
Heb je uitstel gevraagd voor het opsturen van je aangifte inkomstenbelasting 2019? Dan ontvang
je pas na 1 juli een aanslag van de Belastingdienst. Moet je volgens deze aanslag een geld
betalen aan de Belastingdienst? Dan moet je ook belastingrente betalen. De rente voor de aanslag
inkomstenbelasting daalt op 1 juli tot 0,01%.

Vergoeding voor eigen bijdrage kinderopvang
Door de coronamaatregelen mochten alleen nog kinderen van ouders in een cruciale
beroepsgroep naar de kinderopvang of naar school. Andere kinderen bleven thuis. Ouders
moesten de kinderopvang wel blijven betalen. De regering heeft besloten om de kosten van de
kinderopvang te vergoeden. Dat gaat via de Sociale Verzekeringsbank. Het geld krijg je rond 8 juli
2020. Heb je niets ontvangen? Neem dan contact op met de Sociale Verzekeringsbank

Meer informatie over de uitbetaling voor de kinderopvang
Link naar de website van de Sociale Verzekeringsbank
https://www.svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang/

Hogere limiet voor contactloos betalen
Je kunt bedragen tot €50 contactloos betalen zonder je pincode te gebruiken. Dat was eerst €25.
De limiet voor meerdere betalingen achter elkaar is verhoogd tot €100.

Tegemoetkomingen voor studenten aan mbo, hbo of universiteit
Het ministerie van Onderwijs werkt aan een aantal tegemoetkomingen voor studenten aan het
mbo, hbo en de universiteit. Nog niet alle maatregelen zijn helemaal uitgewerkt. Hieronder vind je
een overzicht op hoofdlijnen.
Er komt een vergoeding voor studenten die in de maanden juli, augustus of september voor
het laatst een basisbeurs of aanvullende beurs ontvangen en daarna alleen nog maar
kunnen lenen. Deze studenten ontvangen tussen €800 en €2.000. Dit bedrag hangt af van
de opleiding die je volgt.
Studenten die tussen september 2020 en januari 2021 hun mbo-, hbo- of masterdiploma
halen, ontvangen in het eerste kwartaal van 2021 eenmalig een vergoeding. De vergoeding
bedraagt tussen €150 en €355. Ook dit bedrag hangt af van de opleiding die je volgt.
Op de website van DUO vind je antwoorden op vragen als:
mag ik meer bijverdienen?
kan ik meer lenen?
wat kan ik doen als ik mijn studieschuld niet meer kan aflossen?
Bekijk de vragen en antwoorden en neem op tijd contact op met DUO als je andere vragen hebt of
deze maatregelen je niet helpen.

Vragen en antwoorden over studiefinanciering en de coronacrisis
Link naar de website van DUO
https://duo.nl/particulier/corona/index.jsp

