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Inleiding 

De impact van het coronavirus op banen en de economie houdt aan en de economische recessie is nog 

lang niet voorbij. Daarom heeft het kabinet op 28 augustus jl. opnieuw een steun- en herstelpakket 

aangekondigd voor ondernemers en werknemers. Eén van de onderdelen van dit nieuwe steunpakket is 

de verlenging van de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB oftewel de TVL. MKB-ondernemers en 

zzp’ers in de getroffen sectoren kunnen daarmee ook na 1 oktober 2020 een subsidie vragen om hun 

vaste lasten te betalen. De TVL wordt met een paar aanpassingen verlengd. In de kamerbrief heeft het 

kabinet de hoofdlijnen van de verlenging van de TVL bekend gemaakt. De details van de verlenging 

worden op dit moment nader uitgewerkt. In dit whitepaper vind je de belangrijkste kenmerken van de 

TVL-verlenging. Zodra de details van de verlenging van de TVL bekend zijn gemaakt zullen wij dit 

whitepaper updaten. Voor eerdere informatie rondom de TVL verwijzen wij graag naar de eerder door 

ons gepubliceerde whitepaper en de FAQ  in de Corona desk op onze website.  

 

Verlenging TVL 

De subsidie periode van TVL-1 loopt nog tot en met 30 september 2020. De TVL wordt per 1 oktober 

2020 verlengd tot en met juni 2021. De TVL wordt opgedeeld in drie periodes van drie maanden. 

Bedrijven die aan de voorwaarden van de TVL voldoen, moeten voor iedere periode een nieuwe TVL-

aanvraag doen bij RVO. De subsidieperiodes zien er dan als volgt uit: 

• TVL subsidieperiode 1: loopt nog tot en met 30 september 2020 

• TVL subsidieperiode 2: start op 1 oktober 2020 en loopt tot en met 31 december 2020. 

Aanvragen kan vanaf 1 oktober 2020 tot uiterlijk 29 januari 2021 

• TVL subsidieperiode 3: start op 1 januari t/m 31 maart 2021 

• TVL subsidieperiode 4: start op 1 april t/m 30 juni 2021.  

 

Wijzigingen in de TVL vanaf 1 oktober  

De TVL regeling blijft in grote lijnen gelijk, maar ten opzichte van de TVL 1 zijn er een paar wijzigingen. 

Deze wijzigingen hebben met name te maken met de geleidelijke afbouw van de steunmaatregel. De 

TVL wordt na 1 oktober op vier punten aangepast. Hierna zetten we deze punten voor je op een rij.  

 

 

https://crop.nl/corona-desk/togs/
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Aanvraagprocedure 

De TVL wordt voor negen maanden verlengd, maar is in drie periodes van drie maanden aan te vragen. 

Voor iedere periode moet de ondernemer een nieuwe aanvraag doen via de site van RVO. Een 

ondernemer kan dus niet meteen voor alle negen maanden subsidie aanvragen.  

 

Minimale omzetdaling  

Voor de eerste tranche tot en met 31 december 2020 wordt de TVL verlengd onder de huidige 

voorwaarden. Dat wil zeggen dat bedrijven met een omzetverlies van ten minste 30% in aanmerking 

komen. Vanaf de tweede tranche, dus vanaf januari 2021 worden de voorwaarden om in aanmerking te 

komen voor de TVL aangescherpt. Voor de periode vanaf 1 januari 2021 t/m 31 maart 2021 komt een 

bedrijf alleen in aanmerking voor de TVL als het omzetverlies tenminste 40% bedraagt en voor de 

periode van 1 april tot en met 30 juni is deze grens op 45% gesteld.   

De verwachting is, dat de wijze waarop je de omzetdaling moet berekenen gelijk blijft. Een uitleg 

hierover vind je in onze whitepaper over TVL-1. 

 

Minimaal bedrag aan vaste lasten 

Een onderneming moet in de subsidieperiode minimaal € 4.000 aan vaste lasten hebben. Het minimum 

bedrag aan vaste lasten is voor de nieuwe TVL regeling gelijk aan het bedrag dat geldt voor TVL-1. Het 

verschil ten opzichte van TVL-1 echter, is dat dit minimum bedrag aan vaste lasten nu geldt voor een 

periode van drie maanden in plaats van vier maanden. Heeft je bedrijf volgens de subsidieberekening in 

een periode van drie maanden dus minder dan € 4.000 aan vaste lasten dan kom je helaas niet meer in 

aanmerking voor de TVL-subsidie vanaf oktober. Net als bij TVL-1 wordt niet gerekend met de werkelijke 

vaste lasten van een bedrijf, maar wordt gerekend met een percentage van de (referentie)omzet. Het 

aandeel vaste lasten in de omzet is per sector bepaald op basis van gegevens van het Centraal Bureau 

voor de Statistiek en kun je hier terugvinden per SBI-code. 

 

Verhoging maximum subsidiebedrag 

Het kabinet heeft besloten om het maximum subsidiebedrag per subsidieperiode van drie maanden te 

verhogen van € 50.000 naar € 90.000. Zo kan de TVL beter tegemoetkomen aan de behoeften van het 

(midden)grote MKB, voor wie de huidige cap van € 50.000 voor vier maanden te laag is om een 

wezenlijke bijdrage aan de vaste kosten te leveren.  

Het percentage van de vaste kosten dat de TVL vergoedt, blijft 50%.  

https://crop.nl/wp-content/uploads/20200702-TVL-whitepaper-1.pdf
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/vastgestelde-sbi-codes
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Wanneer aanvragen? 

De huidige TVL subsidie over de periode tot en met 30 september 2020 kan nog tot uiterlijk 30 oktober 

2020 (17:00 uur) worden aangevraagd. De TVL subsidie over de periode van 1 oktober 2020 tot en met 

31 december 2020 (TVL-2) kan vanaf 1 oktober tot en met 29 januari 2021 worden aangevraagd via de 

website van het RVO. Voor de aanvraag heb je eHerkenning niveau 1 (of hoger) of DigiD nodig.  

 

****** 

 


