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Agenda

• Opening door Thomas Grosfeld (VNO-NCW en MKB Nederland)

• Toelichting TVL-regeling door Herm van der Beek (EZK)

• Toelichting Aanvraagprocedure door Remco Duisterhof en Roos Schoenmakers 

(RVO)

• Q&A



Doel van de regeling

• Ondersteunen van ondernemers in de meest getroffen sectoren

• Die ook komende maanden te kampen hebben met omzetverlies 

• Door een subsidie te geven als bijdrage in de vaste lasten die ondernemers 
hebben



TVL regeling 

Herm van der Beek 



TVL : de formule

Subsidie TVL  = A * B * C * D

A. Omzet referentieperiode

B. Omzetverlies t.o.v. referentieperiode in %

C. Vaste lasten percentage voor sector (2 cijferige SBI niveau)

D. Subsidiepercentage



TVL Q 4

• Alle SBI codes, behalve financiële instellingen

• Opslag Horeca Voorraad en Aanpassing (alleen Q4): (5,6% ; max 20k)

• CAP: 90.000

• Van 50% naar 50-70% subsidiepercentage

• Evenementenmodule

• Voorraadsubsidie Gesloten Detailhandel (5,6% ; max 20k)

• Elementen in rood liggen nog voor ter goedkeuring in Brussel

• Leningsfaciliteit starters (geen TVL ; via Qredits)

• Loket sluit op 29 januari 17.00 uur. Wacht niet met aanvragen!



TVL Q 1 ‘oud’

• Pakket van TVL 1 

• Inclusief evenementenmodule

• Exclusief Opslag Horeca Voorraad en Aanpassingen

• Exclusief Voorraadsubsidie G



Intensiveringen TVL Q 1 (besluit van gisteren)

• Subsidiepercentage 85% ongeacht omzetverlies (wel vanaf 30%)

• Voor alle ondernemingen, dus grens 250 werknemers is losgelaten

• CAP naar 330.000 voor MKB en 400.000 grote bedrijven

• Voorraadsubsidie Gesloten Detailhandel: 21% (omzetverlies * 21% * 85%) 

• CAP Voorraadsubsidie 200.000 bovenop reguliere CAP

• Verhogen minimum subsidiebedrag van 750 euro naar 1.500 euro

• Verlagen vaste lasten drempel van 3.000 euro naar 2.000 euro

• Startersregeling (zie volgende sheet)

• 2 specifieke regelingen voor land- en tuinbouw

➢ Alles eerst langs Brussel voor goedkeuring. TVL Q1 gaat wel open op 2 feb.



Startersregeling

• Los van TVL, wel op TVL geschoeid. 

• Reden: starters vallen nu buiten TVL (starters na 15/3) of ontvangen te weinig 

door ontbreken goede referentie omzet.

• Starters tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2020

• Referentie omzet Q3 2020

• Parameters nog in te vullen

• Starters tussen 1 januari en 15 maart komen in Q1 in aanmerking voor TVL Q1 + 

‘starters – TVL’

• In tweede kwartaal komen deze starters alleen voor starters-TVL in aanmerking 

• Opening ergens in tweede kartaal
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TVL regeling 

Toelichting aanvraagformulier

Remco Duisterhof
Roos Schoenmakers



De TVL is opgedeeld in vier subsidieperiodes. Elke periode bestaat uit een verleningsfase 
(uitkeren van het voorschot) en een vaststellingsfase (berekening en uitkering definitieve 

subsidie)

2020 2021 2022

okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr

Vaststelling

Verlening

TVL Q4 2020

Verlening

Verlening

TVL Q2 2021

TVL Q1 2021

Vaststelling

Activiteit

Verlening

Vaststelling

Vaststelling

TVL 1.0

Indienen aanvraag Verwerking aanvraag

Indienen vaststellingsverzoek Verwerking vaststelling

In de verleningsfase doen klanten een 
aanvraag voor de TVL subsidie op basis van 
hun omzet gegevens in de referentie periode 
(2019) en een geschatte omzet over de 
periode die de subsidie betreft (2020). Op 
basis van hiervan wordt een voorschot van 
80% uitgekeerd

Gedurende de vaststellingsfase krijgt de klant 
de mogelijkheid de werkelijke omzet over de 
subsidie periode op te geven en wordt de 
definitieve subsidie bepaald. De uiteindelijke 
subsidie wordt met het reeds uitbetaalde 
voorschot verrekend



De subsidie vaststellen
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De aanvraaggegevens bekijken

• In het vaststellingsverzoek worden de 
gegevens die zijn ingevuld in het 
aanvraagformulier, nog een keer 
getoond

• Deze gegevens kunnen niet meer 
worden aangepast



De werkelijke omzet invullen

• De werkelijke omzetgegevens van de 
subsidieperiode worden ingevuld

• In sommige gevallen zijn deze gegeven 
al voor-ingevuld. Deze kunnen door de 
aanvrager altijd nog worden 
aangepast

• In sommige gevallen moet 
aanvullende administratieve 
bewijslast worden aangeleverd, zoals 
een BTW-aangifte



De tegemoetkoming

• De werkelijke subsidie wordt 
berekend

• Deze wordt verrekend met het 
voorschot dat al is ontvangen

• Als de definitieve subsidie hoger 
is dan het voorschot dat is 
uitgekeerd, ontvangt de 
aanvrager het verschil

• Als de definitieve subsidie lager 
is dan het voorschot dat is 
uitgekeerd, wordt het verschil 
gevorderd



Indienen

• De ondernemer controleert 
nogmaals de gegevens en 
verklaart alles naar waarheid te 
hebben ingevuld 

• De ondernemer dient het 
vaststellingsverzoek in
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Q & A 


