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Tegemoetkoming Vaste Lasten 2e periode 

Zoals wij onlangs al berichtten op onze website wordt de TVL verlengd. Deze tegemoetkoming is 
bedoeld voor ondernemers die veel omzet verliezen, maar wel doorlopende vaste lasten hebben.  
De 2e periode betreft het 4e kwartaal van 2020 en zal medio november bij RVO opengesteld 
worden. Nieuw is dat bedrijven niet over een specifieke SBI-code hoeven te beschikken waardoor 
veel meer ondernemers een beroep kunnen doen op deze regeling. 

De voorwaarden om voor deze regeling in aanmerking te komen zijn: 

 minimaal 30% omzetverlies in vergelijking met 4e kwartaal 2019 

 minimaal € 1.000 vaste lasten per maand 

 inschrijving KvK dateert van voor 15 maart 2020 

 minimaal 1 vestiging in Nederland, maar niet op het huisadres tenzij de vestiging los staat 
van de privéwoning en een eigen toegang heeft 

Door de Rijksoverheid is per SBI-code (activiteitencode bij de Kamer van Koophandel) een percentage 
vastgesteld voor de vaste lasten. De TVL wordt berekend door het omzetverlies in de betreffende 
periode te vermenigvuldigen met dit percentage en hierover ontvangt men een subsidie van 50%. 
Het minimale subsidiebedrag is € 750 (max € 90.000) per bedrijf, per kwartaal. Door middel van een 
adviestool kan voorafgaande aan de aanvraag de uitkomst van de subsidie worden berekend. 

Aanvulling op TVL voor eet- en drinkgelegenheden 

Horecabedrijven met de SBI-codes 56.10.1, 56.10.2, 56.29 en 56.30 ontvangen een aanvullende 
eenmalige subsidie bovenop de TVL. Dit is bedoeld als extra steun voor aanpassingen die gedaan zijn 
om de anderhalve-meter-afstand te kunnen bewaken. Denk daarbij aan afscheidingsschermen, 
aanleg en overkapping van een buitenterras enz. Daarnaast wil de overheid hiermee de opgelopen 
schade door onbruikbare voorraden deels compenseren. Hotel-restaurants en event-catering zijn 
uitgesloten van deelname. Deze extra subsidie wordt automatisch toegevoegd aan de TVL-aanvraag 
van ondernemers die hiervoor in aanmerking komen. Hiervoor hoeft men dus niet wat extra te doen. 
De hoogte van deze extra subsidie zal circa 2,75% van de omzetderving bedragen.  

Aanvulling op TVL voor evenementenbranche 

De evenementenbranche zal in veel gevallen in het 4e kwartaal van 2020 de omzetdrempel van 30% 
niet halen. Het kabinet heeft besloten om deze bedrijven tegemoet te komen door voor het 4e 
kwartaal een eenmalige extra vergoeding beschikbaar te stellen gebaseerd op de TVL-subsidie die zij 
voor de zomermaanden hebben ontvangen. Deze aparte module moet nog uitgewerkt worden door 
de overheid. 
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Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 

Ondernemers met personeel kunnen een beroep doen op de NOW 3.0 als zij een omzetverlies van 
ten minste 20% verwachten, vanaf 1 januari 2021 geldt een omzetverlies van ten minste 30%.  
 
De NOW 3.0 beslaat een periode van negen maanden, opgedeeld in 3 x 3 maanden die apart 
aangevraagd dienen te worden. Per tijdvak gaat het vergoedingspercentage geleidelijk naar beneden. 
De omzetdaling wordt bepaald door een vierde van de omzet van 2019 te vergelijken met een door 
de werkgever te kiezen periode van drie maanden. Om de loonsom te bepalen wordt het SV-loon uit 
de loonaangifte van juni 2020 als uitgangspunt aangehouden. De NOW-regeling is van toepassing op 
werknemers die verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. Voor alle bedrijven geldt 
een opslag van 40% voor werkgeverslasten. 
 
Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming. Bij een omzetverlies van 100% bedraagt 
de tegemoetkoming 80%, bij 50% omzetverlies is dat 40% enzovoorts. Het UWV keert eerst een 
voorschot uit. Na afloop van de subsidieperiode zal een definitieve opgave van de omzetdaling 
ingediend moeten worden en aan de hand daarvan wordt het definitieve subsidiebedrag vastgesteld.  
Vanaf 16 november a.s. kan de NOW 3.0 worden aangevraagd. 
 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) 

Deze regeling is bedoeld voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het betreft een 
aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het 
sociaal minimum daalt. Ook is het mogelijk om eenmalig een lening voor bedrijfskapitaal tot 
maximaal € 10.157 tegen 2% rente af te sluiten met een looptijd van maximaal 3 jaar.  

De hoogte van de Tozo bedraagt maximaal € 1.500 (netto) voor gehuwden of € 1.050 (netto) per 
maand voor alleenstaanden vanaf 21 jaar. Het inkomen van de partner telt mee voor het bepalen 
van de hoogte van de uitkering. 

Tozo 3 loopt vanaf 1 oktober tot 1 april 2021. Indien men met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 
hiervan gebruik wil maken, moet de aanvraag voor eind november worden ingediend. 
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