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TVL Q2 2021
Tegemoetkoming Vaste Lasten

Mkb-ondernemers en zzp’ers die door de coronacrisis veel omzet verliezen, maar wel doorlopende vaste 

lasten hebben, kunnen sinds 25 juni 2021 opnieuw subsidie aanvragen om hun vaste lasten te betalen. Deze 

aanvraag geldt dan voor het tweede kwartaal van 2021.

  DE REGELING  

De tegemoetkoming is bedoeld voor ondernemers 

die door de coronacrisis veel omzet verliezen en daar-

door in de problemen komen met het betalen van hun 

vaste lasten. De hoogte van de subsidie is afhankelijk 

van de hoogte van de vaste lasten en het omzetverlies. 

Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming, 

dient het omzetverlies tenminste 30% te bedragen. 

De subsidie bedraagt minimaal € 1.500 en maximaal 

€550.000 voor mkb-bedrijven en €1.200.000 voor 

niet-mkb bedrijven. De subsidie wordt belastingvrij 

verstrekt en komt eventueel bovenop de tegemoet-

koming in de loonkosten (NOW). 

  VOORWAARDEN  

Ondernemers die voor de eerdere TVL-regelingen in 

aanmerking kwamen, kunnen ook gebruik maken van 

TVL Q2 2021. Meer specifiek gelden de volgende  

cumulatieve voorwaarden:

• Het bedrijf heeft ten minste 30% omzet verloren 

door de coronacrisis.

• Het bedrijf heeft minimaal € 1.500 aan vaste lasten. 

• Het bedrijf is voor 30 juni 2020 opgericht en ingeschreven 

in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

• De hoofdactiviteit van het bedrijf is die activiteit 

waarmee de onderneming op 15 maart is inge-

schreven in het KVK Handelsregister (voor bedrij-

ven die zijn opgericht tussen 16 maart en 30 juni 

2020 telt de hoofdactiviteit zoals bekend was op 

30 juni 2020 in het KVK Handelsregister).

• Het bedrijf heeft een vestiging in Nederland.

• Minimaal één vestiging van het bedrijf heeft een ander 

adres dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren, 

of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft 

een eigen opgang of toegang. Een uitzondering hierop 

zijn (bepaalde) horecaondernemingen en (bepaalde)  

ambulante handel. Neem voor meer informatie hier-

over contact met ons op.

• Het bedrijf is niet failliet en heeft geen uitstel van 

betaling aangevraagd bij de rechtbank.
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• Het bedrijf is geen overheidsbedrijf.

• Wanneer een onderneming 30% of meer omzet 

verliest voor zijn geregistreerde nevenactiviteit, 

wordt alleen het omzetverlies van de nevenacti-

viteit in de subsidieberekening meegenomen.

 

  BEREKENING HOOGTE  
  VAN DE TEGEMOETKOMING 

Indien u aan de hiervoor genoemde voorwaarden vol-

doet ontvangt u een tegemoetkoming voor de vaste 

lasten van uw onderneming. Het vergoedingspercen-

tage betreft 100%. De hoogte van de tegemoetkoming 

wordt berekend op basis van de volgende formule: 

Normale omzet x Omzetverlies (%) 

x aandeel vaste lasten (%) x 100% = 

Bedrag van de tegemoetkoming

NORMALE OMZET (OMZET IN REFERENTIE-

PERIODE 2019) EN HET OMZETVERLIES

De normale omzet is uw omzet in het tweede kwar-

taal van 2019 of het derde kwartaal van 2020. Tot de 

omzet behoren alle inkomsten zonder de ontvangen 

btw, voor aftrek van kosten en vaste lasten. Deze omzet 

wordt in principe bepaald aan de hand van de btw-aan-

gifte.  De normale omzet voor de eerste tranche van de  

TVL Q2 2021 is dus de omzet in Q2 2019 of Q3 2020. 

Hier dient opgemerkt te worden dat wanneer Q3 2020 als 

referentieperiode wordt gekozen, de eventueel ontvangen 

TVL of andere Covid-19 subsidies (zoals TOGS, NOW, 

etc.) in dat kwartaal niet meetellen met de omzet.

Voor de bepaling van het omzetverlies wordt de norma-

le omzet vergeleken met de omzet die u in het tweede 

kwartaal van 2021 verwacht. Het omzetverlies moet 

minimaal 30% zijn.

AANDEEL VASTE LASTEN

Om zo veel mogelijk ondernemers zo snel mogelijk te 

kunnen helpen, neemt RVO niet uw werkelijke vaste 

lasten in aanmerking. Voor de bepaling van de vaste 

lasten, hanteert de RVO de branchegegevens van het 

CBS. Het aandeel van de vaste lasten in de omzet voor 

uw branche staat dus vast en hangt samen met uw 

SBI-code. Om in aanmerking te komen voor de TVL 

dienen de vaste lasten op basis van de berekening: 

“omzet referentieperiode x percentage aandeel vaste 

lasten” ten minste € 1.500 te zijn.

Op de pagina ‘Vastgestelde SBI-codes’ vindt u per 

SBI-code het CBS-percentage gemiddelde aandeel van 

de vaste lasten in de omzet van uw branche. Het aan-

vraagformulier berekent op basis van uw KVK-num-

mer automatisch of u in aanmerking komt, en zo ja, 

voor welk bedrag.

DEFINITIEVE VASTSTELLING

Als u voldoet aan alle voorwaarden, ontvangt u een 

voorschot van 80% van de verwachte subsidie op ba-

sis van uw geschatte omzetverlies. Binnen zes maan-

den dient u de definitieve vaststelling van de subsidie 

aan te vragen en daarbij het werkelijke omzetverlies 

door te geven. Binnen 16 weken krijgt u vervolgens 

bericht over het definitieve bedrag waar u recht op 

heeft. Is het omzetverlies gelijk aan uw opgegeven 

schatting, dan ontvangt u de laatste 20%. Bij een la-

ger omzetverlies ontvangt u minder dan 20% of moet 

u subsidie terugbetalen. Is het omzetverlies hoger, 

dan ontvangt u alsnog een hogere subsidie.

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/vastgestelde-sbi-codes
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  AFWIJKENDE REFERENTIE-  
  PERIODE NORMALE OMZET  

Voor veel ondernemers was de referentieperiode 

van het eerste kwartaal 2019 voor TVL Q1 2021 niet 

representatief. Vandaar dat bij de TVL Q2 2021 als 

referentieperiode uit twee verschillende kwartalen 

gekozen kan worden: Q2 2019 of Q3 2020.

  HET AANVRAAGPROCES  

U kunt de TVL-subsidie aanvragen vanaf maandag  

25 juni 2021 08:00 uur t/m 20 augustus 2021 17:00 uur  

via de site van de Rijksdienst voor Ondernemend  

Nederland (RVO). Voor de aanvraag dient u te beschik-

ken over E-herkenning (minimaal niveau 3) of het DigiD 

van de bestuurder, zoals deze bij de KvK geregistreerd 

staat. De TVL-aanvraag kan enkel door de onderne-

ming zelf worden ingediend. Het is daarom niet moge-

lijk om ons te machtigen voor uw aanvraag. Uiteraard 

helpen wij u wel graag indien u vragen heeft. 

Voor de aanvraag zijn de volgende stukken benodigd:

• KVK-nummer van uw onderneming (let op: niet 

het vestigingsnummer/RSIN)

• Uw contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres

• Het bankrekeningnummer dat op naam staat van 

uw onderneming.

• Als u omzetbelasting (btw) betaalt: pdf’s van de 

btw-aangiften van de gekozen referentieperiode

• Als u geen omzetbelasting (btw) betaalt: 

De jaarrekening over 2019 of 2020 (afhankelijk 

van de gekozen referentieperiode). Als u deze niet 

heeft, mag u ook een ander bewijsstuk meesturen, 

zoals een uitdraai van uw omzet over uit uw eigen 

boekhoudprogramma.

ACCOUNTANTSVERKLARING EN 

DERDENVERKLARING

Een onderneming die tussen 16 maart 2020 en  

30 juni 2020 is ingeschreven in het KVK Handelsre-

gister en een aanvraag van € 25.000 of hoger doet 

en/of een definitieve subsidie van € 25.000 of meer 

ontvangt, moet een verklaring van een derde, zoals 

een financieel adviseur, overleggen. Een derdenver-

klaring is nodig om de echtheid van de onderneming 

en de omzetdaling te bevestigen. 

Wanneer een onderneming (ongeacht de datum van 

inschrijving in het handelsregister) een aanvraag van  

€ 125.000 of hoger indient, wordt een accountantsver-

klaring verplicht gesteld. Dit geldt ook indien de uiteinde-

lijk vast te stellen subsidie minimaal € 125.000 bedraagt. 

Wanneer het om een onderneming gaat die is opgericht 

tussen 16 maart 2020 en 30 juni 2020, kan derhalve zo-

wel een derdenverklaring als een accountantsverklaring 

worden gevraagd bij het indienen van de aanvraag. 

NA HET INDIENEN VAN EEN AANVRAAG 

De RVO toetst of uw aanvraag aan de voorwaarden 

voldoet. Bij de beoordeling gaan zij daarbij uit van 

de gegevens in het Handelsregister van de Kamer 

van Koophandel op 15 maart 2020. De RVO streeft 

ernaar om binnen 8 weken na indiening van de aan-

vraag een beslissing te hebben genomen. Indien 

de aanvraag wordt goedgekeurd, staat het bedrag  

normaliter binnen 3 werkdagen na het verzenden van 

de beslissing op het opgegeven rekeningnummer.

Start onderneming Referentieperiodes

Voor 31 mrt 2019 Q2 2019 of Q3 2020

Tussen 1 apr en 30 jun 2019 Q3 2019 of Q3 2020

Tussen 1 jul en 30 sep 2019 Q4 2019 of Q3 2020

Tussen 1 okt en 31 dec 2019 Q1 2020 of Q3 2020

Tussen 1 jan en 31 mrt 2020 Q2 2020 of Q3 2020

Tussen 1 apr en 30 jun 2020 Q3 2020 of eerste 3 mnd geheel kalender- 

kwartaal na maand van inschrijving

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl
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  WAT KUNNEN WIJ VOOR U BETEKENEN?  

Wellicht heeft u na het lezen van deze flyer vragen over uw specifieke situatie. Of heeft u  

behoefte aan begeleiding bij het indienen van uw aanvraag TVL Q2 2021. Graag helpen wij  

u met het toetsen aan de voorwaarden, het opstellen van proefberekeningen of het controleren  

van de aanvraag. Neemt u in dat geval contact op met ons op via uw relatiebeheerder of  

telefonisch via 040 2504 504. Ons team van specialisten staat u graag bij.

  MOGELIJKE AFWIJZINGS- 
  GRONDEN  

• De RVO beslist afwijzend op een aanvraag indien 

de getroffen onderneming niet aan de gestelde 

voorwaarden voor deze regeling voldoet.

• De RVO beslist tevens afwijzend op een aanvraag 

indien de getroffen MKB-onderneming al in moei-

lijkheden verkeerde op 31 december 2019

• De RVO beslist tenslotte afwijzend op een aan-

vraag indien de totale door de getroffen MKB- 

onderneming ontvangen steun, in het kader van 

de gevolgen van het coronavirus, na toepassing 

van deze regeling meer bedraagt dan:

- € 1.800.000

- € 270.000, indien de getroffen MKB-onderne-

ming actief is in de visserij- en aquacultuursector

- € 225.000 indien de getroffen MKB-onderneming actief 

is in de primaire productie van landbouwproducten

  SAMENLOOP MET ANDERE  
  STEUNMAATREGELEN  

Om ingewikkelde wisselwerking tussen de TVL-rege-

ling en andere vormen van steun te voorkomen, is in 

de TVL-regeling bepaald dat subsidies, tegemoetkomin-

gen of andere steun van de overheid in verband met de  

bestrijding van het coronavirus (bijvoorbeeld subsidie 

op basis van de NOW-regeling) geen deel uitmaken 

van de omzet bij de toepassing van de TVL. 

Vanaf NOW 3 geldt dit tevens andersom. De tege-

moetkoming op basis van de TVL-regeling geldt vanaf 

NOW 3 niet langer als omzet voor de NOW-regeling 

en heeft sindsdien dus geen invloed meer op de hoogte 

van die subsidie.


