
 

 

Nieuwsbrief mei 2021  

Leusden, 17 mei 2021 

Update verruimde TVL-regeling Q1 2021 

Je kunt als ondernemer of zzp’er ook over het eerste kwartaal van 2021 (Q1) onder voorwaarden een 
tegemoetkoming krijgen, zodat je beter in staat bent om de vaste lasten te blijven betalen. Omdat er recent een 
aantal verruimingen zijn doorgevoerd, vertellen wij je er graag meer over. 
 
Kenmerken en voorwaarden 
De meeste kenmerken en voorwaarden van de verlengde TVL-regeling uit het vierde kwartaal van 2020 gelden 
ook voor het eerste kwartaal van 2021, maar er zijn ook een paar wijzigingen: 

 de tegemoetkoming is bedoeld voor de mkb-ondernemer of zzp’er in (in beginsel) alle sectoren; 

 de hoogte van de subsidie wordt als volgt berekend: normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste 

lasten in % x 85%;  

 de onderneming moet op 15 maart 2020 in het handelsregister zijn ingeschreven;  

 het omzetverlies bedraagt ten minste 30%;  

 de onderneming moet op 15 maart 2020 in het handelsregister zijn ingeschreven;  

 het omzetverlies bedraagt ten minste 30%;  

 de onderneming heeft ten minste € 1.500 aan vaste lasten per kwartaal volgens het percentage vaste 

lasten dat bij de SBI-code behoort (jouw werkelijke vaste lasten zijn dus niet relevant);  

 de onderneming mag op 31 december 2019 niet al in financiële moeilijkheden hebben verkeerd;  

 de aanvraag wordt per kwartaal ingediend; 

 de maximale subsidie is € 550.000 voor mkb-bedrijven en € 600.000 voor niet-mkb bedrijven. De 

minimale subsidie is € 1.500 per kwartaal.  

Vestiging in Nederland 
Je onderneming moet een vestiging in Nederland hebben, waarvan in elk geval één op een ander adres dan je 
privéwoning of je onderneming is fysiek afgescheiden van je privéwoning en is voorzien van een eigen opgang of 
toegang. Deze eisen gelden overigens niet als je een ambulante of horecaonderneming hebt. Heb je een 
horecaonderneming 

Belangrijk verschil 
Een belangrijk verschil met de TVL uit het vierde kwartaal van 2020 is dat voor het eerste kwartaal van 2021 een 
andere referentieperiode geldt, namelijk januari, februari en maart 2019. Was je op 1 januari 2019 nog niet 
gestart met je onderneming, dan kun je mogelijk terugvallen op een andere referentieperiode. Zo kan er zoveel 
mogelijk gebruik worden gemaakt van de kwartaalomzetcijfers die ook bekend zijn bij de Belastingdienst.  

Aanvraagperiode 
De tegemoetkoming voor het eerste kwartaal van 2021 kun je aanvragen van 15 februari tot en met 18 mei 
2021, vóór 17:00 uur met een formulier op RVO.nl. Hierop wordt binnen acht weken beslist. Als je de 
tegemoetkoming krijgt, zal er een eenmalig voorschot van 80% aan je worden uitgekeerd.  



 

 

Speciale opslagen 
Voor bepaalde branches bestaan opslagen bovenop de TVL. Zo kennen we de eenmalige opslag voor eet- en 
drinkgelegenheden (de Horecasubsidie Voorraad en Aanpassingen: HVA-opslag), de evenementenmodule voor 
ondernemers en toeleveranciers in de evenementenbranche en de Voorraadsubsidie Gesloten Detailhandel 
(VGD) voor ondernemers in de non-foodsector die voorraden hebben ingekocht die na de lockdown niet meer 
verkoopbaar zijn of die in waarde zijn verminderd.  
 
De HVA-opslag gold alleen voor het vierde kwartaal van 2020 en is niet meer teruggekomen in het eerste 
kwartaal van 2021. De evenementenmodule en de VGD golden in het vierde kwartaal van 2020, maar ook in het 
eerste kwartaal van 2021.  

TVL juni-september 2020 gehad, geef voor 1 juni 2021 de werkelijke omzet door 

Ondernemers die Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) hebben gekregen voor de periode juni-september 2020, 
moeten voor 1 juni 2021 de werkelijke omzet doorgeven. Met de werkelijke omzet wordt de definitieve subsidie 
bepaald. 

Na ontvangst van het verzoek tot vaststellen, geven ondernemers de werkelijke omzet zelf door. De 
sluitingsdatum voor de vaststelling is 1 juni. Heeft een ondernemer recht op meer geld, dan wordt dit zo snel 
mogelijk na de vaststelling uitbetaald. Op https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/jun-sep-
2020/na-uw-aanvraag staat hoe dat moet gebeuren. 

Mocht het zo zijn dat een ondernemer na de vaststelling moet terugbetalen, dan zijn er ruime 
terugbetalingsmogelijkheden. Dit kan in zes of twaalf maanden. Ook een persoonlijke terugbetalingsregeling 
behoort tot de mogelijkheden. 

NOW 1.0 en 2.0 gehad in 2020, voorkom 100% terugbetaling 

Heb je gebruikgemaakt van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW 1.0 en 
NOW 2.0) in 2020, dan dien je in 2021 of begin 2022 nog actie ondernemen om te voorkomen dat je alles moet 
terugbetalen. Wat speelt er en wat moet je doen? 

NOW 1.0 en 2.0 aangevraagd? 
NOW 1.0 (maart, april en mei 2020) gehad? Dan kun je nog tot en met 31 oktober 2021 een definitieve 
berekening aanvragen. Het voorschot dat je ontvangen hebt, is namelijk gebaseerd op het door jou geschatte 
omzetverlies in de periode maart, april en mei 2020. Omdat het werkelijke percentage van het omzetverlies 
bekend is, kan de definitieve tegemoetkoming berekend worden. 

Na uw aanvraag 
Zodra het UWV jouw aanvraag heeft ontvangen, wordt de definitieve tegemoetkoming berekend. In de regel 
ontvang je binnen twaalf weken uitsluitsel hierover. In bepaalde gevallen is er echter extra onderzoek nodig, 
waardoor het langer kan duren voordat je uitsluitsel krijgt (maar uiterlijk 52 weken na de aanvraag). In de brief 
staat welk bedrag je moet terugbetalen of welk bedrag je nog krijgt. 

Betalingsregeling 
Als uit de definitieve berekening blijkt dat je te veel voorschot hebt ontvangen, dan moet je het te veel 
ontvangen bedrag terugbetalen. Je kunt hiervoor met het UWV een betalingsregeling treffen. Deze 
betalingsregeling kan je digitaal aanvragen op de website van het UWV. Je kan hier kiezen uit verschillende 
betaaltermijnen met een maximum van 36 maandelijkse termijnen. Het formulier voor de betalingsregeling 
eerste aanvraagperiode vind je op https://bit.ly/3syib1G Het formulier voor de betalingsregeling van de tweede 
aanvraagperiode vind je op https://bit.ly/39bZMQK 



 

 

Lukt het niet in 36 maandtermijnen?  
Lukt het niet om het te veel ontvangen voorschot in 36 maandelijkse termijnen te voldoen of wil je de 
betalingsregeling op een later tijdstip in laten gaan, dan kan je dit in het formulier aangeven. Het UWV zal dan 
met je contact opnemen om een regeling op maat met je af te spreken. 
 
Vragen 
Wanneer er weer een nieuwe update is, stellen wij u zo snel mogelijk op de hoogte. Heeft u in de tussentijd 
vragen neem dan gerust contact met ons op. 

Met vriendelijke groet,  
Het team van Van Tiggelen FAD 
033-2990777 
info@vantiggelenfad.nl 

 


