27 oktober 2020

STEUN- EN HERSTELPAKKET VOOR ECONOMIE EN ARBEIDSMARKT

Regeling:
Tegemoetkoming voor Vaste Lasten (TVL)
1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020
Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen wordt de Tegemoetkoming Vaste Lasten
aangepast in het vierde kwartaal van 2020. Aanvragen kan vanaf medio november 2020.

Wat houdt de regeling in?

Wat zijn de voorwaarden?

• Subsidie voor vaste lasten, zoals huur, onderhoud en
verzekeringen.

• Minimaal 30% omzetverlies door de coronacrisis.

• De subsidie wordt berekend met het omzetverlies en
een percentage vaste lasten. Hiervan wordt 50%
gecompenseerd.

• Minimaal €3.000 vaste lasten, volgens het percentage
vaste lasten dat bij de SBI-code hoort.
• Oprichting voor 15 maart 2020, vestiging in Nederland
en ingeschreven in KVK Handelsregister.

• Het percentage vaste lasten is per SBI-code berekend
door het ministerie van Economische Zaken en
Klimaat met cijfers van het CBS.
• De subsidie is minimaal € 750 en maximaal
€ 90.000 per bedrijf, per drie maanden.
• Gesloten eet- en drinkgelegenheden krijgen extra
subsidie voor kosten van voorraad en aanpassingen.
• Voor bedrijven in de evenementenbranche wordt
een vast bedrag berekend op basis van de TVLsubsidie in de zomer. Meer details volgen.

Waar en wanneer kun je de
regeling aanvragen?
• De TVL wordt verlengd tot 30 juni 2021 en opgedeeld
in 3 kwartalen.
• Een bedrijf kan ieder kwartaal TVL subsidie
aanvragen.
• Let op: de voorwaarden kunnen voor iedere TVLperiode wijzigen.

Voor wie is de regeling?
• Mkb-bedrijven (max. 250 medewerkers) en zzp’ers.
• Getroffen of gesloten door maatregelen coronacrisis.
• Ondersteuning nodig bij betaling vaste lasten.

• TVL voor het vierde kwartaal is vanaf medio
november 2020 t/m 29 januari 2021 aan te vragen.
De bijdrage voor bedrijven in de
evenementenbranche wordt uitgewerkt.
• Aanvragen gaat via Rvo.nl/tvl met eHerkenning of
DigiD.

• In Q4 2020 worden tijdelijk alle SBI-codes toegelaten
tot de TVL.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Voorwaarden en meer informatie:
rijksoverheid.nl/steunpakket

