Geachte relatie,
Vanaf 25 november 12:00 uur kunnen ondernemers uit vrijwel alle bedrijfssectoren een
aanvraag doen voor TVL Q4 2020 (Tegemoetkoming Vaste Lasten oktober tot en met
december 2020). Dit kan tot en met 29 januari 2021, 17:00 uur.

Horeca:
De horeca krijgt een eenmalige opslag; de HVA (Horeca Voorraad en Aanpassingen).
Horecagelegenheden krijgen voor TVL Q4 2020 eenmalig een opslag bovenop de TVLsubsidie: de Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA). Wanneer u als horecagelegenheid
TVL aanvraagt wordt de HVA-opslag er direct bij opgeteld. Verplicht gesloten eet- en
drinkgelegenheden ontvangen eenmalig een opslag van 2,8% van hun omzetverlies in
oktober tot en met december 2020. Het maximale bedrag is € 20.160.
Lees meer over de opslag voor de horeca

Evenementenbranche krijgt een vast bedrag:
Ondernemers en toeleveranciers in de evenementenbranche krijgen in het 4e kwartaal van
2020 een vast bedrag, op basis van hun TVL-subsidie in de zomermaanden. Deze aparte
module wordt zo snel mogelijk door het RVO verder uitgewerkt en wordt later dit jaar met
terugwerkende kracht opengesteld.

Adviestool:
Met de Adviestool kunt u in 3 stappen zien of u in aanmerking komt voor TVL Q4 2020 en
welk bedrag u mogelijk kunt aanvragen. U heeft hiervoor uw KVK-nummer nodig.
Raadpleeg de Adviestool

Vergelijking TVL:
TVL Q3 2020

TVL Q4 2020

Subsidieperiode

juni-september 2020

september-december 2020

Minimale bedrag

€ 1.000

€ 750

Maximale bedrag

€ 50.000

€ 90.000

Minimale omzetverlies

30%

30%

Minimale vaste lasten

€ 4.000

€ 3.000

Opslag

geen

2,8% HVA voor horeca

Open

29 juni-30 oktober 2020

25 november-29 januari 2021

Berekening definitief bedrag

november 2020-maart 2021

februari-juni 2021

Wijzigingen:
De belangrijkste verschillen met de TVL (1 juni tot en met 30 september 2020) zijn:
 Ondernemers uit vrijwel alle bedrijfssectoren - dus met alle SBI-codes - komen in
aanmerking (eerder: alleen ondernemers met een SBI-code die voorkwam op een lijst
met vastgestelde SBI-codes), met uitzondering van financiële en
kredietinstellingen, publiek gefinancierde scholen, holdings, huishoudens en
(internationale) overheidsinstellingen.
 Een ondernemer moet minimaal € 3.000 vaste lasten hebben in 3 maanden (eerder:
€ 4.000 in 4 maanden).
 De subsidie bedraagt minimaal € 750 en maximaal € 90.000 (eerder: minimaal €
1.000 en maximaal € 50.000).
Voorwaarden:
De belangrijkste voorwaarden zijn:
 Uw bedrijf heeft meer dan 30% omzetverlies in het 4e kwartaal van 2020 vergeleken met
het 4e kwartaal van 2019.
 Uw vaste lasten zijn minimaal € 3.000 in het 4e kwartaal van 2020, op basis van het
percentage vaste lasten dat bij uw hoofdactiviteit hoort.
 Uw bedrijf valt onder de definitie van midden- en kleinbedrijf (mkb).
 Uw bedrijf is vóór 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 U heeft zich na 15 maart 2020 niet met terugwerkende kracht ingeschreven in het
Handelsregister of uw SBI-code aangepast om in aanmerking te komen voor deze
subsidie.
 Alleen de hoofdactiviteit waarmee uw onderneming op 15 maart 2020 is ingeschreven in
het Handelsregister van KVK telt. Ook als u eerder TVL ontving voor een nevenactiviteit.
 Voor bepaalde SBI-codes gelden aanvullende voorwaarden.
Aanvragen:
U vraagt de TVL telkens voor een periode van 3 maanden aan. Voor iedere periode moet u
een nieuwe aanvraag doen. U kunt in elke periode TVL aanvragen, ook als u de voorgaande
periode geen aanvraag deed of niet in aanmerking kwam.
Vanaf 25 november om 12:00 uur kunt u aanvragen voor TVL Q4 2020. Dit kan tot en met 29
januari 2021, 17:00 uur.
Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning niveau 1 (of hoger) of DigiD nodig. Als u DigiD
gebruikt, moet u degene zijn die bij KVK geregistreerd staat als eigenaar of bestuurder van
het bedrijf.

Hoogte van de subsidie:
Hoeveel u ontvangt, hangt af van uw omzetverlies en uw branche. De TVL compenseert
maximaal 50% van de vaste lasten.
Bekijk de berekening van de subsidie

Rol BM:
Wij assisteren u uiteraard graag bij het aanvragen van bovenstaande subsidie, alsmede bij
de toetsing en aanvraag van de overige corona-maatregelen.
Aarzelt u niet contact met ons op te nemen!
Héél veel succes en bovenal een uitstekende gezondheid toegewenst.
Team BM.

