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STEUN- EN HERSTELPAKKET VOOR ECONOMIE EN ARBEIDSMARKT

Aanvragen en meer informatie 
 
• TVL Q1 2021 is vanaf 15 februari 2021 om 12:00 uur tot 30 april 2021, 17:00 uur aan te vragen  via rvo.nl/tvl met eHerkenning of DigiD.  
• TVL Q1 gaat eerst open volgens de subsidievoorwaarden van december. De bovenstaande verbreding wordt eerst verwerkt in de 

subsidieregeling en de systemen. RVO betaalt later een extra voorschot.  
• Niet-mkb bedrijven kunnen TVL Q1 nu nog niet aanvragen. Dat kan na aanpassing van de subsidieregeling en het 

aanvraagsysteem. Via RVO kan een bedrijf zich inschrijven voor TVL updates.  
• Ondernemers met vaste lasten tussen € 1.500 en € 3.000 kunnen TVL voor Q1 aanvragen, maar RVO rondt hun aanvraag later af als 

het systeem is aangepast. 
• Een bedrijf kan de TVL tot 30 juni 2021 ieder kwartaal aanvragen.  
• Let op: voorwaarden kunnen voor iedere TVL-periode wijzigen. 

Voor wie en hoe? 
 
• Bedrijven en zzp’ers, gevestigd in Nederland.  
• Ondersteuning nodig bij betaling vaste lasten.  
• Minimaal 30% omzetverlies door de coronacrisis.  
• Minimaal € 1.500 vaste lasten, volgens het 

percentage vaste lasten dat bij de SBI-code hoort.  
• Oprichting voor 15 maart 2020 en ingeschreven in 

KVK Handelsregister.  
• De subsidie wordt berekend met het omzetverlies, 

een percentage vaste lasten en een 
subsidiepercentage.  

• Het subsidiepercentage wordt 85%. 
• De subsidie per kwartaal is minimaal € 1.500 en 

maximaal € 330.000 voor mkb-bedrijven of  
€ 400.000 voor niet-mkb-bedrijven. 

• Bedrijven uit de evenementenbranche krijgen 
apart steun in een evenementmodule. Zij moeten 
wel TVL subsidie hebben gekregen in juni-
september 2020 en komen niet in aanmerking 
voor de TVL in Q4 en/of Q1. Kiezen tussen TVL of 
de evenementmodule kan niet. 

Wat is er nieuw? 
 
• In Q1 2021 krijgen alle bedrijven toegang tot de TVL, dus ook niet-

mkb-bedrijven met meer dan 250 medewerkers.  
• In Q1 2021 krijgt gesloten detailhandel een extra voorraadsubsidie 

bij hun TVL-aanvraag en dit percentage wordt verhoogd naar 21%.   
• In Q1 krijgen ondernemers in de reissector  een opslag bij hun TVL 

van 3,4% voor kosten die bij annulering niet worden  
terugbetaald.   

• In Q1 en Q2 krijgen ondernemers in de land- en tuinbouw een 
opslag bij hun TVL van 21% voor speciale kosten om dieren en 
gewassen in leven te houden.  

• Een opslag wordt eenmalig bij het vaste lasten percentage geteld. 
• Het subsidiepercentage van de TVL wordt verder verhoogd naar 

85%. 
• Het minimum en het maximum subsidiebedrag wordt verhoogd. 
• Het aandeel vaste lasten wordt verlaagd naar € 1.500 per kwartaal. 
• Er komt een aparte subsidieregeling voor ondernemers die tussen 

30 september 2019 en 30 juni 2020 zijn gestart. Deze regeling wordt 
vergelijkbaar met de TVL en wordt zo snel mogelijk uitgewerkt.  

• De Horecasubsidie voor Voorraad & Aanpassingen komt niet terug 
in Q1 2021. 


