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Hoewel aan de samenstelling van dit memo de uiterste zorg is besteed, wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.  

Met dit memo wordt niet beoogd de verschillende regelingen uitputtend te benoemen. 

 

UPDATES ONLY 

Maatregelen in verband met Coronavirus en arbeidsrechtelijke en fiscale aandachtspunten 

        Stand per 22 juli 2021 

 

Algemeen 

Inmiddels heeft de nieuwsbrief een dermate omvang, dat besloten is om de updates apart te 

vermelden. De in dit bericht genoemde updates dienen bij voorkeur in samenhang met één van 

beide volledige nieuwsbrieven te worden gelezen. 

 

Onze laatste nieuwsbrief over steunpakket 1 is van 14 september 2020. Die nieuwsbrief zullen wij 
niet verder updaten.  
 
Belangrijke data op een rij 

Aanvragen verschillende regelingen  

TVL Q2 2021 grote ondernemingen: vanaf medio juni 2021 

TVL Q2 2021: 25 juni 2021 8.00 uur tot en met 20 augustus 2021 17.00 uur 

NOW 4 (ook wel zesde tranche): vanaf 26 juli 2021 t/m 30 september 2021 

 

Aanvragen vaststelling NOW 1 t/m 31 oktober 2021 

Aanvragen vaststelling NOW 2 vanaf 15 maart 2021 t/m 5 januari 2022 

Aanvragen vaststelling NOW 3, derde trance vanaf 4 oktober t/m 26 juni 2022 

Aanvragen vaststelling NOW 4, 4e en 5e tranche vanaf 31 januari 2022 t/m 23 oktober 2022 

Aanvragen vaststelling TVL Q4 2020 vóór 1 september 2021 

Aanvragen vaststelling TVL Q1 2021 vóór 1 oktober 2021 

Aanvragen vaststelling TVL Q2 2021 vóór 12 januari 2022 

Aanvragen (verlenging bijzonder) uitstel van belastingen: t/m 1 oktober 2021  

 

 

NOW 4 (6e tranche) 

aanvragen 

De subsidie van loonkosten voor de maanden juli t/m september 2021 kan worden aangevraagd 

vanaf 26 juli 2021 tot en met 30 september 2021. Het digitale aanvraagformulier wordt door het 

UWV vanaf 26 juli 2021 beschikbaar gesteld op haar website. 

 

Hoogte omzet 

Voor de berekening van de tegemoetkoming geldt een maximum van 80% van het omzetverlies. Dit 

was in de voorgaande NOW regeling nog 100%. Concreet betekent deze wijziging dat een bedrijf met 

een omzetverlies van 100%, subsidie krijgt voor 68% (80 x 85%) van zijn loonkosten. Voor bedrijven 

met een omzetverlies van 80% zal dit percentage na deze aanpassing dus hetzelfde zijn. Voor 

bedrijven met een omzetverliespercentage tussen de 20 en 80% verandert er niets ten opzichte van 

de eerdere NOW-regelingen. 

 

NOW en TVL mag ook worden aangevraagd voor bedrijven die door overstromingen zijn gesloten 

https://www.konings-meeuwissen.nl/berichten/nieuwsbrief-economische-maatregelen-i-v-m-corona-virus/
https://www.konings-meeuwissen.nl/berichten/nieuwsbrief-economische-maatregelen-i-v-m-corona-virus/
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De NOW en TVL bieden eigenlijk al ruimte om subsidie aan te vragen op grond van omzetverlies die 

niet door corona (maatregelen) wordt veroorzaakt. De regering heeft echter expliciet aangegeven 

dat ondernemers die omzetverlies hebben door de wateroverlast NOW en TVL kunnen aanvragen, 

indien zij aan de overige voorwaarden voldoen.  

 

TVL Q1 2021 grote ondernemingen / TVL Q2 2021  

Ondernemers die een aanvraag van € 125.000 of hoger doen, moeten bij de aanvraag een 

accountantsproduct aanleveren. Dit geldt voor TVL Q1 2021 (alleen de grote ondernemingen) en TVL 

Q2 2021. 

 

Inmiddels zijn de accountantsproducten daarvoor door de NBA goedgekeurd, zodat ook deze 

ondernemingen een aanvraag kunnen indienen.  

 

De RVO roept ondernemers op het accountantsproduct aan te leveren nadat zij van de RVO een 

verzoek hebben ontvangen voor aanvullende informatie.  

 

TVL Q4 2020 

De datum voor het aanvragen van de vaststelling is met 2 maanden uitgesteld. Aanvragen 

vaststelling TVL Q4 2020 dient nu vóór 1 september 2021 te geschieden.  

 

TVL vs NOW 

Vanaf NOW 3 (periode vanaf oktober 2020) telt de TVL niet meer mee als omzet in het kader van de 

NOW. Voor NOW 1 en NOW 2 geldt evenwel onverkort dat de TVL meetelt als omzet. Omdat de TVL 

tussentijds is verruimd (o.a. verhoging subsidiepercentage naar 85%), merkt het RVO op dat er 

bedrijven (vooral bedrijven in een sector met een hoog vaste lasten percentage (34% of meer) én 

een omzetverlies dat relatief dicht bij de omzetverliesdrempel van 30% in de TVL ligt) risico lopen de 

loonkostensubsidie van de NOW gedeeltelijk of geheel te moeten terugbetalen. Evenwel is het 

mogelijk op bij de vaststelling TVL Q1 of de vaststelling van TVL Q2 een lager omzetverlies op te 

geven. De RVO raadt aan deze mogelijkheden met uw boekhouder of accountant te bespreken. 

 

Betalingsregeling TVL 

Indien een ondernemer meer voorschot heeft ontvangen dan waar hij uiteindelijk na vaststelling 

recht op bleek te hebben, dan biedt de RVO de mogelijkheid aan om een betalingsregeling aan te 

vragen. De aanvraag dient digitaal ingediend te worden via de site van de RVO. 

 

In beginsel geldt een betalingsregeling van 6 of 12 maandelijkse termijnen, maar een persoonlijke 

betalingsregeling is ook mogelijk.  

 

Indien iemand voor meer TVL-perioden dient terug te betalen, dan volgen de regelingen na elkaar. 

De RVO kan de verschillende perioden namelijk niet met elkaar verrekenen.  

 

Met vriendelijke groet, 
 
Team Konings & Meeuwissen 

https://mijn.rvo.nl/tvl

