NOW, TVL, HVA en
VGD

René Frazer
21 december 2020

Inhoudsopgave
• NOW 1.0
• NOW 3.0
• TVL
•
•

VGD
HVA

• Vragen?

NOW 1.0

NOW 1.0
 UWV meldt dat op basis van de eerste 20.000 aanvragen hiervan ongeveer 60
procent van de ondernemers een bedrag moet terugbetalen. Minister Koolmees
geeft aan dat afspraken over een langere betaaltermijn mogelijk zijn. Over de
betalingstermijn kun je telefonisch contact opnemen met UWV.

Getallen NOW 1.0, 2.0 en 3.0
NOW-regeling

Aanvragen Subsidiebedrag
(toegekend)

Aantal
medewerkers

Periode

NOW 1.0

140.000

9,9 miljard

2,6 miljoen

NOW 2.0

63.000

1,3 miljoen

NOW 3.0

N.t.b.

5,34 miljard
5,4 miljard euro
(2,2 miljard in
2020 en 3,2
miljard in 2021)

3
maanden
4
maanden

N.t.b.

9
maanden

 Ondanks NOW toch 181.000 banen weg in periode februari-juni 2020

Aanvragen definitieve berekening NOW 1.0
 Aanvragen tot vaststelling van subsidie NOW 1.0: vanaf 7 oktober 2020;
 Aanvraag middels formulier op de site van het UWV;
 Afhankelijk hoogte voorschot en/of afrekening dient er geen verklaring, een
derden verklaring of accountantsverklaring te worden meegestuurd;
 "NOW-verklaringenstelsel";
 Afrekening zonder accountantsverklaring: aanvragen t/m 23 maart 2021 (24 weken);
 Afrekening met accountantsverklaring: aanvraag t/m 29 juni 2021 (38 weken);
 Beslissing op de definitieve berekening uiterlijk binnen 52 weken na de aanvraag
tot vaststelling van de subsidie;
 Indien geen definitieve berekening wordt aangevraagd dan moet het volledige
voorschot worden terugbetaald;
 Bij de definitieve aanvraag kunnen bedrijven alsnog een beroep doen op
een subsidievaststelling op werkmaatschappij niveau.

NOW-verklaringenstelsel
Subsidiebedrag

Organisatie die niet voldoet
aan criteria controleplicht

Organisatie die wel voldoet
aan criteria controleplicht

< € 25 000 (€ 20 000 voorschot)

Geen verklaring

Geen verklaring

€ 25 000 (€ 20 000 voorschot)
< € 125 000 (€ 100 000 voorschot)

Derdenverklaring

Derdenverklaring

€ 125 000 (€ 100 000 voorschot)
< € 375 000

Aan assurance verwante
opdracht, inclusief aanvullende
werkzaamheden
(NVCOS standaard 4415N)

Assurance-opdracht met beperkte mate
van zekerheid, inclusief aanvullende
werkzaamheden
(NVCOS standaard 3900N)

>= € 375 000

Assurance-opdracht
met beperkte mate van zekerheid,
inclusief aanvullende werkzaamheden
(NVCOS standaard 3900N)

Assurance-opdracht met redelijke mate
van zekerheid
(NVCOS standaard 3900N)

Aanvraag op
niveau werkmaatschappij (artikel
6a van de regeling)

Assurance-opdracht met redelijke
mate van zekerheid
(NVCOS standaard 3900N)

Assurance-opdracht met redelijke mate
van zekerheid
(NVCOS standaard 3900N)

NOW 3.0

NOW 3.0
Algemeen
 Regeling geldt voor de duur van 9 maand;
 Verdeelt over 3 tranches van 3 maand: oktober 2020 t/m december 2020
(3e tranche), januari 2021 t/m maart 2021 (4e tranche) en april 2021 t/m juni 2021
(5e tranche);

Toelichting regeling





Het doel blijft ongewijzigd: behoud van werkgelegenheid;
Hoogte tegemoetkoming blijft XX% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies;
Vaststelling definitieve subsidiebedrag vindt achteraf plaats;
Werkgevers kunnen een aanvraag indienen bij het UWV.

Nadere toelichting (1)
 Subsidieaanvraag staat open voor zowel werkgevers die een beroep hebben
gedaan op NOW 1.0 en NOW 2.0, als voor werkgevers die voor het eerst een
beroep gaan doen op de NOW;
 De omzetdaling wordt telkens vastgesteld over een periode van drie maanden;
 De startdatum moet altijd op de eerste van de maand liggen en de
kalendermaand moet vallen binnen de betreffende tranche;
 Indien aanspraak wordt gemaakt op NOW in opeenvolgende tranches dienen
de omzetperiodes op elkaar aan te sluiten;
 Referentieperiode voor de omzet is 2019;
 De referentiemaand loonsom is juni 2020;
 Voorschot bedraagt 80%, te ontvangen in 3 termijnen;

Nadere toelichting (2)
 Het UWV streeft er naar het aanvraagloket te openen:
 3e tranche: 16 november 2020 tot en met 13
december 2020; Vanwege de nieuwe maatregelen
kan aanvraag tot en met 27 december 2020 worden
ingediend;
 4e tranche: 15 februari 2021 tot en met 14 maart
2021;
 5e tranche: 17 mei 2021 tot en met 13 juni 2021.
 Vaststelling van de subsidie voor de 3 tranches, vanaf
september 2021;
 Voor iedere tranche moet een aparte aanvraag tot
vaststelling worden ingediend.

Belangrijkste wijzigingen
Verlenging NOW tot 1 juli 2021 (3 tijdvakken van 3 maanden);
Minimale omzetverlies blijft in de 4e tranche 20% (zou 30% worden);
Het vergoedingspercentage voor de steun blijft 80% in het 1e kwartaal 2021;
De afbouw van de loonsom is uitgesteld. Vrijstellingspercentage van de loonsom blijft
10%;
 De korting voor het aanvragen van bedrijfseconomisch ontslag vervalt, de
reguliere ontslagbescherming blijft in stand;
 Het maximale te vergoeden loon per werknemer zal in de 5e tranche worden verlaagd
naar maximaal 1x het dagloon;
 Als een werkgever een NOW 3.0 subsidie aanvraagt, is hij verplicht zich in te spannen
om de met ontslag bedreigde werknemers van werk naar werk te begeleiden.





Wijzigingen NOW 3.0 (cijfermatig)
NOW 1.0
(1etranche)
1 maart ’20
t/m
31 mei ’20

NOW 2.0
(2etranche)
1 juni ’20
t/m
30 september ’20

NOW 3.0
(3etranche)
1 oktober ’20
t/m
31 december ’20

NOW 3.0
(4etranche)
1 januari ’21
t/m
31 maart ’21

NOW 3.0
(5etranche)
1 april ’21
t/m
30 juni ’21

3 maand

4 maand

3 maand

3 maand

3 maand

≥ 20%

≥ 20%

≥ 20%

≥ 20%

≥ 30%

Maximalevergoed
ings-%

90%

90%

80%

80%

60%

Loonsomvrijstelling (%)

0%

0%

10%

10%

20%

Forfaitaire opslag
(%)

30%

40%

40%

40%

40%

€ 9.691 p/mnd

€ 9.691 p/mnd

€ 9.691 p/mnd

€ 9.691 p/mnd

€ 4.845 p/mnd

Periode
Omzetverlies

Max. dagloon

NB. De percentages en regels veranderen continu. Check de website van
de Rijksoverheid inzake de laatste regels

TVL

Tegemoetkoming Vaste Lasten
MKB (TVL)
• Met de TVL wil de overheid bedrijven helpen
waarvoor niet alleen de kosten van personeel,
maar ook de vaste lasten voor financiële
problemen zorgen. Deze bedrijven krijgen
afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de
hoogte van de vaste lasten en de mate van
omzetderving een tegemoetkoming voor hun
vaste lasten.

Tegemoetkoming Vaste Lasten
MKB (TVL)
• Het gaat om vaste lasten die steeds doorlopen,
zoals: huur, pacht, onderhoud, verzekeringen,
leasecontracten en abonnementen.
• Geen loonkostenvergoeding. Deze worden
gecompenseerd door de NOW.

Voorwaarden TVL
Het bedrijf heeft maximaal 250 werknemers.
Het bedrijf heeft meer dan 30% omzet verloren als gevolg van de coronacrisis.
Het bedrijf heeft minimaal € 3.000 aan vaste lasten per kwartaal
De SBI-code van het bedrijf staat op de lijst met vastgestelde SBI-codes. *
Het bedrijf is vóór 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister.
Het bedrijf heeft een vestiging in Nederland.
Minimaal 1 vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres van de
eigenaar/eigenaren. (uitzonderingen o.a. horeca, taxibedrijven)
 Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of
toegang. Uitzonderingen hierop zijn horecaondernemingen en ambulante handel.
 Het bedrijf is niet failliet en heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de Rechtbank.
 Het bedrijf is geen overheidsbedrijf.








Voorwaarden TVL
 De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is met een paar aanpassingen verlengd tot en met
30 juni 2021. Specifiek voor het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021
gelden een aantal versoepelingen:
• Er is van 1 oktober tot en met 31 december 2020 tijdelijk geen beperking van SBIcodes.
• Bij een omzetverlies van 30% wordt het subsidiebedrag 50% en bij een 100%
omzetverlies loopt dit op naar 70% subsidie.
• Ondernemers en toeleveranciers in de evenementenbranche die in de zomer TVL
subsidie hebben ontvangen, maar in het vierde kwartaal de omzetdrempel van 30%
niet halen, worden geholpen. Deze ondernemers ontvangen een subsidiebedrag,
gebaseerd op hun TVL subsidie in de zomermaanden.
• Verplicht gesloten eet- en drinkgelegenheden ontvangen één keer aanvullende
subsidie bovenop de TVL subsidie (HVA)
• Verplicht gesloten non-food detailhandelaren ontvangen één keer een opslag van
minstens 2,8% van hun omzetverlies in oktober tot en met december 2020. (VGD)

Wijzigingen TVL (cijfermatig)

Periode
Vaste lasten
Subsidie %

TVL 1

TVL 2

TVL 3

TVL 4

1 juni ’20 t/m
30 september ’20

1 oktober ’20 t/m
31 december ’20

1 januari ’21 t/m
31 maart ’21

1 april ’21 t/m
30 juni ’21

4 maand
€ 4 000 in 4mnd

3 maand
€ 3 000 in 3mnd

3 maand
€ 3 000 in 3 mnd

3 maand
€ 3 000 in 3 mnd

50%

50 – 70%

€ 50 000

€ 90 000

€ 90 000

€ 90 000

Opslag Non-food
Detailhandel

Geen

2,8% voor VGD
(max. € 20 160)

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Opslag Horeca

Geen

2,8% voor HVA
(max. € 20 160)

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Omzetverlies

≥ 30%

≥ 30%

≥ 30%

≥ 45%

Maximum subsidie

Voorraad Gesloten detailhandel
(VGD)
 Door de Lock-down maatregel vanaf 15 december 2020
kunnen non-food detailhandelaars hun (kerst)voorraad niet
verkopen en de kosten niet terugverdienen.
 Voor wie? Deel van SBI-code 47, gesloten detailhandel,
(volledige lijs staat op site Rijksoverheid)
 Vergoeding komt bovenop TVL 4e kwartaal 2020
 TVL = normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste
lasten in % x subsidie in %

Rekenvoorbeeld VGD
 Winkel G had in oktober t/m december 2019 een omzet van
€ 120.000 (€ 40.000 per maand). Door de lockdown daalt de
omzet van Winkel G in oktober t/m december 2020 met 55%.
 Winkel G krijgt één keer de opslag voor Voorraad Gesloten
Detailhandel (VGD). Dit is minstens 2,8% van het
omzetverlies.
 Het percentage vaste lasten voor deze SBI-code blijft 15%.
Om minstens 2,8% van het omzetverlies te vergoeden, komt
daar één keer een opslag van 5,6% bovenop (50% van 5,6%=
2,8%).
 De berekening voor Winkel G wordt: € 120.000 x 55% x 20,6%
x 57,14% = € 7.769 subsidie.

Rekenvoorbeeld VGD
 Daarvan is:
• € 5.657 de TVL-subsidie voor oktober tot en met december
2020 (TVL Q4 2020), met een verhoogd subsidiepercentage
van 57,14% door een omzetverlies van 55%.
• € 2.112 de eenmalige opslag Voorraad Gesloten Detailhandel
(VGD).
 Winkel G ontvangt zo snel mogelijk een voorschot van 80%:
€ 6.215.

Rekenvoorbeeld HVA
 Café D had in oktober tot en met december 2019 een omzet
van € 90.000. Door de verplichte horecasluiting is de omzet
van Café D 75% lager in periode oktober tot en met december
2020.
 Café D krijgt in TVL Q4 2020 een keer de opslag voor Horeca
Voorraad en Aanpassingen (HVA). Dit is 2,8% van het
omzetverlies.
 Het percentage vaste lasten voor de SBI-code van Café D is
25%. Daar komt een keer een opslag van 5,6% bovenop.
Omdat de TVL 50% van de vaste lasten vergoedt, komt dit
neer op een opslag van 2,8%.
 De berekening voor Café D wordt: € 90.000 x 75% x 30,6% x
50% = € 10.328 subsidie.

Rekenvoorbeeld HVA
 Daarvan is:
• € 8.438 de TVL-subsidie voor oktober tot en met december
2020 (TVL Q4 2020).
• € 1.890 de eenmalige opslag voor Horeca Voorraad en
Aanpassingen (HVA). Dit is gelijk aan 2,8% van het
omzetverlies.
 Café D ontvangt zo snel mogelijk een voorschot van 80%:
€ 8.262.

Overige punten TVL
 Wanneer een bedrijf zelf produceert en een winkel heeft
dan komt alleen het omzetverlies van de winkel in
aanmerking voor de subsidie.
 Een ontvangen TVL Q4 2020 wordt bij de NOW-regeling
gerekend als omzet, waardoor de NOW-subsidie lager
uitvalt. Met beide regelingen samen ontvang je opgeteld
meer subsidie.
 Reeds aangevraagde TVL wordt automatisch gecorrigeerd.
 De TVL over het 4e kwartaal 2020 is aan te vragen in de
periode 25 november 2020 tot 29 januari 2021 (17:00 uur)
 De TVL over het 1e kwartaal 2021 is aan te vragen vanaf 1
januari 2021 tot en met 31 maart 2021

Handige websites
 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirusfinanciele-regelingen/overzicht-financieleregelingen/now/algemene-informatie-over-now3-vanafoktober-2020
 TVL aanvragen | Tegemoetkoming Vaste Lasten | RVO.nl
 Aanvraagproces Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) | RVO.nl
| Rijksdienst
 NB. De percentages en regels veranderen continu. Check de
website van de Rijksoverheid inzake de laatste regels.

Vragen?

