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Ondernemers die hun zaak door de coronamaatregelen (deels) moesten sluiten en hierdoor  
minder omzet draaien, krijgen in het tweede kwartaal van 2021 een hogere tegemoetkoming voor 
hun vaste lasten (TVL). Op verzoek van de Tweede Kamer heeft het kabinet besloten het subsidie-
percentage voor de TVL te verhogen naar 100%. Ook breidt het kabinet de Tijdelijke Ondersteuning 
Noodzakelijke Kosten (TONK) uit met nog eens 130 miljoen euro.

Steeds meer ondernemers zijn door de lange duur van de crisis door hun reserves heen en hebben 
geld nodig om de vaste lasten te betalen en nieuwe voorraden in te kunnen kopen. Ook dreigt een 
groep mensen tussen de wal en het schip te raken vanwege fors inkomensverlies door de corona-
maatregelen. Daarom heeft het kabinet het steun- en herstelpakket voor banen en economie verder 
uitgebreid.

1. Minimum bedrag aan vaste lasten TVL Q1 2021 verlaagd 
Het minimumbedrag aan vaste lasten van een bedrijf wordt verlaagd naar € 1.500 per kwartaal. Dat 
was € 3.000. Hierdoor krijgen meer kleinere bedrijven toegang tot de TVL. Het aandeel vaste lasten 
wordt berekend met het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code hoort, niet met de werkelijke 
vaste lasten van het bedrijf.

De verlaging aan vaste lasten moet nog goedgekeurd worden door de Europese Commissie.  
Bedrijven met minder dan € 3.000 vaste lasten kunnen wel TVL aanvragen, maar de RVO rondt de 
aanvraag pas af als deze wijziging in het systeem is verwerkt. Dat wordt in de loop van maart ver-
wacht. In de tussentijd wordt er geen voorschot toegekend.

Meer Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) in Q2 2021 
Het subsidiepercentage van de TVL wordt op voorstel van de Tweede Kamer in het tweede kwartaal 
van 2021 verhoogd van 85% naar 100%. De hoogte van de tegemoetkoming is naast het subsidie-
percentage afhankelijk van het omzetverlies van een bedrijf en het vastelastenpercentage van de 
sector. Ondernemers kunnen gebruikmaken van de TVL als zij meer dan 30% omzetverlies lijden. 
De TVL-regeling voor het tweede kwartaal gaat naar verwachting vanaf half mei open. Voor de ver-
hoging trekt het kabinet 450 miljoen euro uit.

Forse verhoging financiële steun TONK
Als sprake is van aanzienlijk inkomensverlies door de coronacrisis en bestaande regelingen uit 
het steun- en herstelpakket onvoldoende zijn om de vaste lasten te kunnen betalen, kunnen huis- 
houdens bij hun gemeente terecht voor ondersteuning via de TONK. In totaal was voor deze regeling 
130 miljoen euro uitgetrokken voor het eerste half jaar van 2021. Door de aanhoudende coronacrisis 
en verlengde lockdown heeft het kabinet nu besloten dit bedrag te verhogen naar 260 miljoen euro. 
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Het is de wens van het kabinet en de Tweede Kamer dat de TONK huishoudens met financiële  
problemen substantieel kan helpen in het dragen van hun vaste (woon)lasten en zo een stapeling van 
verdere problemen helpt te voorkomen.

De TONK is sinds maart aan te vragen of kan binnenkort worden aangevraagd. Dat verschilt per  
gemeente. Ook maken gemeenten verschillende keuzes in het bepalen van de doelgroep en de 
hoogte van de vergoeding, omdat zij het beste kunnen inschatten wat er specifiek in hun gemeente 
nodig is. Het kabinet heeft gemeenten opgeroepen ruimhartig te zijn in het toekennen van de TONK. 
Aanvragers kunnen dan ook bij de eigen gemeente terecht voor nadere informatie. Ongeacht de 
startdatum in de eigen gemeente kan de TONK met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 worden 
aangevraagd.

Overige maatregelen
Het kabinet trekt daarnaast 150 miljoen euro uit voor het mobiliteitscluster in de maakindustrie. 
Hiermee moeten investeringen in onderzoek en ontwikkeling in de automotive, luchtvaart en  
maritieme sectoren op peil blijven. De regeling is gericht op (maak)bedrijven, waaronder veel 
mkb. Via publiek-private samenwerking kunnen deze bedrijven kennisinstellingen betrekken bij de  
onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten.

Met het grootwinkelbedrijf is het kabinet in gesprek over de problematiek van de grotere detail- 
handelsketens en mogelijke oplossingsrichtingen. Deze gesprekken worden voortgezet.

Wanneer u over de hiervoor genoemde punten vragen of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met het 

Corona klantteam:

CONTACT
Schuiteman Accountants & Adviseurs B.V.
Thorbeckelaan 95
3771 ED Barneveld
E info@schuiteman.com
T 0342-41 12 00
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Fiscaal
Gerbrand van Elten

gvelten@schuiteman.com
0342-47 34 44

Fiscaal
Bram Faber 
bfaber@schuiteman.com 
0342-41 12 00

Fiscaal
Kalai Wong 
kwong@schuiteman.com 
0342-41 12 00

HR Services 
Bert van Dijk 
bvdijk@schuiteman.com 
0342-41 12 00

Accountancy
Hans Havelaar 

hhavelaar@schuiteman.com 
0318-64 40 00
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