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De impact van het coronavirus
Opnieuw coronasteun voor getroffen bedrijven

Vanwege de nieuwe beperkende coronamaatregelen heeft het kabinet een pakket aan extra financiële compensatie
bekendgemaakt. Met de nieuwe maatregelen is een bedrag van € 1,3 miljard gemoeid.
Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
Het kabinet heeft vanwege de nieuwe coronamaatregelen besloten om ook in het vierde kwartaal de Tegemoetkoming
Vaste Lasten (TVL) open te stellen voor ondernemers. De regeling TVL Q4 2021 is er voor ondernemers die in het vierde kwartaal van 2021 minimaal 30% minder omzet hebben ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste
kwartaal van 2020.
De tegemoetkoming is gerelateerd aan het omzetverlies en bedraagt 85% van de vaste lasten. De omvang van de vaste
lasten wordt ook nu gebaseerd op branchegegevens. De regeling is ook toegankelijk voor wie nog niet eerder gebruik
heeft gemaakt van de TVL-regeling. De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
(RVO). De precieze openstelling wacht op goedkeuring van de Europese Commissie. De al aangekondigde steun via de
VLN (Vaste Lasten Nachthoreca) wordt vervangen door deze al bekende steunmaatregel TVL.
Let op!
De in de VLN-regeling opgenomen voorwaarde dat ook in het tweede en derde kwartaal van 2021 de TVL
moest zijn aangevraagd, komt te vervallen.
Ook voor land- en tuinbouwsector
In aanvulling op bovengenoemde steunmaatregel wordt ook de extra TVL voor de land- en tuinbouwsector (OVK) in het
vierde kwartaal van 2021 voortgezet. Hiervoor is € 20 miljoen beschikbaar.
Extra steun evenementen
Ook de evenementenbranche kan op extra steun rekenen. Dit betekent dat evenementen die vanaf 10 juli van dit jaar
verplicht geannuleerd moeten worden in beginsel in aanmerking komen voor een subsidie van 100% van de kosten.
Cultuursector
Vanwege de beperkende maatregelen ten aanzien van culturele voorstellingen wordt ook de subsidie aan deze sector
uitgebreid. Hiertoe wordt de suppletieregeling bij het Fonds Podiumkunsten uitgebreid.
Sportsector
Ook de sportsector, zowel de professionele als de amateursport, heeft te maken met beperkingen vanwege corona. Voor
de professionele sportwedstrijden, zowel in competitieverband als losse sportevenementen, is maximaal € 36 miljoen
beschikbaar in verband met schade vanwege verminderde kaartverkoop en voor compensatie van seizoenkaarthouders.
Mogelijke herstart NOW?
Het kabinet ziet vooralsnog geen noodzaak tot een tegemoetkoming in de loonkosten via de NOW. Wel wordt hierop
voorbereid, voor het geval de beperkende maatregelen toch langer gaan duren.
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Disclaimer
Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan
niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.
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