NIEUWS

01 november 2021

6,2 miljard euro aan TVL-steun toegekend
In het derde kwartaal van 2021 hebben ruim 35 duizend ondernemers een aanvraag gedaan voor de
coronasubsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). In de totale looptijd van zestien maanden
werden ruim 351 duizend aanvragen ingediend. Tot nu toe is in totaal 6,2 miljard euro aan TVL-steun
toegekend.
Dat meldt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De TVL werd op 20 mei 2020 aangekondigd als onderdeel
van het coronasteun- en herstelpakket om ondernemers te ondersteunen bij het betalen van hun vaste bedrijfslasten.
Er waren vijf periodes waarin steun kon worden aangevraagd en de regeling werd tijdens de looptijd diverse malen
uitgebreid.
Van de 6,2 miljard euro aan TVL-steun die tot nu toe is toegekend, ging het meeste naar horeca & hotels (1,8 miljard
euro), de groot- en detailhandel (1 miljard euro) en naar cultuur, sport en recreatie (750 miljoen euro).

TVL

juniseptember
2020

4e kwartaal
2020

1e kwartaal
2021

2e kwartaal
2021

3e kwartaal
2021

Totaal

Aanvragen
ingediend

47.669

90.496

114.044

63.276

35.564

351.049

Toegekende
subsidie

€ 556 miljoen € 1,2 miljard

€ 2,4 miljard

€ 1,7 miljard

€ 356 miljoen € 6,2 miljard

Eind augustus kondigde het kabinet aan dat het steun- en herstelpakket, waaronder de TVL, per 1 oktober 2021 zou
stoppen. De aanvraagperiode voor de laatste TVL-tranche (derde kwartaal 2021) liep tot vrijdag 29 oktober. De
totaalbedragen zullen de komende tijd echter nog oplopen, aldus het ministerie. Dat hangt samen met de afhandeling
van nog openstaande aanvragen. Een meer gedetailleerd overzicht is te vinden op de website van de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO).

Subsidie Vaste Lasten voor onder andere Nachtsluiting (VLN)
Ondernemers die in het vierde kwartaal van 2021 minimaal 50 procent omzetverlies hebben en ook aan de overige
voorwaarden voldoen, kunnen een VLN-subsidie aanvragen voor hun vaste bedrijfslasten. De VLN is vooral gericht op
bedrijven die geraakt worden door de verplichte nachtsluiting van de horeca. Het kabinet trekt 180 miljoen euro uit
voor deze regeling.
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18 mei 2022

Rekenkamer: Rechtmatigheid bestedingen verder
onder druk
Van bijna vijf procent van alle verplichtingen die de rijksoverheid in 2021
aanging en die leiden tot uitgaven in de toekomst, staat de rechtmatigheid
niet vast.... 

NIEUWS

17 mei 2022

Ruim twintig ondernemers opgepakt om fraude met
coronasteun
De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft de afgelopen dagen
meer dan twintig ondernemers aangehouden in een zaak die draait om fraude
met coronasteun. 

NIEUWS

16 mei 2022

'Een vijfde van de ondernemers vreest voor
terugbetalen coronasteun'
Een vijfde van de ondernemers maakt zich zorgen over het moeten
terugbetalen van de ontvangen coronasteun. 

NIEUWS

11 mei 2022

NBA: overheid moet één aanpak hanteren voor
terugbetalen coronaschulden
De overheid moet één aanpak ontwikkelen voor het terugbetalen van
coronaschulden door ondernemers, waaronder ook belastingschulden. Een
langere a osperiode dan... 

NIEUWS

22 april 2022

RVO: laatste kans om omzet eerste drie TVL-periodes
door te geven
Ondernemers die Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) hebben aangevraagd
voor de eerste drie periodes van de regeling en nog geen werkelijke omzet
hebben doorgegeven... 

