
 

 

 

 
 

 
 

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 uitputtende te benoemen. 

 

 

UPDATES ONLY 

Maatregelen in verband met Coronavirus en arbeidsrechtelijke en fiscale 

aandachtspunten 

        Stand per 24 november 2020, 16.30 uur 

 

Algemeen 

Wij zetten ons in om u steeds op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen, maar zullen 

dit niet meer op dagelijkse basis doen. Zodra er noemenswaardige ontwikkelingen zijn, zullen wij 

u daarvan uiteraard op de hoogte brengen met een update. Dat zal bijvoorbeeld het geval zijn 

wanneer er meer duidelijkheid is over (de voorwaarden van) de verlenging van de diverse 

regelingen of er wijzigingen zijn van regelingen.  

 

Houd onze website dus in de gaten of volg ons op LinkedIn! 

 

Belangrijke data op een rij 

Aanvragen verschillende regelingen  

TOZO 3: vanaf 1 oktober 2020  
TVL 2: vanaf 25 november 2020 
Aanvragen vaststelling NOW 1 vanaf 7 oktober 2020  
Aanvragen vaststelling NOW 2 vanaf 15 april 2021 
NOW 3: vanaf 16 november 2020 

Aanvragen (verlenging bijzonder) uitstel van belastingen: t/m 31 december 2020 
 

TVL 2 
De TVL is vanaf 25 november 2020 12.00 uur aan te vragen bij de RVO middels een digitaal 
formulier. Het betreft TVL voor de periode oktober 2020 t/m december 2020 (Q4 2020). 
 
De TVL is totaal 3 keer aan te vragen, steeds voor een periode van 3 maanden (Q4 2020, Q1 

2021 en Q2 2021). Voor elke periode dient een aparte aanvraag te worden gedaan.  
 

Horecaondernemers 
Voor horecaondernemers die de TVL aanvragen, wordt de HVA-opslag (Horeca Voorraad en 

Aanpassingen (HVA) direct opgeteld bij het subsidiebedrag. De aanvrager dient dan wel te 

beschikken over een van de onderstaande SBI-codes. 

56.10.1 (restaurants) 

56.10.2 (fastfoodrestaurants, cafetaria’s, ijssalons, eetkramen) 

56.29 (kantines en contractcatering) 

56.30 (cafés, discotheken, nachtclubs). 

 

Evenementenbranchemodule 

Ondernemers en toeleveranciers in de evenementenbranche krijgen eveneens extra steun voor 

het 4e kwartaal van 2020. Zij moeten in ieder geval TVL hebben ontvangen in de periode van 

juni tot en met september 2020. Deze aparte module nog uitgewerkt en zal later (met 

terugwerkende kracht) door de RVO beschikbaar worden gesteld.   

 

TVL vs. NOW 

Ontvangen NOW-subsidie heeft geen invloed op de hoogte van de TVL. Maar andersom wel! TVL-

subsidie telt als omzet mee in het kader van de NOW, waardoor de NOW-subsidie lager kan 

uitvallen. 

 

https://www.linkedin.com/company/etl-nederland/
http://www.rvo.nl/tvl
http://www.rvo.nl/tvl
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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. 

 

Stel uw vragen, we zijn er voor u! 

Laat u vooral goed infomeren en adviseren. U kunt daarvoor gebruik maken van de expertise die 

wij binnen de ETL-groep hebben. Neem contact op met uw contactpersoon, die kan u verder 

helpen en zo nodig andere experts bij de oplossing van uw probleem betrekken. 

 

U kunt ook contact met ons opnemen via e-mail (info@etlnederland.nl), ons webformulier of per 

telefoon (070 82 00 272). Voor juridisch advies kunt u contact opnemen met Jan Willem van den 

Dries (06 24 56 27 22). 

mailto:info@etlnederland.nl
https://www.etlnederland.nl/now-loket/

