
 

Dit overzicht van subsidieregelingen Covid-19 is opgesteld aan de hand van websites van de 

Rijksoverheid, Kamer van Koophandel en gemeente Oss. De informatie is mogelijk niet volledig. Aan 

deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

Tegemoetkoming vaste lasten MKB en ZZP (TVL) 

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), de regeling die sinds 1 juni in de plaats is 

gekomen voor de TOGS, is bestemd voor MKB-bedrijven die meer dan 30 procent van hun 

omzet hebben verloren door de coronacrisis. Deze bedrijven kunnen compensatie krijgen 

voor een deel van de vaste lasten, zoals huur, onderhoud, verzekeringen en 

leasecontracten. Deze tegemoetkoming wordt met negen maanden verlengd en gaat per 

1 oktober omhoog van maximaal 50.000 euro per drie maanden naar maximaal 90.000 

euro per drie maanden. 

De TVL 1 regeling is inmiddels gesloten en kun je niet meer aanvragen. De TVL regeling is 

verlengd en geldt van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021. De verlengde TVL regeling 

is opgedeeld in 3 periodes van 3 maanden. Bedrijven die aan de voorwaarden van de TVL 

voldoen, moeten voor iedere periode een nieuwe aanvraag doen bij RVO.nl 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl 

 

Opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD) 

Verplicht gesloten non-food detailhandelaars ontvangen bij TVL Q4 2020 en TVL Q1 2021 

een opslag over hun omzetverlies. We noemen deze subsidie de Voorraad Gesloten 

Detailhandel (VGD). De opslag bedraagt 5,6% in TVL Q4 2020, en is verhoogd naar 21% 

in TVL Q1 2021. Dit bedrag komt bovenop de TVL-subsidie. Het maximumbedrag is € 

20.160 in TVL Q4 2020, en € 200.000 in TVL Q1 2021. 

Deze subsidie is bedoeld als tegemoetkoming voor de kosten van voorraad die niet meer 

verkocht kan worden en is belastingvrij. Gesloten non-food detailhandelsondernemingen 

die zich tussen 29 februari 2020 en 15 maart 2020 hebben ingeschreven in het KVK 

Handelsregister ontvangen 101 euro. 

Als u de TVL aanvraagt, wordt de VGD-opslag er automatisch aan toegevoegd als u 

hiervoor in aanmerking komt. U ziet de opslag nog niet in uw aanvraagformulier. U 

ontvangt een extra betaling zodra de opslag in het systeem is ingeregeld. 

 

Eenmalige opslag Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA) - gesloten 

Door de verscherpte coronamaatregelen maken eet- en drinkgelegenheden niet alleen 

minder omzet; ze zijn verplicht gesloten. Gemaakte kosten voor voorraad die kan 

bederven, aanleg en overkapping van een buitenterras zijn nu niet zomaar terug te 

verdienen. 

Bij TVL Q4 2020 ontvangen verplicht gesloten eet- en drinkgelegenheden één keer een 

opslag van 5,6% van hun omzetverlies in oktober tot en met december 2020. We noemen 

deze subsidie de Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA). Het maximale bedrag is € 

20.160. Dit bedrag komt bovenop de TVL Q4 2020. 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl


TVL Q4 2020 voor de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2020 is gesloten. U 

kon aanvragen tot en met 29 januari 2021, 17:00 uur. Alleen bij TVL Q4 2020 ontvangt u 

automatisch ook de opslag Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA) als u aan de 

voorwaarden voldoet. 

 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 3) 

Tozo is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Bent u zelfstandig 

ondernemer of zzp’er? En heeft u door het coronavirus financiële problemen gekregen? 

Dan kunt u misschien Tozo aanvragen. Er zijn twee soorten Tozo: uitkering voor 

levensonderhoud en lening bedrijfskapitaal. 

De regering heeft besloten dat ondernemers en zzp'ers langer gebruik kunnen maken van 

Tozo. De nieuwe regeling heet Tozo 3 en loopt van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021. U kunt 

geen Tozo 1 of Tozo 2 meer aanvragen. 

 

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) 

Voor mensen die binnen het huidige regelingenpakket net buiten de boot vallen heeft het 

kabinet de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) ingesteld. Deze 

tegemoetkomingsregeling is onder meer bedoeld voor zelfstandigen die veel van hun 

opdrachten hebben zien verdwijnen, maar geen aanspraak op de TOZO kunnen maken. 

De regeling wordt verder uitgewerkt en loopt via gemeenten. De TONK gaat met 

terugwerkende kracht gelden van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021. Het kabinet reserveert 

hiervoor 130 miljoen euro. In februari is naar verwachting de uitwerking met gemeenten 

afgerond. De verwachting is dat vanaf 1 maart 2021 steeds meer gemeenten hun TONK-

loketten openen. 

 

Meer info over alle regelingen 

https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/  

 

Betalingsregelingen/uitstel van betalingen facturen afkomstig van gemeente Oss 

Bedrijven, instellingen, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties krijgen 

uitstel van betalingen voor facturen afkomstig van de gemeente Oss. Dit betekent in het 

kort dat voor nieuwe rekeningen een standaard betalingstermijn van 90 dagen geldt in 

plaats van 30 dagen. 

 

Belasting (Belastingdienst) 

Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten, heeft de 

Belastingdienst extra maatregelen genomen. Meer informatie kunt u vinden op de website 

van de Belastingdienst. 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/coronavirus/coronavirus  
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