VASTSTELLING TVL 1 (JUNI – SEPTEMBER 2020)
indiening voor 1 april 2021
Tot 30 oktober 2020 had u de mogelijkheid om tegemoetkoming vaste lasten (TVL) aan te vragen over de periode
juni t/m september 2020. Door, of namens, u is er aan de RVO een geschatte omzet doorgegeven over deze
periode. Deze schatting is gebruikt om uw subsidievoorschot te bepalen. Achteraf wordt er gekeken of, en zo ja
op welk bedrag, u recht heeft op basis van uw daadwerkelijk realiseerde omzet over de periode juni t/m
september 2020. Tot 1 april heeft u de tijd deze subsidie vast te laten stellen. Het is belangrijk dat u dit op tijd
doet. In het volgende stappenplan leggen we uit wat u precies moet doen om de subsidie vast te stellen.

Stappenplan vaststelling TVL
Voor eind februari 2021 heeft u een e-mail ontvangen van de RVO met de uitnodiging uw TVL subsidie over de
periode van juni t/m september 2020 vast te stellen. Voor de vaststelling heeft u deze e-mail nodig. Heeft u deze
niet (meer)? Neem dan contact op met de RVO.
Voordat u begint: wat heeft u nodig voor de vaststelling?
• eHerkenning (zie voor aanstaande wijzigingen de toelichting bij stap 1) of, als u zzp’er, eigenaar of
bestuurder bent van een MKB-bedrijf zonder eHerkenning, uw DigiD.
• BTW aangiften 2e en 3e kwartaal 2020.

Stap 1: navigeer naar het door u ontvangen bericht van de RVO in uw e-mailbox
Voor het vaststellen van de subsidie moet u inloggen met eHerkenning of, als u zzp’er, eigenaar of bestuurder
bent van een MKB-bedrijf zonder eHerkenning, DigiD. Er wordt bij eHerkenning onderscheid gemaakt tussen
verschillende betrouwbaarheidsniveaus. Het is op dit moment nog mogelijk om voor de vaststelling gebruik te
maken van elk betrouwbaarheidsniveau van eHerkenning. Het laagste niveau, niveau 1, komt echter per 1 juli
2021 te vervallen. Vanaf 12 april 2021 kunt u tevens andere TVL regelingen alleen aanvragen vanaf eHerkenning
niveau 3. Heeft u geen eHerkenning, of heeft u een hoger betrouwbaarheidsniveau nodig, kijk dan op de website
van eHerkenning. Levering van eHerkenning kan tot 5 werkdagen duren.

Stap 2: log via de e-mail in bij de RVO door gebruik te maken van eHerkenning
Meestal zijn de gegevens, zoals de daadwerkelijk gerealiseerde omzet, automatisch ingevuld. Dit is echter niet
altijd het geval. Het kan voorkomen dat u om aanvullende gegevens wordt gevraagd. Het is belangrijk dat u de
gegevens goed controleert. Gebruik voor de berekening van de omzet uw btw-aangiftes.
Werkelijk gerealiseerde omzet juni t/m september 2020 berekenen:
Omzet volgens BTW aangifte 2e kwartaal 2020 gedeeld door 3
Omzet volgens BTW aangifte 3e kwartaal 2020
Gerealiseerde omzet voor TVL juni-september 2020

X
Y+
Z

De werkelijk gerealiseerde omzet (Z) vult u in op de portal van RVO. Stond deze al automatisch ingevuld, dan
controleert u deze.

Stap 3: controleer de gegevens en vul deze waar nodig aan
Let op. Tot 5 jaar na uitbetaling kan er door de RVO gecontroleerd worden of het verkrijgen van de subsidie
terecht was. Mogelijk worden hierbij aanvullende bewijzen gevraagd. Bewaar de bewijsstukken dus goed.

Stap 4: geef uw akkoord en sluit af
Na het vaststellingsverzoek
De RVO handelt naar eigen zeggen 90% van de vaststellingsverzoeken af binnen 3 weken. Het kan echter
maximaal 16 weken duren voor u bericht ontvangt. Is uw omzetverlies over de subsidieperiode gelijk aan de
inschatting waarop het voorschot is gebaseerd? Dan krijgt u de overige 20% van het subsidiebedrag uitgekeerd,
aangezien het voorschot slechts 80% is van het bedrag waar u recht op heeft. Is uw omzet niet of minder sterk
gedaald dan u van te voren had ingeschat? Dan kan het zijn dat u een gedeelte of het gehele voorschot moet
terugbetalen. Is uw opzetverlies juist groter dan verwacht, dan ontvangt u alsnog een hogere subsidie.
Heeft u na aanleiding van de vaststelling van de TVL subsidie vragen, of komt u er niet uit? Neem dan gerust
contact op met uw contactpersoon bij ESJ. Ook voor andere vragen, over bijvoorbeeld uitdagingen waar u door
corona tegen aanloopt, staan wij voor u klaar.
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