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Update steunmaatregelen n.a.v. nieuwe corona maatregelen november 2021 

Naar aanleiding van de laatste persconferentie en het wederom invoeren van beperkende 
maatregelen zijn een aantal steunmaatregelen verlengd. Deze zijn slechts voor een beperkte 
groep. 
 
Herleving TVL 

Ondernemers, die in het vierde kwartaal van 2021 een omzetverlies hebben van 30% of 
meer ten opzichte van de referentieperioden en aan de overige voorwaarden voldoen, 
komen in aanmerking voor een TVL-subsidie. 
 
Ondersteuning voor evenementen 
Voor evenementen, die door de overheid in verband met corona zijn verboden, loopt tot 
het einde van het jaar de Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementen COVID-19 
(TRSEC). Het subsidiepercentage wordt verhoogd naar 100 tot en met 31 december 
2021, zoals ook in de zomer het geval was. 

Ondersteuning voor de culturele sector 
Van 13 november tot 4 december 2021 mogen geen evenementen plaatsvinden waarbij 
de bezoekers geen zitplaats hebben. Daarnaast geldt een maximale capaciteit van 1.250 
bezoekers per ruimte. De suppletieregeling bij het Fonds Podiumkunsten voor instellingen, 
die te maken hebben met deze beperkende maatregelen, wordt uitgebreid naar een 
vergoeding van maximaal 55% van de kaarten van de totale reguliere capaciteit en 
opengesteld voor voorstellingen met een zitplaats. 
 
Vangnet zelfstandigen 
De zelfstandigen hadden de TOZO. Zij kunnen alleen nog beroep doen op Besluit bij-
standverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). Het Bbz is tijdelijk vereenvoudigd om de over-
gang van de Tozo naar het Bbz beter uitvoerbaar te maken. De TOZO zelf komt waar-
schijnlijk niet terug. 

NOW 

Deze keert voorlopig niet terug. Wellicht na 4 december als de maatregelen verlengd 
en/ of uitgebreid worden. 

 
Afrekeningen 
Tot slot nog iets over de afrekeningen. De eerste deadlines zijn inmiddels verlopen. Hieronder 
vermelden wij voor zover u dit nog niet gedaan heeft de deadlines voor het opgeven van de 
definitieve gegevens. Wanneer u bijvoorbeeld vergeten bent de TVL 2021-1 af te rekenen, dan 
zal het RVO vast stellen op basis van gegevens belastingdienst. U kunt dan nog wel bezwaar 
maken. 
 
Regeling Periode   Indienen voor 
NOW 2.0 mei – september 2020 31 maart 2022 
NOW 3.0 oktober – december 2020 22 februari 2023 
NOW 3.1 januari – maart 2021  vanaf 31 januari 2022 
NOW 3.2 april – juni 2021  vanaf 31 januari 2022 
NOW 4 juli – september 2021  vanaf 31 januari 2022 
TVL 2.0 oktober – december 2020 3 september 2021 
TVL 2.1 januari – maart 2021  12 november 2021 
TVL 2.2 april – juni 2021  12 januari 2022 
TVL 2.3 juli  - september 2021   2 april 2022 
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Wilt u meer weten over bovenstaande maatregelen en of uw bedrijf in aanmerking komt voor 
de corona maatregelen neem dan gerust contact op met uw cliëntadviseur. 
 
Papendrecht, 20 november 2021 
 
Drechtsteden Accountants en Adviseurs 
 
 
 
 


