Bijlage II Opbouw rekenvoorbeelden
Het subsidiebedrag uit de rekenvoorbeelden betreft de optelsom van de verschillende subsidies die
een onderneming - bij een gegeven omzet en bruto-loonsom van voor de crisis en het percentage
omzetverlies - ontvangt vanuit de TVL, NOW en (specifiek voor eet- en drinkgelegenheden) ook de
subsidie voorraad- en aanpassingskosten per kwartaal. Hiervoor is zoveel als mogelijk
vastgehouden aan de door de uitvoeringsorganisaties gehanteerde systematiek:
➢ Vergoedingspercentage TVL = 28,57% * omzetverlies + 41,43%. Het vergoedingspercentage
loopt hierbij op van 50% bij een omzetderving van 30% tot 70% bij een omzetderving van
100%. Zonder de herijking van de TVL is het vergoedingspercentage standaard 50% bij een
omzetverlies tussen de 30 en 100%.
➢ TVL: Subsidie uit TVL = normale omzet * omzetverliespercentage * vastelastenpercentage
zoals per SBI-code op 2-digitniveau vastgesteld * vergoedingspercentage. Zonder de herijking
van de TVL staat het vergoedingspercentage vast, terwijl het nu oploopt met het omzetverlies.
➢ Subsidie voorraad- en aanpassingskosten: Deze subsidie betreft een opslag van 5,6% op het
vastelastenpercentage. Horecavergoeding = normale omzet * omzetverliespercentage * 5,6%
* vergoedingspercentage. Door de herijking van de TVL treden interactie-effecten op tussen
het verhogen van het vergoedingspercentage en de opslag op het vastelastenpercentage voor
de subsidie voorraad- en aanpassingskosten. Hierdoor zullen gesloten eet- en
drinkgelegenheden in Q4 2020 naast extra TVL-subsidie ook extra subsidie voorraad- en
aanpassingskosten ontvangen.
➢ NOW: Subsidie uit NOW = omzetverliespercentage (waarbij inkomsten uit TVL en de
horecavergoeding als omzet meetellen) * bruto-loonsom * opslag à 40% voor de bijkomende
personele lasten * 80% vergoedingspercentage. Door de herijking van de TVL zal het
omzetverliespercentage binnen de NOW iets lager uitvallen. Dit effect is echter aanzienlijk
kleiner dan de toename van de TVL (en de subsidie voorraad- en aanpassingskosten).
Illustratie voor doorsnee café-onderneming
De doorsnee caféonderneming die steun heeft ontvangen uit de TVL 1.0, de periode van 1 juni t/m
30 september 2020, heeft een omzet van circa €120.000 per kwartaal (€40.000 per maand) en
een bruto-loonsom van €20.700 per kwartaal (bron: CBS, Statline).
Bij een omzetverlies van 40% in Q4 2020 komt dit neer op ca. €15.500 aan subsidie in dit
kwartaal vanuit de TVL, NOW en de horecavergoeding.
o Vergoedingspercentage TVL: 52,86% (=0,2857*0,4+0,4143)
o TVL: €6.350 (=€120.000*0,4*0,25*0,5286)
o Subsidie voorraad- en aanpassingskosten: €1.400 (=€120.000*0,4*0,056*0,5286)
o NOW: €7.750 (=((€48.000 omzetverlies - €6.350 TVL - €1.400 subsidie voorraad- en
aanpassingskosten)/€120.000)*€20.700 bruto-loonsom*1,4*0,8)
Zonder de herijking zou dit €15.200 zijn (€6.000 TVL + €7.850 NOW + €1.350 subsidie
voorraad- en aanpassingskosten).
Bij een omzetverlies van 100% in Q4 2020 komt dit neer op ca. €43.900 aan subsidie in dit
kwartaal vanuit de TVL, NOW en de horecavergoeding.
o Vergoedingspercentage TVL: 70% (=0,2857*1+0,4143)
o TVL: €21.000 (=€120.000*1*0,25*0,7)
o Subsidie voorraad- en aanpassingskosten: €4.700 (=€120.000*1*0,056*0,7)
o NOW: €18.200 (=((€120.000 omzetverlies - €21.000 TVL - €4.700 subsidie voorraaden aanpassingskosten)/€120.000)*€20.700 bruto-loonsom*1,4*0,8)
Zonder de herijking zou dit €37.950 zijn (€15.000 TVL + €19.600 NOW + €3.350 subsidie
voorraad- en aanpassingskosten).

