
Factsheet: Uitleg regelingen  

Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts)  

De minister van Justitie en Veiligheid kan aan mensen die materiële schade hebben als 

gevolg van een ramp een tegemoetkoming geven. Dat kan op grond van de Wet 

tegemoetkoming schade bij rampen (Wts). Ook mensen die kosten hebben gemaakt als 

direct gevolg van een ramp kunnen een tegemoetkoming krijgen. Bijvoorbeeld door een 

overstroming. Om voor een tegemoetkoming in aanmerking te kunnen komen, moeten de 

schade en kosten in ieder geval niet verzekerbaar, niet vermijdbaar en niet op anderen te 

verhalen zijn. 

 

Het is geen volledige vergoeding van schade en kosten, maar een tegemoetkoming.  

Hebben bouwwerken in het winterbed van de rivier schade opgelopen door een 

overstroming? En zijn die bouwwerken na 19 april 1996 gebouwd? Dan is er geen recht op 

tegemoetkoming in de schade of de kosten.  

Schade melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland  

Voor toepassing van de Wts moet een ministeriële regeling worden opgesteld, toegesneden 

op de geleden schade en gemaakte kosten. In de regeling staat onder meer:  

- het schadegebied;  

- de voorwaarden voor een tegemoetkoming; 

- de schadecategorieën; 

- kostensoorten die voor vergoeding in aanmerking komen; 

- de percentages van tegemoetkoming; 

- de aanvraagprocedure. 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de regeling uit. RVO:  

- laat taxaties uitvoeren; 

- verwerkt de schadeformulieren; 

- besluit namens de minister van JenV op aanvragen; 

- betaalt tegemoetkomingen uit; 

- voert eventuele bezwaar- en beroepsprocedures.  

Schade melden via de Wts-regeling kan via de website van de RVO.  

 

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)  

Werkgevers in Limburg en Noord-Brabant kunnen aanspraak maken op de NOW.  

http://www.rvo.nl/TSHLimburg


- De NOW is beschikbaar voor werkgevers die worden geconfronteerd met plotseling 

omzetverlies door buitengewone omstandigheden die niet tot het normale 

ondernemersrisico horen;  

- Elk bedrijf dat een omzetverlies van minimaal 20% verwacht (ten opzichte van een 

driemaandsperiode in 2019), komt in aanmerking voor de NOW.  

- Werkgevers die NOW4 (zesde aanvraagperiode NOW) aan willen vragen, kunnen dit 

online doen vanaf maandag 26 juli via het UWV.  

- Met de steun zijn werkgevers verplicht om de lonen van de werknemers 100% door 

te betalen.  

- Werkgevers krijgen een vergoedingspercentage van 85%, afgezet tegenover het 

omzetverlies, plus een forfaitaire opslag van 40%.  

- Voor deelname aan NOW4 maakt het niet uit of de werkgever wel of niet heeft 

deelgenomen aan een voorgaande tranche van de NOW. Als de werkgever geen 

beroep heeft gedaan op NOW3.3 (april, mei, juni 2021) kunt u vanaf 26 juli een 

NOW-aanvraag indienen voor de NOW4 (= 6e aanvraagperiode bij UWV). De 

werkgever kan de periode voor omzetverlies laten beginnen op 1 juli, 1 augustus, of 1 

september. Indien er wel een beroep is gedaan op de voorgaande tranche van de 

NOW dan moet de omzetperiode aansluiten op de periode gekozen in het tijdvak 

daarvoor. De referentiemaand voor de loonsom is voor de NOW4 vastgesteld op 

februari 2021 (peildatum 15 april 2021).  

- De werkgever moet na afloop van de subsidieperiode een opgave van het definitieve 

omzetverlies indienen, dit heet de vaststellingsaanvraag. Dit kan vanaf juni 2022 via 

UWV. Daarbij hoort, bij een voorschot of vaststelling van €40.000 of meer, een 

verklaring derde en bij een voorschot of vaststelling van €125.000 of meer dient een 

accountantsverklaring toegevoegd te worden.  

 

- Een gift of tegemoetkoming vanuit Giro777 en/of de Wet tegemoetkoming schade bij 

rampen zou mee kunnen tellen als omzet voor de NOW en kan dus van invloed zijn op de 

uiteindelijk definitieve hoogte van de NOW. Of een gift of tegemoetkoming als omzet 

voor de NOW meetelt, is afhankelijk van de inzet van deze giften of tegemoetkoming:  

- Wanneer deze worden ingezet ter vergoeding dan wel vervanging van materiele schade 

dan gelden deze niet als omzet voor de NOW. Te denken valt hierbij aan het herstellen 

en schoonmaken van een bedrijfsruimte, het vervangen van een vloer, meubilair of 

apparatuur of het leegpompen van een kelder. 

- Wanneer een gift of tegemoetkoming wordt aangewend ter compensatie van de 

reguliere bedrijfsactiviteiten en dus ter compensatie van omzetderving zal het wel als 

omzet voor de NOW meetellen. Ook regelingen waarin (een gedeelte van) de loonkosten 

worden gecompenseerd zullen worden beschouwd als omzet voor de NOW. Om te 

bepalen of iets wel of niet als omzet meetelt voor de NOW, wordt aangesloten bij het 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/now/vaststelling-now-verklaring-van-derde
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/now/vaststelling-now-accountantsverklaring
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/now/vaststelling-now-accountantsverklaring


jaarrekeningenrecht. Op voorhand kan dus niet sluitend worden aangegeven of een 

bijdrage mee zal tellen als omzet voor de NOW omdat dit dus afhankelijk is van de inzet 

van deze bijdrages. Wanneer een werkgever twijfelt of iets wel of niet als omzet meetelt, 

kan dit worden voorgelegd aan diens boekhouder of accountant. 

- Check hier voor een overzicht van alle voorwaarden.  

De regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)  

De TVL is een generieke subsidieregeling, en heeft als doel om zo snel mogelijk liquiditeit 

te bieden aan ondernemers die door coronabeperkingen omzet verliezen en hierdoor in 

de problemen komen met het betalen van hun vaste bedrijfslasten. Denk daarbij aan 

huur, afschrijvingen, verzekeringen en abonnementen.  

Een onderneming komt op basis van vier criteria in aanmerking voor TVL:  

- Voor 30 juni 2020 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;  

- Omzetverlies van de onderneming is 30% of meer ten opzichte van de 

referentieperiode;  

- Aandeel vaste lasten (volgens de SBI-code) is €1.500 of meer per kwartaal;  

- Gevestigd in Nederland, los van het privéadres met in ieder geval een aparte opgang.  

Voldoet de onderneming aan deze criteria? Dan schat een onderneming het verwachte 

omzet(verlies) voor het subsidiekwartaal in. Na een subsidietoekenning, ontvangt de 

onderneming zo snel mogelijk een voorschot van 80%. Na afloop van het kwartaal stelt 

RVO de definitieve subsidie vast op basis van de btw-aangifte over de werkelijke omzet 

bij de Belastingdienst. Het aandeel vaste lasten is generiek per sector (per SBI-code) 

vastgesteld op basis van cijfers van het CBS. Horeca heeft bijvoorbeeld een aandeel vaste 

van 25% en detailhandel 15%. Het is onmogelijk om TVL-subsidie te berekenen op basis 

van de daadwerkelijke vaste lasten van een onderneming. Dat zou handmatige 

beoordeling van elke aanvraag vergen en niet snel uitvoerbaar zijn.  

Ondernemingen kunnen bij TVL Q3 kiezen uit twee referentieperiodes: Q3 2019 of Q3 

2020. Hierdoor kunnen starters, groeiende ondernemingen en ondernemingen die 

vanwege uiteenlopende redenen (bijv. uitbreiding of verbouwing) in Q3 2019 geen 

representatieve referentieperiode hebben, toch gebruik maken van de TVL.  

Wet veiligheidsregio’s (art. 55)  

Op grond van artikel 55 van de Wet veiligheidsregio’s en het Besluit rijksbijdragen 

bijstands- en bestrijdingskosten kunnen colleges van B&W en besturen van 

veiligheidsregio’s bij de Minister van JenV een bijdrage aanvragen voor respectievelijk de 

kosten die voortvloeien uit het bestrijden van de ramp en het verlenen van bijstand. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/now/vaststelling-now-accountantsverklaring

