Chief Economist
Directie Algemene Economische
Politiek

•
•
•

Verlengen van de TASO voor amateurverenigingen met een accommodatie in
eigen bezit.
Verkennen van mogelijkheden voor topsportevenementen binnen (aanpassing
van) bestaande regelingen.
De voorliggende maatregelen zijn passend in verhouding tot de
aangekondigde maatregelen.
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Toelichting
Probleemanalyse
De VLN is toegankelijk voor ondernemers die in 2021Q4 minimaal 50%
omzetverlies hebben, bijvoorbeeld door de verplichte nachtsluiting. Door
uitbreiding van de contactbeperkende maatregelen ontstaan halverwege Q4 twee
beperkingen: (1) een grotere groep ondernemers zal omzetverlies ervaren, maar
geen omzetverlies van 50% behalen; en (2) niet in aanmerking komen omdat zij
door versoepelingen geen TVL in Q2 én Q3 hebben ontvangen (een eis in de VLN).
Overwegingen aanpassingen VLN
•
Aanpassing van de communicatie van de VLN-regeling.
o Dit betekent dat wordt aangekondigd dat de VLN-regeling ook
beschikbaar is voor bedrijven buiten de nachtsluiting.
•
Vervallen van de voorwaarde van TVL-steun in Q2 en Q3 voor toegang tot de
VLN (€ 600 mln.).
o Als voorwaarde binnen de VLN geldt nu dat de ondernemer TVL Q2 én
TVL Q3 heeft ontvangen. Mogelijkerwijs raken verzwaring van
beperkende maatregelen bedrijven die door eerdere versoepelingen geen
TVL Q2 en/of TVL Q3 hebben ontvangen, en hiermee desondanks niet in
aanmerking komen voor een verbrede VLN-regeling.
o Door het opheffen van deze voorwaarde wordt de regeling minder gericht
op bedrijven met langdurig omzetverlies.
•
Aanpassing van de omzetdervingsdrempel naar 30% (€ 300 mln.).
o Aanscherping van beperkende maatregelen kan significant omzetverlies
tot gevolg hebben, maar op kwartaalbasis nog leiden tot omzetverlies
beneden de 50% (de huidige drempel in de VLN). De omzetdrempel kan
verlaagd worden om deze ondernemers te bereiken.
o Dit vergroot de groep ondernemers die aanspraak kan maken op steun.
Zij worden hierdoor echter minder gestimuleerd zich aan te passen en
omzet te draaien. Het vergroot daarnaast de groep ondernemers die
toegang zouden krijgen tot de (verbrede) VLN vanwege omzetfluctuaties
die niet door corona zijn ontstaan.
•
Aanpassing van het subsidiepercentage naar 85% (€ 300 mln.).
o Een hoger subsidiepercentage biedt meer steun aan die ondernemers die
in aanmerking komen.
o Dit vergroot wel het risico dat omzet wordt verminderd om net de
omzetdrempel te halen. Het vergroot daarnaast het risico op
overcompensatie van vaste lasten.
Overwegingen aanpassingen (sport)evenementen
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Ophogen van het vergoedingspercentage van de tijdelijke regeling subsidie
evenementen (TRSEC) naar 100% tijdens dat het verbod op evenementen
van kracht is.
o Organisatoren van evenementen na 25 september krijgen op dit moment
80% gesubsidieerd van de gemaakte kosten. Voor de overige 20%
kunnen ze ook een lening krijgen die moet dan worden terugbetaald.
o Met deze aanpassing wordt het subsidiepercentage verruimd naar 100%
van de gemaakte kosten, zoals tussen 10 juli en 25 september ook het
geval was. Deze verruiming moet voor goedkeuring langs Brussel.
Opnieuw openstellen van de aanvraagperiode van de ATE zodat ook
evenementen die verboden zijn door de maatregelen gebruik kunnen maken
van deze regeling.
o In de huidige regelingen komen alleen evenementen in aanmerking voor
tegemoetkoming die geen doorgang konden vinden tussen 10 juli en 25
september.
Verlengen van de TASO voor verenigingen met een accommodatie in eigen
bezit (€ 5 mln.).
Verkennen van mogelijkheden voor topsportevenementen binnen (aanpassing
van) bestaande regelingen.
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