Aan de staatssecretaris EZK
Mevrouw mr. drs. M. Keijzer
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag
Betreft: TOGS-aanvraag ambulante ondernemers

Groningen, 6 mei 2020

Geachte mevrouw Keijzer,
In de afgelopen periode hebben wij als zelfstandigenorganisaties uw ministerie steeds voorzien
van signalen uit het werkveld, om zo een effectieve uitvoering van de TOGS-regeling te
bevorderen. In dat kader vragen wij hiermee uw aandacht voor de positie van ambulante
ondernemers zonder fysieke bedrijfsinrichting, die op dit moment niet in aanmerking komen
voor een aanvraag TOGS.
De TOGS-regeling is bedoeld voor zelfstandige ondernemers, die door de kabinetsmaatregelen
geen bedrijfsactiviteiten kunnen uitvoeren, maar wel doorlopende en substantiële bedrijfslasten
dragen. Wij hebben tegenover de achterban steeds het generieke karakter van deze regeling
benadrukt en de achterban tevens opgeroepen tot een gepast gebruik: alleen aanvragen als het
echt nodig is.
De selectie van getroffen beroepen aan de hand van SBI-codes is na enige technische
strubbelingen redelijk dekkend, wij krijgen daarover steeds minder vragen. De voorwaarden met
betrekking tot vaste en doorlopende bedrijfslasten, zijn echter nog niet geheel passend voor
ambulante zelfstandigen, die meestal op locatie werken, zoals zelfstandige muzikanten. Uit de
vele meldingen uit het werkveld, die wij daarover ontvangen, komt het volgende naar voren.
Ambulante ondernemers met een geselecteerde SBI-code worden in de aanvraagprocedure bij
de RVO geweigerd, doordat ze niet beschikken over- of gebruik maken van een fysieke
bedrijfsinrichting, zoals in de voorwaarden is vereist. Deze ondernemers die meestal werken op
locatie, hebben echter wel substantiële vaste bedrijfslasten, die doorlopen, terwijl ze als gevolg
van de coronamaatregelen van het kabinet hun activiteiten niet kunnen uitvoeren, zodat er geen
enkele omzet is. Deze situatie zal naar het lijkt nog enkele maanden voortduren, zodat het
voortbestaan van deze kleine ondernemingen ernstig wordt bedreigd.
Het kabinet heeft toegezegd te doen wat nodig is om ook deze kleine ondernemingen overeind
te houden, wij vragen u om deze belofte waar te maken. Eerder heeft u andere ambulante
ondernemers, zoals taxibedrijven en rijschoolhouders, met een vergelijkbare positie, in
aanmerking laten komen voor de TOGS-regeling. Het zou alleszins redelijk en rechtvaardig zijn
om ook deze ambulante ondernemers in de gelegenheid te stellen om TOGS aan te vragen.
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Daarom verzoeken wij u namens onze achterban om de aanvraagprocedure zodanig in te
richten, dat ook ambulante ondernemers, zoals muzikanten, in aanmerking kunnen komen voor
het aanvragen van TOGS, indien zij vaste en doorlopende bedrijfslasten boven € 4000,- per drie
maanden aantoonbaar kunnen maken. Graag ontvangen wij uw positieve reactie.
Hoogachtend,

Maarten Post
Voorzitter stichting ZZP Nederland

Margreet Drijvers
Directeur PZO

Stichting ZZP Nederland – Regattaweg 482 – 9731 NE Groningen - (050) 3144 344 – www.zzp-nederland.nl

