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Beste leden van de vaste kamercommissie van SZW, 

Als vertegenwoordigers van zelfstandig ondernemers ontvangen wij veel signalen van ondernemers 

die niet meer in staat zijn zich financieel staande te houden met alle gevolgen van dien. 

De uitbreiding van het economisch steun- en herstelpakket is fors en omvangrijk. Tegelijkertijd zien wij 

dat er noodzaak is voor verdere aanpassingen om de steun bij de mensen te krijgen die deze zo hard 

nodig hebben. Voor veel zelfstandige ondernemers wordt de situatie steeds nijpender en is het nodig 

dat aanpassingen in het steun- en herstelpakket sneller en efficiënter gebeuren. Wij vragen aandacht 

voor de groep zelfstandige ondernemers die tussen wal en schip vallen, niet in aanmerking komen voor 

de huidige steunmaatregelen, maar ontzettend hard worden getroffen door de huidige crisis.  

TOZO 

Het achterwege laten van de vermogenstoets in TOZO 4 is een stap in de goede richting. Echter, voor 

veel zelfstandigen is dit nu geen oplossing, terwijl de nood nu heel hoog is. Bovendien is dat vermogen 

er al niet meer, opgesoupeerd om de huidige crisis het hoofd te bieden. Wij zijn op zoek naar meer 

ruimte in de TOZO. De partnertoets is billijk, maar leidt in veel gevallen tot schrijnende situaties. Wij 

stellen voor in TOZO 4 een ondergrens toe te staan bij de partnertoets, waarbij de partner tot € 1.500 

aan inkomsten mag generen.  

Veel zelfstandigen kunnen hun lopende rekeningen niet betalen, kunnen de zakelijke lasten die níet 

onder de TVL vallen niet betalen, en raken steeds verder in de schulden. Wij roepen op tot het 

verhogen van het TOZO bedrijfskrediet onder dezelfde voorwaarden met uitgestelde 

terugbetalingsverplichtingen en ruimhartige betalingsregelingen, waarbij de mogelijkheid wordt 

gecreëerd dat een deel bij aantoonbaar omzetverlies kan worden omgezet in een gift.  Het 

bedrijfskrediet is ook toegankelijk voor de zogenaamde grenswerkers, een groep die voor geen enkele 

andere steunmaatregel in aanmerking komt, zodat ook voor hen enige ademruimte wordt gecreëerd.  

TVL 

Hoewel de tegemoetkoming vaste lasten wordt uitgebreid, biedt dit voor veel kleine zelfstandigen 

geen oplossing. Het kabinet geeft aan de wens te hebben om meer kleinere ondernemers toegang te 

geven tot de TVL. Dat is noodzakelijk en mag niet langer op zich laten wachten. Veel kleine 

zelfstandigen komen niet aan het vereiste van een vaste lasten grens van € 1.000 per maand. Maar 

probeer maar een zakelijke huur van € 700 op te brengen per maand als je op last van dit kabinet je 

zaak moet sluiten en geen omzet kunt maken. Wij roepen dit kabinet op om dringend werk te maken 

van het voornemen om de drempel te verlagen van € 3.000 per kwartaal naar € 2.000 per kwartaal.  

 

  



   
 
TONK en Startersregeling 

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is een noodmaatregel voor huishoudens die 

door de coronacrisis veroorzaakte omstandigheden in ernstige financiële problemen dreigen te 

komen. De uitwerking van de TONK laat nog op zich wachten, maar de tijd begint voor veel 

zelfstandigen te dringen. Daar komt bij dat gemeenten deze regeling nog moeten implementeren en 

gemeenten hierin ook nog eigen keuzes kunnen maken, zodat verschillen per gemeente groot kunnen 

zijn. Wij roepen op om haast te maken met deze uitwerking.  

Ook de startersregeling vergt nog nadere uitwerking. Deze regeling wordt zoveel mogelijk geënt op de 

TVL en wij geven daarbij nu al mee dat de voorwaarde van € 3.000 vaste lasten per kwartaal voor deze 

groep te hoog zal zijn en pleiten voor een lagere drempel van € 2.000. 

Met deze aanpassingen kunt u de steun dit half jaar passender maken om de gevolgen van de 

beperkende maatregelen op te vangen voor een belangrijk deel van de zelfstandigen.  

Deze brief is ook gezonden aan de minister van SZW, de minister en staatssecretaris van EZK, en de 

vaste kamercommissie voor Economische Zaken. 

Met vriendelijke groet, 
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