Aan het kabinet,
T.a.v. de bewindslieden van EZK, SZW en Financiën

Betreft: voortzetting steunregelingen zelfstandige ondernemers

Groningen, 7-5-2020

Geachte bewindslieden,
De eerste termijn van het steunpakket voor ondernemers loopt binnenkort af, het kabinet denkt na
over de vormgeving van een tweede termijn. Als zelfstandigenorganisaties hebben wij in de
afgelopen periode de signalen uit onze achterban steeds gedeeld met de betrokken ministeries om
een effectieve uitvoering te bevorderen en tevens inhoudelijke knelpunten in beeld te brengen.
In het algemeen is onze achterban van zelfstandige ondernemers positief gestemd over de wijze
waarop het kabinet het eerste steunpakket heeft vormgegeven. Onze gezamenlijke oproep aan
zelfstandigen om hiervan op gepaste wijze gebruik te maken en alleen aan te vragen als het echt
nodig is, werd eveneens positief ontvangen. Uit onze achterbanraadplegingen blijkt echter ook, dat
het bestaande steunpakket bij lange na niet voldoende zal zijn om kleine ondernemingen in deze
omstandigheden overeind te houden. Een verlenging met een tweede termijn is dringend
noodzakelijk. Wij hopen dan ook, dat het kabinet zijn belofte om “te doen wat nodig is” gestand zal
doen.
Daarom pleiten wij voor een verlenging van het bestaande steunpakket voor ondernemers met nog
eens drie maanden. Daarbij geven wij u onderstaande suggesties en voorstellen uit het werkveld mee
ter overweging.
De Tozo-regeling






De uitvoering van deze regeling door gemeenten is over het algemeen goed verlopen.
Sommige (grote) gemeenten hebben echter nog steeds geen voorschotten verstrekt, terwijl
dit wel na 4 weken verplicht is gesteld. Daardoor verkeren duizenden zelfstandigen op dit
moment in acute financiële nood. Wij vragen uw aandacht hiervoor.
De Nederlandse ondernemers, die zelf over de grens in naastliggende landen wonen, komen
onterecht nog steeds niet in aanmerking voor een uitkering levensonderhoud, terwijl zij in de
buurlanden terecht zijn uitgesloten van de daar geldende steunregelingen. Wij verzoeken het
kabinet dit met terugwerkende kracht te herstellen door ook deze ondernemers in
aanmerking te laten komen voor de uitkering levensonderhoud. Zie voor dit onderwerp de
brief aan staatssecretaris Van Ark in de bijlage.
Het niet toepassen van vermogens-, partner-, en levensvatbaarheidstoets, heeft voor zover
wij nu weten niet geleid tot overmatig misbruik en de eenvoud en snelheid van uitvoering
bevorderd. Wel vragen wij uw aandacht voor partners, die beiden zelfstandig ondernemer
zijn, beiden geen omzet meer hebben en die daardoor in een relatief ongunstige positie
komen indien slechts één van beiden Tozo kan aanvragen. Wij geven u in overweging om bij
wijze van uitzondering beiden de mogelijkheid te geven tot een individuele Tozo-aanvraag.
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Doordat kleine zelfstandigen nagenoeg geen krediet in de markt kunnen verwerven, zijn zij
aangewezen op een Tozo-lening om hun liquiditeit in stand te houden. Wij stellen daarom
voor om bij wijze van uitzondering een verhoging van het maximale leenbedrag mogelijk te
maken onder de voorwaarde van een levensvatbaarheidstoets.

De TOGS-regeling




De selectie van getroffen beroepen aan de hand van SBI-codes is na enige te verwachten
strubbelingen uiteindelijk redelijk dekkend te noemen. Wij willen het ministerie van EZK
daarvoor namens onze achterban complimenteren.
De voorwaarde van “een fysieke bedrijfsinrichting”, al dan niet aan huis (met eigen opgang),
pakt niet goed uit voor zelfstandigen, zoals muzikanten, die door de overheidsmaatregelen
geen omzet kunnen genereren, maar wel met doorlopende bedrijfslasten te kampen hebben.
De eerdere uitzondering voor taxiondernemers en rijschoolhouders zou ook betrekking
kunnen hebben op deze groep ondernemers. De brief die wij deze week aan de
staatssecretaris hebben gericht over dit onderwerp, is als bijlage toegevoegd.

Steun voor kleinere ondernemers
Er is een grote groep kleine ondernemers, die net niet aan het urencriterium komt voor de Tozo en
net niet aan de vereiste omzet en kosten voor de TOGS. Zij zijn echter wel voor het grootste deel of
geheel afhankelijk van het inkomen als ondernemer en in hun omzet soms geheel getroffen door de
maatregelen van het kabinet. Het is van groot belang om ook deze ondernemers in het zadel te
houden, omdat wanneer zij weer kunnen ondernemen zij weer in hun eigen levensonderhoud
kunnen voorzien en geen aanspraak op publieke voorzieningen hoeven te doen. Daarom stellen wij
voor om voor deze groep eenmalig het urencriterium vast te stellen op 800 uur per jaar of 16,5 uur
per week (70 %), zodat ook zij in aanmerking kunnen komen voor de Tozo. De maximale Tozo-lening
zou voor deze groep kunnen worden beperkt tot maximaal € 7000, -. Voor de aanvraag TOGS geldt
dan een vereiste omzet en kosten van € 2800, - (70%) en eveneens een uitkering van € 2800, -, zodat
ook deze groep de liquiditeit zoveel mogelijk in stand kan houden.
Btw
Op het vlak van de btw kunnen nog belangrijke verbeteringen worden doorgevoerd, vooral om de
liquiditeitspositie voor ondernemers te behouden. Voor ondernemers in een zogenaamde btwteruggaafpositie is het van groot belang dat de Belastingdienst de terug te ontvangen btw snel
uitbetaalt. Wij pleiten voor een terugbetaling binnen twee weken.
In het geval van oninbare vorderingen stuurt een ondernemer een factuur aan zijn afnemers en de
btw moet daarover direct worden aangegeven en betaald. Door de crisis is de kans groot dat
facturen uiteindelijk niet worden betaald. Voor deze oninbare vorderingen zou een versnelde online
teruggaafprocedure kunnen gelden, eveneens twee weken.
Bovenstaande suggesties en voorstellen kunnen ertoe bijdragen, dat zelfstandige ondernemers in de
komende periode zoveel als mogelijk het hoofd boven water kunnen houden. Deze situatie kan
echter niet veel langer duren, want dan is het leed in economische zin niet meer te overzien. Onze
achterban waardeert de steun van het kabinet ten zeerste, maar men wil zo spoedig mogelijk weer
op onafhankelijke wijze de kost verdienen door weer te gaan ondernemen. Echter vele zelfstandigen
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zijn onevenredig fors geraakt, waardoor er voor hen naar verwachting het hele jaar 2020 nauwelijks
tot geen inkomen is te verwerven. Op welke wijze kan het kabinet hier soelaas bieden?
Wij wensen u mede namens de zelfstandigen alle wijsheid toe bij uw besluitvorming en hopen op
een positieve reactie op onze inbreng.
Hoogachtend,

Maarten Post
Voorzitter stichting ZZP Nederland

Margreet Drijvers
Directeur PZO

Marjan van Noort
Manager FNV Zelfstandigen

Bijlages: 2 stuks
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