Aan: de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, t.a.v. de voorzitter
Betreft: voorstel Eenmalige Compensatie Vaste Lasten 2020 , hoge urgentie
Groningen, 25-5-2021
Geachte leden van de Tweede Kamer,
In het afgelopen jaar hebben de steunpakketten heel veel ondernemers financiële ondersteuning
geboden. Ervaringen en omstandigheden leidden ertoe dat maatregelen ook zijn aangepast om nog
meer ondernemers een helpende hand te bieden. Toch moeten wij vaststellen dat te veel
ondernemers ernaast grijpen, zich niet gesteund voelen en het niet meer zien zitten. En dat terwijl zij
wel ondernemer zijn en structureel vaste lasten hebben.
Als gevolg daarvan geldt voor veel ondernemers dat hun financiële reserves zijn uitgeput, ze kunnen
financiële verplichtingen niet meer nakomen en is er sprake van een groeiende schuldenlast, zodat
het voortbestaan van de onderneming ernstig wordt bedreigd. Er is minimaal een eenmalige
compensatie nodig, om deze groep ondernemers overeind te houden.
Bovenstaande volgt uit de resultaten van de enquête (pdf) die de zelfstandigenorganisaties PZO, ZZP
Nederland en FNV Zelfstandigen recent onder hun achterban hebben uitgezet.
De zelfstandigenorganisaties hebben eerder in verschillende publicaties en brieven aan het Kabinet
en via de Klankbordgroep van het ministerie van SZW meerdere malen de urgentie en de noodzaak
van maatwerk benadrukt, met name met betrekking tot de TVL-regeling. Tot nu toe heeft dat echter
geen positief resultaat opgeleverd. De grote bezorgdheid over het voortbestaan van kleine
ondernemingen, die wegens het ontbreken van maatwerk niet in aanmerking zijn gekomen voor
enige compensatie van vaste bedrijfslasten, wordt breed gedeeld.
Op 30 april 2021 hebben wij naar aanleiding van de genoemde enquête een voorstel voor het
instellen van een z.g. “Veegregeling ” (Eenmalige Compensatie Vaste Lasten 2020) doen toekomen
aan de ministeries SZW en EZK, met het verzoek hierover met ons in gesprek te gaan om de
praktische mogelijkheden daarvan te verkennen. Wij kregen, nadat wij zelf op 12 mei 2021 hierover
informeel contact hebben opgenomen, een eenduidig nul op het rekest. Een formele reactie zal nog
enkele weken in beslag nemen, zo is ons medegedeeld.
Wij zijn er vast van overtuigd dat deze “Veegregeling” heel veel kleine ondernemers iets meer ruimte
zou bieden om door te gaan met ondernemen. Als deze regeling er niet komt, zijn wij er eveneens
vast van overtuigd dat deze ondernemers geen mogelijkheden meer zien om hun onderneming voort
te zetten en in de bijstand terecht kunnen komen. De verwachte kosten hiervan, zeker op de lange
termijn, zullen vele malen hoger zijn dan die van de “Veegregeling”,
Vanwege de weigerachtigheid van beide ministeries om ons voorstel in overweging te nemen en de
mogelijkheden daarvan met ons te verkennen, zien wij ons genoodzaakt, mede in verband met de
hoge urgentie, om u hiervan in kennis te stellen. Wij verzoeken u vriendelijk, maar dringend ons
bijgaande voorstel “Eenmalige Compensatie Vaste Bedrijfslasten 2020” in uw vergadering te
agenderen, zodat u wellicht het Kabinet zou kunnen oproepen om met spoed te acteren.

Wij hopen op uw positieve reactie, zodat deze groep zelfstandigen, die bewust door het Kabinet
buiten de boot zijn gehouden, alsnog enige kans op overleven van de onderneming wordt geboden.
Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid om deze brief nader toe te lichten.
Hoogachtend,

Margreet Drijvers, directeur

Irene van Hest, manager
Expertisecentrum

Frank Alfrink, voorzitter

Bijlage: opzet Eenmalige Compensatie Vaste Lasten 2020
i.a.a. de bewindslieden van SZW en EZK, t.a.v. de heren Koolmees en Blok

