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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
t.a.v. de Minister 
per mail: ministerezk@minez.nl 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
t.a.v. de Staatssecretaris 
per mail: stasezk@minez.nl 
 
  

Bunnik, 9 april 2020 Onze referentie: TOGS regeling 
   
 
Geachte mevrouw Keijzer, geachte heer Wiebes, 
 
Als eerste dank voor uw brief van 7 april, waarin u onder meer een verruiming van de TOGS regeling 
bekend maakt. Met name de uitbreiding van de sectoren, waaronder de fietsbedrijven en de verhuur 
kan op dank en waardering van onze leden rekenen. 
 
Verzoek tot verruiming sectoren 
Desondanks blijven de huidige voorwaarden van de Beleidsregel Tegemoetkoming Ondernemers 
Getroffen Sectoren of TOGS bepaalde ondernemers in onze sectoren onterecht uitsluiten. Met name 
kleinere bedrijven in onderhoud en reparatie van auto’s, verkoop van caravans en aanhangwagens 
en schadeherstel zijn uitgesloten evenals bijvoorbeeld dienstverlenende bedrijven als autowas en -
poetsbedrijven. Dat heeft geleid tot ongerustheid onder onze leden, zo blijkt uit de wekelijkse 
BOVAG Coronamonitor. Deze ondernemers hebben de financiële steun op dit moment dringend 
nodig om als onderneming te kunnen overleven. BOVAG stelt voor snel werk te maken van een 
verdere verruiming van het aantal sectoren (SBI-codes) dat onder de regeling valt.  
 
Controle achteraf 
Een ander punt betreft de controle op de aanvraag. Graag zouden we in deze fase zien dat de 
controle van de SBI-code achteraf gedaan wordt, omdat dat nu te veel vertraging oplevert. Het 
aanpassen van de SBI-codes bij RVO kost veel kostbare tijd waardoor uitbetaling van de broodnodige 
compensatie te lang op zich laat wachten. We begrijpen dat er reeds meer dan 70.000 aanvragen zijn 
ingediend op basis van de vorige, beperktere lijst. Daarom pleiten wij voor snelle toekenning van de  
€ 4.000,- op basis van de overige voorwaarden en de SBI-code controle achteraf te laten 
plaatsvinden.  
 
Hoofdactiviteit versus nevenactiviteit 
Ondernemers met andere bedrijfsactiviteiten of activiteiten die als nevenactiviteiten worden 
benoemd in het handelsregister komen niet in aanmerking, terwijl de, op papier nevenactiviteiten, 
vaak het hoofdinkomen vormen. Ook daarvoor zien wij graag een verruiming van de regeling waarbij 
geen onderscheid wordt gemaakt tussen hoofd- en nevenactiviteit bij de aanvraag.   
 
Seizoensgebonden activiteiten 
Nu het kabinet aangeeft dat de maatregelen over de meivakantie heengetrokken worden, zien 
ondernemers met seizoensgebonden activiteiten hun omzetten verder verdampen. Denk hierbij aan 
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caravanbedrijven. Hoewel wij beseffen dat de verlenging van de maatregelen noodzakelijk is voor 
onze gezondheid, komen bedrijven met een sterke seizoensafhankelijkheid door verlenging van de 
maatregelen in problemen en daarmee staan vele banen op het spel. Dat pleit ervoor om ook 
ondernemers met seizoensgebonden activiteiten, zoals bijvoorbeeld caravan en camperbedrijven, 
motorfiets- en scooterbedrijven, toegang te geven tot TOGS. Deze sector zit daarmee immers in 
eenzelfde situatie als de horeca en retail.  
 
Waardering en begrip 
BOVAG heeft grote waardering voor de voortvarende wijze waarop het kabinet in deze moeilijke tijd 
de door de coronamaatregelen getroffen ondernemers financieel ondersteunt, zodat zij hun 
onderneming kunnen voortzetten.  
Door de noodzakelijke snelheid van handelen, is echter de kans aanwezig dat het soms niet in één 
keer goed gaat in de uitwerking. Daarvoor hebben wij alle begrip en juist daarom is het van belang 
om de signalen van ondernemers op te pakken en de regeling waar nodig snel aan te passen.  De 
TOGS-regeling is door het kabinet bedoeld om ondernemers, die vanwege de “coronamaatregelen” 
omzet missen maar zich wel geconfronteerd zien met doorlopende bedrijfskosten, te ondersteunen 
met een eenmalige netto tegemoetkoming van € 4000,-. Dit kan helpen om hun onderneming 
draaiende te houden en later hun bedrijf voort te zetten. Dan moeten we ook zorgen dat al die 
ondernemers er gebruik van kunnen maken en dat er niemand onnodig buiten de boot valt. Met alle 
gevolgen van dien voor economie en werkgelegenheid. 
 
BOVAG is graag bereid bovenstaande nader toe te lichten en hoopt op uw positieve reactie.  
 
 

 
 
 

Met vriendelijke groet, 
 
   

 
Han ten Broeke    
Algemeen Voorzitter 
hantenbroeke@bovag.nl 
 

  

 


