
Vragen en antwoorden naar aanleiding van het BOVAG-webinar  
8 april 2020 inzake de hulpmaatregelen NOW, TOGS en TOZO  

  

Het complete webinar terugkijken kan hier. De slides van het webinar staan hier.    
  

  
Vragen over NOW-regeling  
  
• Ik heb de NOW aangevraagd maar geen bevestiging via de mail ontvangen, klopt dit?  

Hoe weet ik of mijn aanvraag in behandeling is/wordt genomen.   
Antwoord: Bij de aanvraag verschijnt in het laatste scherm ‘de aanvraag is ingediend’. Er 
wordt geen aparte bevestiging gezonden. Het volgende bericht dat u zult ontvangen na 
enkele dagen of weken is de toekenning.  
  

• Wordt verkoop activa en boekwinst ook meegerekend bij de NOW regeling?  
Antwoord: Wij hebben een vergelijkbare vraag gekregen over inkoop van activa. Daarover 
hebben we inmiddels aanvullende vragen gesteld aan ministerie SZW en VNO-
NCW. Het definitieve antwoord volgt later.  
  

• Wordt er een voorschot gegeven voor de NOW?  
Antwoord: De NOW vergoedt 90% van de loonkosten aan de hand van het percentage 
omzetdaling. Na een goedgekeurde aanvraag krijgt u een voorschot van 80% van het 
subsidiebedrag. In 3 x uitbetaald. Later volgt de definitieve vaststelling.  
  

• Wordt onder omzet werkplaatsomzet, of ook omzet verkoop bedoeld ?   
Antwoord: Als binnen de fiscale eenheid sales en aftersales vallen wordt van beide de omzet 
meegerekend.   
  

• U spreekt over NETTO omzet. Welke posten brengt u in mindering op de BRUTO omzet?  
Antwoord:  de definitie van omzet is de netto omzet (ex.art.2:377 lid 6 BW) volgens 
jaarrekeningenrecht.  
  

• Moet ik ook interne omzet ook meenemen?  
Antwoord:  de definitie van omzet is de netto omzet (ex.art.2:377 lid 6 BW) volgens 
jaarrekeningenrecht dus op bedrijfsniveau.  
  

• Is er een verwachting wanneer er antwoord komt op de vraag of de DGA wel of niet  
onder de NOW komt te vallen?   
Antwoord: Dit is nog niet duidelijk en is onlangs ingebracht als knelpunt bij SZW. Zodra wij 
antwoord hebben, zullen wij dat melden.  
  

• Het halfjaar contract loopt af in mei. Moet ik deze medewerker toch in dienst houden?   
Antwoord: De basis voor de vaststelling van het subsidiebedrag is de loonsom van januari 
2020. In de loonsom van 2020 is deze medewerker (indien hij/zij toen in dienst was) 
meegenomen. De regeling is ook nadrukkelijk bedoeld voor werkbehoud, waarmee bedoelt 
wordt dat ook medewerkers met een flexibele arbeidsovereenkomst (arbeidsovereenkomst 
voor bepaalde tijd of oproepkrachten) hun werk c.q. loon behouden. Hierbij wordt dus 
gevraagd het loon door te betalen. Indien u de arbeidsovereenkomst in deze 
periode beëindigd komt deze medewerker niet terug in de loonsom over genoemde periode 
en zal hier bij de uiteindelijke vaststelling van het subsidiebedrag op gekort worden. U kunt 
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dus wel beëindigen maar moet daarbij rekening houden met de korting op de uitgekeerde 
subsidie.  
  

• Is er nog keuze in % omzet verlies ? 100% is te veel 50 % te weinig . 70 %?  
Antwoord:  Dit zijn voorbeeldpercentages. Er kan dus ook sprake zijn van een ander 
percentage omzetverlies zolang dit maar boven de 20% is.  
  

• Vaste lasten zijn neem ik aan die in de winst en verlies staan?  
Antwoord: correct  

  
• Ons personeel is nog aan het werk, maar we hebben wel minder werk en minder omzet,  

geldt de NOW regeling dan ook of moet je het personeel ook naar huis sturen dan?  
Antwoord: De NOW regeling heeft puur betrekking op omzetverlies en loonsom. Dit staat los 
van het feit of medewerkers aan het werk zijn of niet.  
  

  
Vragen over TOGS-regeling  
  
• Worden wij als autobedrijf (eenmanszaak) ook gecompenseerd ivm die €4000?  

Antwoord: op dit moment (nog) niet. BOVAG heeft zich hard gemaakt voor verruiming van 
de sectoren waarvoor de TOGS regeling zou moeten worden aangewend. En naar aanleiding 
van de BOVAG Coronamonitor zetten we deze lobby verder door om ook op basis van 
gegevens over omzetverlies de nood voor de andere sectoren inzichtelijk te maken voor het 
Ministerie Economische Zaken en zo een verdere verruiming te realiseren waarmee we 
hopelijk ook u snel kunnen helpen.  
  

• Vraag over de TOGS, ik begrijp heel goed dat iedereen graag de 4000,00 compensatie wil  
krijgen maar hoe verantwoorden jullie dat de eenmanszaken/zzpers hetzelfde gaan krijgen  
als de grotere rijscholen waar de zppers werken de rijscholen met een pand en  
alle bedrijfs kosten die daarbij horen en de zppers/eemanszaken die ingeschreven staan op  
hun woonadres.   
Antwoord: we hebben nu een verruiming weten te realiseren waardoor nu ook rijscholen 
met de vestiging van het bedrijf op het woonadres gebruik kunnen maken van de TOGS-
regeling. De TOGS-regeling is zo simpel mogelijk opgezet zodat ook snel kan worden 
geschakeld met bedrijven in nood. Het maakt daarbij geen onderscheid in de opzet van het 
bedrijf.  

  
• We hebben een autoverhuurbedrijf waarvan 95% van de 30 voertuigen stilstaan. Het betreft  

een VOF met nog een compagnon. Ondergetekende doet alle arbeid in het bedrijf waarbij  
een arbeidsvergoeding tegen overstaat. Er zijn dus bijna geen inkomsten meer en de kosten  
gaan door. Voor mij is er geen enkele regeling, gaat de BOVAG hier ook vragen over stellen  
hoe deze bedrijven te ondersteunen. Als het goed gaat moet ik wel alle belastingen via mijn  
inkomstenbelasting betalen, maar nu krijg ik niets.  
Antwoord: sinds gisteravond weten we dat de TOGS regeling ook is uitgebreid met  
Autoverhuurbedrijven. U heeft dus ook recht op de TOGS.   
  

• De 4000 euro vaste kosten, is dat over 3 maanden?  
Antwoord: Ja, die geldt voor de periode van 16 maart t/m 15 juni 2020, dezelfde periode die  
ook geldt voor bepaling omzet verlies.  

  
• Wij hebben meerdere SBI codes, worden al deze codes meegenomen of alleen de code die  
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bovenaan staat bij het KVK?  
Antwoord: de meest simpele wijze is uiteraard als uw Hoofdcode matcht. Kijk hiervoor op 
de meest recente lijst. Aanvraag om te wijzigen. Kijk ook voor regelmatige updates op 
MijnBovag.nl en lees de nieuwsbrieven. BOVAG heeft namelijk een nieuwe lobby uitgezet om 
ook deze aanpassing te versoepelen / versnellen. Tot die tijd adviseren wij u wel gebruik te 
maken van de registratie op de RVO site  

  
• Je moet verklaren dat je 4000 vaste lasten hebt, maar dat zijn neem ik aan zakelijke kosten in  

de "winst en verlies “of hoort daar ook je voorlopige aanslag bij.  
Antwoord: Betreft inderdaad de ‘zakelijke kosten’.  
  

• Hebben motorbedrijven ook recht op togs?  
Antwoord: Vooralsnog helaas alleen ‘fietsen en bromfietsen’. Wij hebben in onze brief aan  
SZW ook verzocht om andere mobiliteitssectoren toe te laten zoals autobedrijven en  
motorbedrijven.  
  
  

Vragen over TOZO-regeling  
  
• Als je alle 2 zelfstandige bent gehuwd dan krijg je maar 1500,00 terwijl als je een partner  

hebt die nog in loondienst is in een ander bedrijf dan heb je waarschijnlijk genoeg om dit te  
kunnen doorstaan. Maar nu zijn wij alle 2 eigenaar van onze onderneming en hebben alle 2  
geen inkomen meer en moeten het doen met 1500,00. Is dit wel een eerlijke verdeling?  
Antwoord: Als je beiden zelfstandig bent, krijgt er toch maar een TOZO-uitkering. Maar dat 
kan dan gelden voor degene met het laagste inkomen, waardoor een hogere uitkering 
verkregen wordt.  
  

• Wat is de hoogte van het sociaal minimum inkomen?   
Antwoord: € 1.209,19 voor alleenstaanden, € 1.653,65 voor gehuwden. TOZO check.  
  

  
Algemene vragen  
  
• Is er een oplossing voor Nederlanders die Nederlands bedrijf hebben maar wonen over  

de grens?  
Antwoord:    
TOZO Om zelfstandigen te helpen heeft de overheid de Tijdelijke overbruggingsregeling 
zelfstandig ondernemers opengesteld (Tozo). Deze regeling is voor zelfstandigen die in 
Nederland wonen en werken. Ondernemers die in België of Duitsland wonen komen op dit 
moment dus niet in aanmerking. Omdat het kabinet niet wil dat bepaalde ondernemers 
buiten de boot vallen, wordt met spoed onderzocht of er mogelijkheden zijn om deze 
grensgevallen te ondersteunen.   
Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)  Woon je in België of Duitsland, 
maar heb je een fysieke onderneming in Nederland die door de coronamaatregelen van de 
overheid in de problemen is? Dan kan je eenmalig 4000 euro tegemoetkoming vragen voor je 
vaste lasten. Een van de voorwaarden is dat je onderneming een fysieke vestiging in 
Nederland heeft waarvan het vestigingsadres is geregistreerd in het KVK Handelsregister.  
  

• Voor Bedrijfskapitaal is de lening, bedoelt, maar vooral voor prive vaste lasten is het  
sociaal minumum veel te weinig, mag ik het daar wel voor gebruiken:   
Antwoord: Nee, u moet echt kunnen aantonen – wanneer controle achteraf plaatsvindt – dat 
u die lening heeft aangewend voor het betalen van de zgn. betaalverplichtingen.  
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• Onze werkplaatschef zijn vrouw werkt in de zorg en onze werkplaatschef moet nu op  

zijn kinderen passen . Is hier nog een regeling voor?  
Antwoord: Als in een gezin 1 ouder een cruciaal beroep heeft of in een vitaal bedrijf werkt, 
verzoekt de overheid om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kunnen 
ouders toch een beroep doen op de noodopvang. (dit geldt ook voor opvang op scholen)  
  

• Kinderopvang voor vitale beroepen is toch alleen van toepassing als ook de partner een  
vitaal beroep uitoefent?   
Antwoord: Als in een gezin 1 ouder een cruciaal beroep heeft of in een vitaal bedrijf werkt,  
verzoekt de overheid om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kunnen  
ouders toch een beroep doen op de noodopvang.   

  
  
Dank voor de diverse complimenten en bedankjes die wij hebben ontvangen. Wij doen het graag!  

 


