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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
T.a.v. de heer B. van ‘t Wout 
Postbus 20401 
2500 EK   DEN HAAG 
 
  

Bunnik, 26 januari 2021 Onze referentie: HtB/SR 
   
Geachte heer van 't Wout, 

Hoewel een aantal van de sectoren bij BOVAG gebaat zijn bij de regelingen die donderdag, 21 januari, 

zijn aangekondigd, toch blijven contactberoepen zoals rijscholen, aangesloten bij BOVAG zitten met 

machteloosheid, frustratie, boosheid, verdriet, radeloosheid en paniek. Het gevoel heerst dat zij als 

gesloten sector de rekening betalen. Voor hen is het immers de tweede lockdown in amper een jaar tijd.  

Helaas staan onze punten niet op zich zelf. We zien deze punten ook terug bij andere branches met 

contactberoepen. Ons voorstel bevat toegankelijkere en beter toepasbare criteria voor de diverse 

steunmaatregelen. Anderzijds betreft het het niet continueren van beperkingen en uitsluitingen. Zoals 

in de TVL, NOW en TOZO. Daarnaast pleiten we voor extra maatregelen, zoals een éénmalige 

tegemoetkoming voor contactberoepen. 

NOW 

• Compenseer de periode van omzetverlies maximaal. 
Probleem: 

De huidige lockdown valt binnen meerdere kwartalen en werd pas op 14 december bekend 

gemaakt. Door de huidige systematiek op basis van kwartaalbasis worden verliesmakende 

maanden gedempt door periodes waarin na heropening met extra inzet (kosten) weer omzet is 

gemaakt. Dit heeft tot gevolg dat de uitkering lager is en in sommige gevallen de ondergrens 

van omzetderving (20%) niet eens wordt gehaald. Met de ‘haven in zicht’ bereiken ons ook 

signalen dat voorschotten nog steeds op 80% zijn ingezet en dat definitieve vaststelling een 

periode van 52 (!) weken in beslag kan nemen conform de officiële briefcorrespondentie, 

terwijl beschikking over liquiditeit op dit moment hét verschil kan maken. 

Oplossing: 

o Toekennen 100% bij zgn. voorschot verlening; 
o Aanvragen op of vóór 13/12/20 kunnen nog worden gewijzigd qua periode; 
o Eerder openstellen van de aanvraagmogelijkheid NOW 3.2 (eerder dan 15 februari). 
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TVL 

• Tegemoetkoming voor lockdownmaand december inregelen in Q1. 
Probleem: 

Ondanks de opgelegde lockdown in december kunnen contactberoepen – in casu rij-

instructeurs - gegeven de kwartaalbasisgrondslag - ondanks fors omzetverlies toch niet in 

aanmerking komen voor een vergoeding. Extra zuur omdat de TVL regeling (Q4) nog tot 29 

januari a.s. aangevraagd kan worden en ondernemers niet zelf hebben gekozen voor het 

stilleggen van hun activiteiten. 

Oplossing: 

o Toekennen 100% bij zgn. voorschot verlening; 
o Verstrek voor rijscholen/contactberoepen (op basis van SBI code) een éénmalige 

toeslag in de TVL Q1 vanwege de onverwachte sluiting in december, zij zijn voor de 
tweede keer in elf maanden stil gelegd. 

 

TOZO 

• Schrappen van de partnertoets. 
Probleem: 

Door de introductie van de partnertoets kan een deel van de rij-instructeurs geen gebruikmaken 

van deze regeling, dit in tegenstelling tot de eerdere TOZO. Het schrappen van de partnertoets, 

juist om de fragiele positie van zelfstandige ondernemers nu te versterken om de tweede 

lockdown te overleven, ligt voor de hand. 

TONK 

• Versneld invoeren TONK regeling. 

Tot slot dringen wij aan op een versnelde invoering van de nieuw aangekondigde Tijdelijke 
Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). De huidige planning van de regering is dat alle 
gemeenten per 1 maart gereed zijn. Wij dringen aan op streefdatum 1 februari zoals het kabinet 
eerder aangaf. Geen vertraging en terugwerkende krachtregeling omdat het water bij deze 
zelfstandigen al aan de lippen staat. 

Mocht u behoefte hebben aan een nadere toelichting of verdieping dan zijn wij daartoe vanzelfsprekend 
bereid. 

 
 

 

Met vriendelijke groet, 
 
BOVAG   
 

Han ten Broeke 

Algemeen voorzitter 
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Stempel


