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Betreft: uitwerking Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB 
 
Den Haag, 17 juni 2020 
 
Geachte mevrouw Keijzer,  
 
Tienduizenden bedrijven vallen nog steeds buiten de boot voor de Tegemoetkoming Ondernemers 
Getroffen Sectoren (TOGS). Hun activiteit komt namelijk niet overeen met een van de vastgestelde 
SBI-codes, maar deze ondernemers worden wel hard geraakt door de coronacrisis. Dat blijkt uit eigen 
onderzoek en op basis van de vele mails die wij hierover binnenkrijgen. Diezelfde ondernemers kunnen 
straks ook geen gebruik maken van de nieuwe aangekondigde regeling: de Tegemoetkoming Vaste 
Lasten MKB (TVL).  
 
Bij ONL melden zich al veel ondernemers die door het keurslijf van de SBI-codes geen gebruik kunnen 
maken van deze nieuwe regeling straks. Daarbij valt het ondernemers niet meer uit te leggen waarom 
de ene ondernemer wel, maar de andere ondernemer niet in de lijst met SBI-codes wordt opgenomen.  
Zo valt een uitzendbureau wel binnen de regeling, maar een werving en selectiebureau weer niet.  Een 
bowlingbaan wordt geïndexeerd op de categorie 'Indoor sporten', terwijl het overgrote deel van de 
omzet horeca betreft. Kortom, je krijgt schrijnende situaties waarbij de ene ondernemer wel en de 
andere niet in aanmerking komt voor de TVL regeling. Die tegemoetkoming vaste lasten gaat zeker een  
verschil maken voor kleine ondernemers, want de zorgen over de vaste lasten zijn niet weg. 
Ondernemers die nu (gedeeltelijk) open zijn concluderen dat de gedeeltelijke omzet die nu wordt 
gedraaid nog niet opweegt tegen de maandelijkse vaste lasten.   
 
ONL heeft begrip voor het hanteren van een lijst met SBI-codes voor de TOGS-regeling, maar het 
verschil tussen de TOGS en de TVL is dat voor de TVL al aanvullende voorwaarden worden gesteld. 
MKB-bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de 
mate van omzetderving (minimaal 30 procent) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een 
maximum van 50.000 euro voor de maanden juni tot en met september. Wanneer je op bovenstaande 
criteria selecteert, wat is dan nog de toegevoegde waarde van zo’n SBI-code? Daarbij komt dat er bij 
ander steunmaatregelen uit het crisispakket, zoals de NOW en belastinguitstel, ook geen onderscheid 
wordt gemaakt op basis van de lijst met SBI codes. Het valt aan ondernemers niet meer uit te leggen 
waarom de een wel en de ander niet in aanmerking komt voor de TVL straks. ONL vraagt u dan ook om 
de SBI-codes los te laten bij de uitwerking van de TVL-regeling. Ondernemers verdienen en hebben nu 
meer helderheid en perspectief nodig richting de komende maanden. 
 
Hartelijke groet, 
 
Hans Biesheuvel, voorzitter 
Stichting ONL voor Ondernemers  
  


