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Nr. 22337
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Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Beleidsregel van de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de
Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 15 april 2020, nr.
WJZ/ 20090602, tot wijziging van de Beleidsregel tegemoetkoming
ondernemers getroffen sectoren COVID-19 in verband met uitbreiding van
de sectoren die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming
De Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Staatssecretaris van Economische Zaken en
Klimaat,
Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluiten:

ARTIKEL I
De Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:
1. In de alfabetische volgorde worden de volgende begripsbepalingen ingevoegd:
ambulante onderneming: onderneming die op 15 maart 2020 stond ingeschreven in het handelsregister onder de code 47.81.1, 47.81.9, 47.82, 47.89.1, 47.89.2, 47.89.9, 49.39.1, 49.32, 50.30, 85.53 of
93.21.2 van de Standaard Bedrijfsindeling;
direct gedupeerde onderneming: gedupeerde onderneming die op 15 maart 2020 stond
ingeschreven in het handelsregister onder een hoofdactiviteit die in de tabellen 1a, 1b of 1c van
bijlage 1 is opgenomen, met de daarbij behorende code van de Standaard Bedrijfsindeling;
gedupeerde agrarische recreatieonderneming: gedupeerde onderneming die op 15 maart 2020
voor wat betreft de hoofdactiviteit van de onderneming stond ingeschreven in het handelsregister
onder een code, vallende onder de hoofdcode 01 van de Standaard Bedrijfsindeling, en tevens met
een nevenactiviteit onder de code 55.20.1, 55.20.2, 55.30 of 93.29.9 van de Standaard Bedrijfsindeling;
gedupeerde onderneming in de toeleveringsketen: gedupeerde onderneming die op 15 maart 2020
stond ingeschreven in het handelsregister onder een hoofdactiviteit die in tabel 2 van bijlage 1 is
opgenomen, met de daarbij behorende code van de Standaard Bedrijfsindeling;.
2. In de alfabetische volgorde wordt de volgende begripsbepaling ingevoegd:
gedupeerde zorgonderneming: gedupeerde onderneming die op 15 maart 2020 stond
ingeschreven in het handelsregister onder een hoofdactiviteit die in tabel 3 van bijlage 1 is
opgenomen, met de daarbij behorende code van de Standaard Bedrijfsindeling, en zoals in
voorkomend geval nader geclausuleerd;.
3. De begripsomschrijving van ‘gedupeerde onderneming’ wordt als volgt gewijzigd:
a. In onderdeel a wordt na ‘Standaard Bedrijfsindeling’ ingevoegd ‘, en zoals in voorkomend geval
nader geclausuleerd’.
b. Onderdeel c, onder 1°, komt te luiden:
1°. voor zover het een onderneming, niet zijnde een horecaonderneming of een ambulante
onderneming, betreft:
– ten minste één vestiging heeft met een ander adres dan het privéadres van de eigenaar of
eigenaren van de onderneming; of
– een vestiging heeft die fysiek afgescheiden is van de privéwoning van de eigenaar of
eigenaren van de onderneming en voorzien is van een eigen opgang of toegang; of.
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B
Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:
1. Onder vernummering van het tweede lid tot vierde lid, worden de volgende leden ingevoegd:
2. Een gedupeerde agrarische recreatieonderneming komt alleen in aanmerking voor een
tegemoetkoming indien het te verwachten omzetverlies, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a,
en de te verwachten vaste lasten, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, betrekking hebben op
zijn nevenactiviteit met de code 55.20.1, 55.20.2, 55.30 of 93.29.9 van de Standaard Bedrijfsindeling.
3. In aanvulling op het eerste lid, komt een gedupeerde onderneming in de toeleveringsketen
alleen in aanmerking voor een tegemoetkoming indien die onderneming het omzetverlies,
bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, verwacht te lijden doordat de onderneming voor
minimaal zeventig procent van zijn omzet afhankelijk is van:
a. direct gedupeerde ondernemingen; of
b. activiteiten die als gevolg van de overheidsmaatregelen ter bestrijding van de verdere
verspreiding van COVID-19 verboden zijn of ontraden worden.
2. Onder vernummering van het vierde lid tot vijfde lid, wordt een lid ingevoegd, luidende:
4. In aanvulling op het eerste lid, komt een gedupeerde zorgonderneming alleen in aanmerking
voor een tegemoetkoming indien de gedupeerde zorgonderneming verwacht, ook na aftrek
van de tegemoetkoming van zorginkopers ter compensatie van het omzetverlies als gevolg van
de maatregelen ter bestrijding van COVID-19, het omzetverlies, bedoeld in het eerste lid,
onderdeel a, te lijden en de vaste lasten, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, te hebben.
C
Artikel 4, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:
1. In onderdeel a, wordt na ‘het rekeningnummer dat op naam van de gedupeerde onderneming staat’
ingevoegd ‘of, in geval de gedupeerde onderneming een eenmanszaak betreft en deze geen zakelijke
rekening heeft, het rekeningnummer van de eigenaar van de eenmanszaak’.
2. Onder vervanging van ‘; en’ aan het slot van onderdeel f door een puntkomma en onder vervanging
van de punt aan het slot van onderdeel g door een puntkomma worden de volgende onderdelen
toegevoegd:
h. indien van toepassing: een verklaring dat de gedupeerde onderneming een vestiging heeft die
fysiek afgescheiden is van de privéwoning van de eigenaar of eigenaren van de onderneming
en voorzien is van een eigen opgang of toegang, en een bewijsstuk ter onderbouwing van deze
verklaring zoals:
1°. een kopie van een zakelijke huur- of koopovereenkomst van de vestiging; of
2°. een kopie van de belastingaangifte van het jaar 2019 of 2020 waaruit blijkt dat er sprake is
van een werkruimte waarvan de vaste lasten en kosten fiscaal aftrekbaar zijn als bedoeld in
artikel 3.16, eerste lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001;
i. voor zover het een gedupeerde agrarische recreatieonderneming betreft: een verklaring dat het
te verwachten omzetverlies, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, en de te verwachten
vaste lasten, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, betrekking hebben op zijn nevenactiviteit met de code 55.20.1, 55.20.2, 55.30 of 93.29.9 van de Standaard Bedrijfsindeling; en
j. voor zover het een gedupeerde onderneming in de toeleveringsketen betreft: een verklaring
dat de onderneming het omzetverlies, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, verwacht te
lijden doordat de onderneming voor minimaal zeventig procent van zijn omzet afhankelijk is
van:
1°. direct gedupeerde ondernemingen; of
2°. activiteiten die als gevolg van de overheidsmaatregelen ter bestrijding van de verdere
verspreiding van COVID-19 verboden zijn of ontraden worden.
3. Onder vervanging van ‘; en’ aan het slot van onderdeel i door een puntkomma en onder vervanging
van de punt aan het slot van onderdeel j door ’; en’, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
k. voor zover het een gedupeerde zorgonderneming betreft: een verklaring dat de onderneming
verwacht, ook na aftrek van de tegemoetkoming van zorginkopers ter compensatie van het
omzetverlies als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19, het omzetverlies,
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bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, te lijden en de vaste lasten, bedoeld in artikel 2,
eerste lid, onderdeel b, te hebben.
D
Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:
1. Voor de tekst wordt de aanduiding ‘1.’ geplaatst.
2. In het eerste lid (nieuw) wordt na ‘niet in overeenstemming met deze beleidsregel is verstrekt’
ingevoegd ‘, of indien de gedupeerde onderneming de bewijsstukken, bedoeld in het tweede lid, niet
overlegt’.
3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
2. Indien van toepassing, overlegt de gedupeerde onderneming desgevraagd gedurende vijf jaar
na de verstrekking van de tegemoetkoming de volgende bewijsstukken aan de minister:
a. aanvullende bewijsstukken waaruit blijkt dat de gedupeerde onderneming op het moment
van de aanvraag van de tegemoetkoming een vestiging had die fysiek afgescheiden was
van de privéwoning van de eigenaar of eigenaren van de onderneming en voorzien was
van een eigen opgang of toegang;
b. voor zover het een gedupeerde agrarische recreatieonderneming betreft: bewijsstukken
waaruit blijkt waar de verklaring, bedoeld in artikel 4, tweede lid, onderdeel i, op gebaseerd
is, zoals een kopie van de omzetgegevens uit de boekhouding of van de aangifte van de
omzetbelasting over 2019 of 2020;
c. voor zover het een gedupeerde onderneming in de toeleveringsketen betreft: bewijsstukken
waaruit blijkt waar de verklaring, bedoeld in artikel 4, tweede lid, onderdeel j, op gebaseerd
is, zoals een kopie van de omzetgegevens uit de boekhouding of van de aangifte van de
omzetbelasting over 2019 of 2020.
4. Aan het tweede lid wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c door een
puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:
d. voor zover het een gedupeerde zorgonderneming betreft: bewijsstukken waaruit blijkt waar de
verklaring, bedoeld in artikel 4, tweede lid, onderdeel k, op gebaseerd is, zoals een kopie van
de omzetgegevens uit de boekhouding of van de aangifte van de omzetbelasting over 2019 of
2020 en een kopie van de stukken uit de boekhouding van 2020 waaruit blijkt wat de hoogte is
van de tegemoetkomingen die de gedupeerde zorgonderneming heeft ontvangen van de
zorginkopers ter compensatie van het omzetverlies als gevolg van de maatregelen ter
bestrijding van COVID-19.
E
Bijlage 1 wordt als volgt gewijzigd:
1. Boven de tabel wordt opgenomen ‘Tabel 1a. Direct gedupeerde ondernemingen (eerste tranche)’.
2. Tabel 1a wordt als volgt gewijzigd:
a. de rijen:
Reisbemiddeling

79.11.1

Reisorganisatoren

79.11.2

worden vervangen door de volgende rijen:
Reisbemiddeling

79.11

Reisorganisatoren

79.12

b. de rij:
Sportaccommodaties
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wordt vervangen door de volgende rijen:
Zwembaden

93.11.1

Sporthallen, sportzalen en gymzalen

93.11.2

Sportvelden

93.11.3

Overige sportaccommodaties

93.11.9

3. Na tabel 1a wordt een tabel toegevoegd, luidende:
Tabel 1b. Direct gedupeerde ondernemingen (tweede tranche)
Omschrijving activiteit

4

SBI-code

Warenhuizen

47.19.1

Winkels met algemeen assortiment non-food (geen warenhuizen)

47.19.2

Benzinestations

47.30

Winkels in computers, randapparatuur en software

47.41

Winkels in telecommunicatieapparatuur

47.42

Winkels in audio-en videoapparatuur

47.43.1

Winkels in een algemeen assortiment van wit-en bruingoed

47.43.2

Winkels in kledingstoffen

47.51.1

Winkels in huishoudtextiel

47.51.2

Winkels in breiwol, handwerken en fournituren

47.51.3

Winkels in ijzerwaren en gereedschappen

47.52.1

Winkels in verf, verfwaren en behang

47.52.2

Winkels in houten bouw- en tuinmaterialen

47.52.3

Winkels in tegels

47.52.4

Winkels in keukens

47.52.5

Winkels in parket-, laminaat- en kurkvloeren

47.52.6

Winkels gespecialiseerd in overige doe-het-zelfartikelen

47.52.7

Winkels in vloerbedekking en gordijnen

47.53

Winkels in witgoed

47.54.1

Winkels in naai- en breimachines

47.54.2

Winkels in overige elektrische huishoudelijke apparatuur

47.54.3

Winkels in onderdelen voor elektrische huishoudelijke apparatuur

47.54.4

Winkels in meubels

47.59.1

Winkels in verlichtingsartikelen

47.59.2

Winkels in artikelen voor woninginrichting algemeen assortiment

47.59.3

Winkels in muziekinstrumenten

47.59.4

Winkels in glas-, porselein- en aardewerk

47.59.5

Winkels gespecialiseerd in overige huishoudelijke artikelen (rest)

47.59.6

Winkels in huishoudelijke artikelen algemeen assortiment

47.59.7

Winkels in boeken

47.61

Winkels in kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften

47.62

Winkels in audio- en video-opnamen

47.63

Winkels in fietsen en bromfietsen

47.64.1

Winkels in watersportartikelen

47.64.2

Winkels in sportartikelen (geen watersport)

47.64.3

Winkels in kampeerartikelen (geen caravans)

47.64.4

Winkels in speelgoed

47.65

Winkels in herenkleding

47.71.1

Winkels in dameskleding

47.71.2

Winkels in bovenkleding en modeartikelen (algemeen assortiment)

47.71.3

Winkels in baby- en kinderkleding

47.71.4

Winkels in babyartikelen algemeen assortiment

47.71.5

Winkels in onderkleding, foundations e.d.

47.71.6

Winkels in modeartikelen

47.71.7

Textielsupermarkten

47.71.8

Winkels in schoenen

47.72.1
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Omschrijving activiteit

SBI-code

Winkels in lederwaren en reisartikelen

47.72.2

Winkels in parfums en cosmetica

47.75

Winkels in bloemen en planten, zaden en tuinbenodigdheden

47.76.1

Tuincentra

47.76.2

Winkels in dieren, dierbenodigdheden en hengelsportartikelen

47.76.3

Winkels in juweliersartikelen

47.77

Winkels in fotografische artikelen

47.78.1

Winkels in optische artikelen (inclusief thuiszorgwinkels)

47.78.2

Winkels in schilderijen, lijsten, prenten, kunstvoorwerpen en religieuze artikelen

47.78.3

Winkels gespecialiseerd in overige artikelen (rest)

47.78.9

Winkels in antiek

47.79.1

Winkels in tweedehands kleding

47.79.2

Winkels in tweedehands goederen (geen kleding)

47.79.3

Markthandel in textiel, kleding en schoenen

47.82

Markthandel in bloemen, planten, zaden en tuinbenodigdheden

47.89.1

Markthandel in tweedehands goederen

47.89.2

Markthandel in overige goederen

47.89.9

4. Na tabel 1b worden de volgende tabellen toegevoegd:
Tabel 1c. Direct gedupeerde ondernemingen (derde tranche)
Omschrijving activiteit Module 1

5

SBI-code

Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht

01 (inclusief
daaronder
vallende
codes)

Winkels in aardappelen, groenten en fruit

47.21

Winkels in vlees en vleeswaren

47.22.1

Winkels in wild en gevogelte

47.22.2

Winkels in vis

47.23

Winkels in brood en banket

47.24.1

Winkels in chocolade en suikerwerk

47.24.2

Winkels in dranken

47.25

Winkels in tabaksproducten

47.26

Winkels in kaas

47.29.1

Winkels in natuurvoeding en reformartikelen

47.29.2

Winkels in buitenlandse voedingsmiddelen

47.29.3

Gespecialiseerde winkels in overige voedings- en genotmiddelen (rest)

47.29.9

Markthandel in aardappelen, groenten en fruit

47.81.1

Markthandel in overige voedings- en genotmiddelen

47.81.9

Vervoer per taxi

49.32

Binnenvaart (passagiersvaart en veerdiensten)

50.30

Verhuur van vakantiehuisjes en appartementen

55.20.1

Jeugdherbergen en vakantiekampen

55.20.2

Kampeerterreinen

55.30

Kantines en contractcatering

56.29

Videotheken

77.22

Zeil- en surfscholen

85.51.1

Overig sport- en recreatieonderwijs

85.51.9

Openbare bibliotheken

91.01.1

Kunstuitleencentra

91.01.2

Overige culturele uitleencentra en openbare archieven

91.01.9

Monumentenzorg

91.03

Dieren- en plantentuinen, kinderboerderijen

91.04.1

Natuurbehoud

91.04.2
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Nadere clausulering
Alleen voor zover het
ondernemingen betreft die
op 15 maart 2020 tevens in
het handelsregister
ingeschreven stonden met
een nevenactiviteit onder de
SBI-code 55.20.1, 55.20.2,
55.30 of 93.29.9
(gedupeerde agrarische
recreatieondernemingen)

Omschrijving activiteit Module 1

SBI-code

Hengelsport

93.19.2

Verzorgen van vistochten

93.19.3

Overige sportactiviteiten (rest)

93.19.9

Jachthavens

93.29.1

Overige recreatie (rest)(geen jachthavens)

93.29.9

Reparatie van computers en randapparatuur

95.11

Reparatie van communicatieapparatuur

95.12

Reparatie van consumentenelektronica (geen computers)

95.21

Reparatie van elektrische huishoudelijke apparaten

95.22

Reparatie van schoenen en lederwaren

95.23

Reparatie en stoffering van meubels

95.24

Reparatie van uurwerken en juweliersartikelen

95.25

Reparatie van overige consumentenartikelen

95.29

Wasserijen en linnenverhuur

96.01.1

Chemische wasserijen en ververijen

96.01.2

Wassalons en -verzendinrichtingen

96.01.3

Overige dienstverlening (rest)

96.09

Nadere clausulering

Tabel 2. Gedupeerde ondernemingen in de toeleveringsketen
Omschrijving activiteit Module 2

SBI-code

Groothandel in bloemen en planten

46.22

Groothandel in huisdieren, siervissen, siervogels en wilde dieren

46.23.2

Groothandel in huiden en vellen

46.24.1

Groothandel in leer en halffabrikaten van leer

46.24.2

Groothandel in groenten en fruit

46.31.1

Groothandel in consumptieaardappelen

46.31.2

Groothandel in vlees en vleeswaren en in wild en gevogelte (niet levend)

46.32

Groothandel in zuivelproducten en spijsoliën en -vetten

46.33.1

Groothandel in eieren

46.33.2

Groothandel in dranken (geen zuivel)

46.34

Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk

46.36

Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen (geen ruwe)

46.37

Groothandel in snacks

46.38.1

Groothandel in vis-, schaal- en weekdieren

46.38.2

Gespecialiseerde groothandel in overige voedings- en genotmiddelen (rest)

46.38.3

Groothandel in bakkerijgrondstoffen

46.38.4

Gespecialiseerde groothandel in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de voedings- en genotmid- 46.38.9
delenindustrie (rest)

6

Groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment

46.39

Groothandel in kledingstoffen en fournituren

46.41.1

Groothandel in huishoudtextiel en beddengoed

46.41.2

Groothandel in bovenkleding

46.42.1

Groothandel in werkkleding

46.42.2

Groothandel in onderkleding

46.42.3

Groothandel in schoenen

46.42.4

Groothandel in modeartikelen

46.42.5

Groothandel in textielwaren algemeen assortiment

46.42.9

Groothandel in witgoed

46.43.1

Groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur (geen witgoed, audio en video)

46.43.2

Groothandel in audio- en videoapparatuur

46.43.3

Groothandel in fotografische artikelen

46.43.4

Groothandel in beeld- en geluidsdragers

46.43.5

Groothandel in optische artikelen

46.43.6

Groothandel in glas, porselein en aardewerk

46.44.1

Groothandel in huismeubilair

46.47.1

Groothandel in woningtextiel en vloerbedekking

46.47.2

Groothandel in verlichtingsartikelen

46.47.3

Groothandel in juweliersartikelen en uurwerken

46.48
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Omschrijving activiteit Module 2

SBI-code

Groothandel in fietsen en bromfietsen

46.49.1

Groothandel in watersportartikelen

46.49.2

Groothandel in kampeerartikelen (geen caravans)

46.49.3

Groothandel in speelgoed

46.49.4

Groothandel in muziekinstrumenten

46.49.5

Groothandel in sportartikelen (geen watersport)

46.49.6

Groothandel in papier- en kartonwaren (geen verpakkingsmateriaal)

46.49.7

Groothandel in boeken, tijdschriften en overig drukwerk

46.49.8

Groothandel in overige consumentenartikelen (non-food) (rest)

46.49.9

Groothandel in computers, randapparatuur en software

46.51

Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen

46.52

Groothandel in bedrijfsmeubels

46.65

Groothandel in kantoormachines (geen computers)

46.66

Niet-gespecialiseerde groothandel in consumentenartikelen

46.90.1

Ongeregeld personenvervoer over de weg

49.39.1

Dienstverlening voor vervoer over land

52.21

Dienstverlening voor vervoer over water

52.22

Dienstverlening voor de luchtvaart

52.23

Productie van films (geen televisiefilms)

59.11.1

Productie van televisieprogramma’s

59.11.2

Facilitaire activiteiten voor film- en televisieproductie

59.12

Distributie van films en televisieproducties

59.13

Maken en uitgeven van geluidsopnamen

59.20

Fotografie

74.20.1

Ontwikkelwinkels

74.20.2

Ontwikkelcentrales

74.20.3

Vertalers en tolken

74.30

Verhuur van personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s (geen operational lease)

77.11.1

Verhuur en lease van vrachtwagens, autobussen en campers

77.12

Verhuur van sport- en recreatieartikelen

77.21

Verhuur van leesportefeuilles

77.29.1

Verhuur van kleding en huishoudelijke artikelen

77.29.2

Verhuur van overige consumentenartikelen (rest)

77.29.9

Verhuur en lease van computers en kantoorapparatuur

77.33

Verhuur en lease van schepen

77.34

Verhuur en lease van vliegtuigen

77.35

Verhuur van automaten

77.39.1

Verhuur en lease van overige machines en werktuigen en van overige goederen neg (geen automaten)

77.39.9

Uitzendbureaus

78.20.1

Uitleenbureaus

78.20.2

Informatieverstrekking op het gebied van toerisme en reserveringsbureaus

79.90

Particuliere beveiliging

80.10

Facility management

81.10

Bedrijfsopleiding en -training

85.59.2

Dienstverlening voor het onderwijs

85.60

5. Na tabel 2 wordt een tabel toegevoegd, luidende:
Tabel 3. Gedupeerde zorgondernemingen
Omschrijving activiteit Module 3

7

SBI-code

Winkels in medische en orthopedische artikelen

47.74.2

Geestelijke gezondheids- en verslavingszorg met overnachting

86.10.4

Praktijken van psychiaters en dagbehandelcentra voor geestelijke gezondheids- en
verslavingszorg

86.22.2

Praktijken van tandartsen

86.23.1

Praktijken van tandheelkundig specialisten

86.23.2
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Nadere
clausulering
Alleen voor zover de
onderneming een
thuiszorgwinkel
betreft

Omschrijving activiteit Module 3

SBI-code

Praktijken van verloskundigen

86.91.1

Praktijken van fysiotherapeuten

86.91.2

Praktijken van psychotherapeuten en psychologen

86.91.3

Overige paramedische praktijken (geen fysiotherapie of psychologie) en alternatieve
genezers

86.91.9

Nadere
clausulering

ARTIKEL II
1. Deze beleidsregel treedt, met uitzondering van artikel I, onderdelen A, onder 2, B, onder 2, C, onder
3, D, onder 4 en E, onder 5, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de
Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt:
a. ten aanzien van artikel I, onderdeel E, onder 1, 2 en 3, terug tot en met 30 maart 2020; en
b ten aanzien van artikel I, onderdelen A, onder 1 en 3, B, onder 1, C, onder 1 en 2, D, onder 1, 2
en 3, en E, onder 4, terug tot en met 15 april 2020.
2. Artikel I, onderdelen A, onder 2, B, onder 2, C, onder 3, D, onder 4 en E, onder 5, van deze
beleidsregel treedt in werking met ingang van 22 april 2020.
Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 15 april 2020
De Minister van Economische Zaken en Klimaat,
E.D. Wiebes
De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,
M.C.G. Keijzer
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TOELICHTING
1. Aanleiding en doel
Op dinsdag 31 maart 2020 is de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren
(TOGS, hierna: de beleidsregel) in werking getreden, met terugwerkende kracht tot en met 27 maart
2020. Het doel van de TOGS is om ondernemingen die een dominant effect zien op hun bedrijfsvoering door het wegblijven van de consument als gevolg van de overheidsmaatregelen ter bestrijding
van de verdere verspreiding van COVID-19, te ondersteunen in hun vaste kosten. De regeling is
bedoeld als een tegemoetkoming in omvangrijke vaste lasten, anders dan personeelskosten, waarvoor
ondernemingen immers al gebruik kunnen maken van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor
Werkgelegenheid (NOW). In eerste instantie is bij het bepalen van de doelgroep gekeken naar sectoren
die direct getroffen worden door de volgende drie overheidsmaatregelen: (de facto) gedwongen
sluiting van bepaalde bedrijven, het verbod op het organiseren van bijeenkomsten en evenementen
en het negatieve reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Gedupeerde ondernemingen
uit de sectoren opgenomen in de bijlage bij de beleidsregel kunnen een eenmalige tegemoetkoming
van € 4.000 ontvangen, als zij verwachten gedurende de periode van 16 maart 2020 tot en met 15 juni
2020 een omzetverlies van ten minste € 4.000 te zullen realiseren en ten minste € 4.000 aan vaste
lasten te hebben, ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen
in het kader van de bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19.
In de toelichting bij de beleidsregel is aangegeven dat indien nodig in een latere fase besloten kan
worden om meer sectoren voor de eenmalige tegemoetkoming in aanmerking te laten komen. De
ontwikkelingen in de economie gaan zo snel dat geconstateerd wordt dat meer sectoren onder de
doelstelling van de tegemoetkoming blijken te vallen, waardoor het wenselijk is die sectoren toe te
voegen aan de doelgroep van de beleidsregel. Het blijkt namelijk dat veel ondernemingen ook door de
aanwijzing van het kabinet tot ‘social distancing’ (het dringende advies om zoveel mogelijk thuis te
blijven en de eis om minimaal 1,5 meter afstand te houden) direct hard getroffen zijn, omdat deze
ondernemingen niet meer in staat zijn hun economische activiteit uit te voeren of doordat hun klanten
vanwege de kabinetsaanwijzing wegblijven. Daarnaast blijkt dat ook toeleveranciers, die zich één
schakel terug in de keten bevinden, en leveren aan de ondernemingen die direct geraakt worden door
de overheidsmaatregelen, indirect hard geraakt worden door die overheidsmaatregelen.
Na analyse van de sinds vrijdag 27 maart 2020 gedane aanvragen voor de TOGS en de recente acute,
negatieve ontwikkelingen van de winkelomzetten, heeft het kabinet op zaterdag 28 maart 2020 dan ook
aangekondigd dat ondernemingen in de non-food retail (inclusief non-food markthandel) vanaf
30 maart 2020 ook aanspraak kunnen maken op de eenmalige tegemoetkoming, mits ze aan de
overige gestelde vereisten van de beleidsregel voldoen. Ondernemingen in de sector non-food retail
kunnen weliswaar openblijven, maar zien hun inkomsten sterk teruglopen als direct gevolg van de
kabinetsaanwijzing om 1,5 meter afstand te houden en zoveel mogelijk thuis te blijven, omdat
consumenten daardoor wegblijven. In een Kamerbrief van 7 april 20201 heeft het kabinet aangekondigd de beleidsregel nog verder uit te breiden met andere sectoren, waarvan aannemelijk is dat deze
sectoren ook (direct of indirect) getroffen worden door de overheidsmaatregelen, zoals hieronder
nader toegelicht.
Onderhavige wijziging van de beleidsregel voorziet in de toevoeging van die sectoren aan de bijlage
van de beleidsregel. Tevens wordt voor een aantal nieuwe sectoren aanvullende voorwaarden gesteld
om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming. Deze wijzigingen worden toegelicht in
paragraaf 2. Tot slot wordt een algemene uitzondering opgenomen van de vestigingseis dat een
onderneming ten minste één vestiging moet hebben met een ander adres dan het privéadres van de
eigenaar of eigenaren van de onderneming. Hierdoor kunnen ondernemingen onder bepaalde
voorwaarden toch in aanmerking komen indien zij alleen een vestiging hebben bij de woning. Deze
wijziging wordt toegelicht in paragraaf 3.

2. Uitbreiding doelgroep en aanvullende voorwaarden specifieke sectoren
Met het oog op bovenstaande worden de in bijlage 1 van de beleidsregel opgenomen activiteiten met
bijbehorende Standaard Bedrijfsindeling (SBI) codes, uitgebreid met een groot aantal sectoren.
Ondernemingen uit deze sectoren kunnen middels deze uitbreiding van de beleidsregel ook in
aanmerking komen voor een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000, mits zij verwachten gedurende
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de periode vanaf 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 een omzetverlies van € 4.000 te realiseren en
ten minste € 4.000 aan vaste lasten te hebben, ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen in het kader van de bestrijding van de verdere verspreiding van
COVID-19, en mits zij voldoen aan de overige voorwaarden uit de beleidsregel.

2.1. Direct gedupeerde ondernemingen
Ten eerste betreft dit de sectoren waarvan aannemelijk is dat deze direct door de overheidsmaatregelen getroffen worden. Hierbij zijn voor de selectie van de nieuwe sectoren alle overheidsmaatregelen
in acht genomen. Naast de overheidsmaatregelen van gedwongen sluiting van bepaalde bedrijven,
het verbod op het organiseren van bijeenkomsten en evenementen en het negatieve reisadvies van
het Ministerie van Buitenlandse Zaken, betreft dit de overheidsmaatregelen met betrekking tot ‘social
distancing’ (het dringende advies om zoveel mogelijk thuis te blijven en de eis om minimaal 1,5 meter
afstand te houden), en de maatregelen van regionale overheden (zoals de sluiting van markten). Als
criterium hierbij is gehanteerd dat het moet gaan om ondernemingen die omzetverlies lijden die het
directe gevolg is van het wegblijven van consumenten door de overheidsmaatregelen of die hun
hoofdactiviteit niet meer kunnen uitoefenen als direct gevolg van de overheidsmaatregelen, zoals de
markthandel die vanwege gezondheidsredenen door lokale overheden gesloten wordt.
Op basis hiervan komen, naast de sectoren waarvan de SBI-codes al opgenomen waren in de
oorspronkelijke beleidsregel (tabel 1a van de bijlage bij de beleidsregel), sectoren in aanmerking, met
de SBI-codes die zijn opgenomen in de tabellen 1b (de non-food retail, die sinds 30 maart 2020 in
aanmerking komt voor een tegemoetkoming) en 1c (de overige direct geraakte sectoren, die vanaf
15 april 2020 in aanmerking komen voor een tegemoetkoming) van de bijlage bij de beleidsregel. Dit
zijn de direct gedupeerde ondernemingen (zie toevoeging begripsbepaling direct gedupeerde
onderneming in artikel 1 van de beleidsregel). Dit betreft onder meer winkels in de non-food retail
sector, markthandel, jeugdherbergen, kampeerterreinen, kunstuitleencentra, kinderboerderijen en
taxiondernemingen.
Voor bovenstaande nieuw toegevoegde sectoren gelden geen aanvullende voorwaarden ten opzichte
van de sectoren die al in aanmerking komen voor een tegemoetkoming.

Gedupeerde agrarische recreatieondernemingen
Onder de direct gedupeerde ondernemingen vallen ook agrarische ondernemingen met bepaalde in
het handelsregister geregistreerde nevenactiviteiten op het gebied van recreatie (zoals een kampeerterrein): een zogenaamde gedupeerde agrarische recreatieonderneming (zie de toevoeging van deze
begripsbepaling in artikel 1 van de beleidsregel). De omzet van deze voor de agrarische sector
belangrijke nevenactiviteit valt weg, doordat consumenten als gevolg van de aanwijzingen van de
overheid wegblijven. Voorwaarde voor de tegemoetkoming is wel dat het verwachte omzetverlies van
minimaal € 4.000 en de verwachte vaste lasten van ten minste € 4.000 gedurende de periode van
16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 betrekking hebben op deze nevenactiviteit (zie artikel 2, tweede
lid (nieuw), van de beleidsregel). De tegemoetkoming is immers alleen en uitsluitend bedoeld als
tegemoetkoming voor het verwachte omzetverlies en voor de verwachte lasten die betrekking hebben
op de nevenactiviteit op het gebied van recreatie. Deze voorwaarde is ook van belang voor (de
toepasselijkheid van) de vrijstellingsverordening in verband met staatssteun waarop deze beleidsregel
is gebaseerd, de algemene de-minimisverordening (verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie
van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie op de de-minimissteun (PbEU 2013, L 352)). Die is
namelijk alleen van toepassing op agrarische ondernemingen, voor zover de de-minimissteun
gegeven wordt voor activiteiten die onder de algemene de-minimisverordening vallen (waaronder
recreatieactiviteiten), en dus niet voor zover de steun ziet op activiteiten die betrekking hebben op
primaire landbouwactiviteiten (daarvoor geldt immers de specifieke landbouw de-minimisverordening
(Verordening (EU) nr. 1408/2013 van de Commissie van 18 december 2013 inzake de toepassing van de
artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op
de-minimissteun in de landbouwsector (PbEU 2013, L 352)), met een veel lager plafond). Het is
derhalve uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de primaire landbouwactiviteiten van de onderneming
voordeel heeft van de onderhavige tegemoetkoming, omdat dergelijke steun niet geoorloofd is op
grond van de algemene de-minimisverordening.
Over het verwachte omzetverlies en de verwachte lasten met betrekking tot de nevenactiviteit dient de
onderneming bij aanvraag een verklaring aan te leveren (artikel 4, tweede lid, onderdeel i (nieuw), van
de beleidsregel). Bij een controle achteraf kan de minister de gedupeerde agrarische recreatieonderneming om bewijsstukken vragen waaruit blijkt waar deze verklaring op gebaseerd is, zoals een kopie
van de omzetgegevens uit de boekhouding of van aangifte van de omzetbelasting over 2019 of 2020
(artikel 6, tweede lid, onderdeel b (nieuw), van de beleidsregel).
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2.2. Direct gedupeerde ondernemingen in de toeleveringsketen
Ten tweede zijn de sectoren toegevoegd waarvan aannemelijk is dat zij vrijwel uitsluitend leveren aan
de direct gedupeerde ondernemingen en daardoor indirect getroffen worden door de overheidsmaatregelen. Het betreft ondernemingen die zich één stap terug in de keten bevinden. Ook zijn hierin de
zogenoemde ‘gemengde’ sectoren opgenomen, waarin ondernemingen actief zijn die zowel direct
leveren aan consumenten als aan de direct getroffen ondernemingen, of ondernemingen die voor hun
omzet grotendeels afhankelijk zijn van op last van de overheid ontraden of verboden activiteiten, zoals
bijeenkomsten en evenementen (bijvoorbeeld fotografen, de beveiligingsbranche en toeleveranciers
van festivals). Deze ondernemingen zijn toegevoegd aan de doelgroep van de beleidsregel, omdat een
groot deel logischerwijs in zware mate vervolgschade ondervinden van de overheidsmaatregelen.
Veel ondernemingen in deze toeleveringssector zien hun omzet namelijk teruglopen, doordat direct
gedupeerde ondernemingen, zoals ondernemingen in de retail of horeca, als gevolg van de overheidsmaatregelen minder producten of diensten bij hen afnemen of omdat zij producten of diensten leveren
ten behoeve van activiteiten die zijn ontraden of verboden.
De lijst van SBI-codes van de gedupeerde ondernemingen in de toeleveringsketen (zie de begripsbepaling gedupeerde onderneming in de toeleveringsketen, met deze wijziging opgenomen in artikel 1
van de beleidsregel) zijn opgenomen in tabel 2 van bijlage 1 bij de beleidsregel. Het betreft bijvoorbeeld de groothandel in retail en horeca, fotografen, uitzendbureaus die bijvoorbeeld uitzendkrachten
verzorgen voor de evenementensector en horeca of ondernemingen die bedrijfsopleidingen en
-trainingen verzorgen.
Voor deze gedupeerde ondernemingen in de toeleveringsketen geldt een aanvullende voorwaarde om
in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming (zie artikel 2, derde lid (nieuw), van de beleidsregel),
te weten een verklaring dat de onderneming het omzetverlies van € 4.000 verwacht te lijden doordat
de onderneming voor minimaal zeventig procent van zijn omzet afhankelijk is van direct gedupeerde
ondernemingen of van activiteiten die als gevolg van de overheidsmaatregelen ter bestrijding van de
verdere verspreiding van COVID-19 verboden zijn of onraden worden, zoals het verbod op evenementen en de oproep tot het stoppen van recreatieactiviteiten (artikel 4, tweede lid, onderdeel j (nieuw),
van de beleidsregel).
Deze aanvullende voorwaarde is opgenomen, om te borgen dat alleen de ondernemingen uit deze
sectoren in aanmerking komen, die daadwerkelijk (indirect) hard geraakt worden door de overheidsmaatregelen, doordat zij voor een substantieel deel van hun omzet afhankelijk zijn van direct geraakte
sectoren of van verboden of ontraden activiteiten. Voor toeleveranciers die niet aan deze eis voldoen
is het aannemelijk dat hun onderneming in beperktere mate geraakt wordt door de overheidsmaatregelen, doordat zij zich kunnen richten op activiteiten die gewoon doorgang kunnen vinden.
Bij een controle achteraf kan de minister de gedupeerde onderneming in de toeleveringsketen om
bewijsstukken vragen waaruit blijkt waar de verklaring op gebaseerd was, zoals een kopie van de
omzetgegevens uit de boekhouding of van de aangifte van de omzetbelasting over 2019 of 2020
(artikel 6, tweede lid, onderdeel c (nieuw), van de beleidsregel).

2.3. Gedupeerde zorgondernemingen
Tot slot is een aantal zorgsectoren toegevoegd die hun omzet zien dalen door de overheidsmaatregelen. Dit komt doordat mensen terughoudend zijn in het naar de fysiotherapeut gaan, of doordat
bijvoorbeeld tandartsen vanuit veiligheid zelf hun activiteiten terugschroeven. Deze gedupeerde
zorgondernemingen (zie de in artikel 1 opgenomen begripsbepaling gedupeerde zorgonderneming)
zijn opgenomen in tabel 3 van bijlage 1 bij de beleidsregel.
In tegenstelling tot de eerder genoemde direct gedupeerde ondernemingen, geldt voor deze gedupeerde zorgondernemingen dat er in veel gevallen tevens tegemoetkomingen worden verstrekt door
zorginkopers (zoals zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten), ter compensatie van het omzetverlies als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19. Daarom komen gedupeerde
zorgondernemingen alleen in aanmerking voor een tegemoetkoming indien deze ook na aftrek van de
tegemoetkoming van zorginkopers (én na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde
steunmaatregelen in het kader van de bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19)
verwachten in de periode van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 ten minste € 4.000 aan omzetverlies te lijden en ten minste € 4.000 aan vaste lasten te hebben (artikel 2, vierde lid (nieuw), van de
beleidsregel). Hierover dienen gedupeerde zorgondernemingen bij de aanvraag een verklaring in te
dienen (artikel 4, tweede lid, onderdeel k (nieuw), van de beleidsregel). Bij een controle achteraf kan
de minister de gedupeerde zorgonderneming vragen om bewijsstukken waaruit dit blijkt, zoals een
kopie van de omzetgegevens uit de boekhouding of de aangifte van de omzetbelasting over 2019 of
2020 en een kopie van de stukken uit de boekhouding van 2020 waaruit blijkt wat de hoogte is van de
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tegemoetkomingen die de zorgonderneming heeft ontvangen van de zorginkopers ter compensatie
van het omzetverlies als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19 (artikel 6, tweede lid,
onderdeel d (nieuw), van de beleidsregel).
Ook thuiszorgwinkels vallen onder het begrip gedupeerde zorgondernemingen. Thuiszorgwinkels
vallen onder de SBI-code 47.74.2. Echter vallen onder deze SBI-code ook andere ondernemingen. Om
ervoor te zorgen dat binnen deze SBI-code alleen ondernemers met een thuiszorgwinkel een aanvraag
kunnen doen, is in tabel 3 van de bijlage een nadere specificatie opgenomen, dat alleen ondernemingen uit deze SBI-code die een thuiszorgwinkel zijn, in aanmerking komen. De aanvrager die in deze
SBI-code valt, dient bij aanvraag dan ook te verklaren dat de onderneming een thuiszorgwinkel is.

3. Uitzondering op de eis van vestiging met een ander adres van het privéadres van de
eigenaar of eigenaren van de onderneming
De tegemoetkoming is bedoeld als tegemoetkoming in omvangrijke vaste lasten, anders dan
personeelslasten. De tegemoetkoming wordt daarom alleen verstrekt aan ondernemingen met een
vestiging buiten de woning waar de eigenaar of eigenaren van de onderneming zelf wonen. In eerste
instantie is daarom als eis opgenomen dat de onderneming ten minste één vestiging moet hebben
met een ander adres dan het privéadres van de eigenaar of eigenaren van de onderneming. Alleen
horecaondernemingen waren in eerste instantie van deze vestigingseis uitgezonderd, voor zover zij
ten minste één horecagelegenheid huren, pachten of in eigendom hebben.
Gebleken is echter dat ook in andere sectoren ondernemingen actief zijn waarbij het vestigingsadres
overeenkomt met het woonadres van de ondernemer, terwijl er wel sprake is van een fysiek van de
woning afgescheiden vestiging met omvangrijke periodieke vaste lasten. Dit geldt bijvoorbeeld in de
sectoren haarverzorging en schoonheidsverzorging, maar bijvoorbeeld ook voor de houder van een
manege op het eigen erf. Om ook deze ondernemingen met omvangrijke periodieke vaste lasten in
aanmerking te laten komen voor de TOGS, is een algemene uitzondering van deze vestigingseis
opgenomen, waarmee een onderneming, die ingeschreven staat op het privéadres van de eigenaren,
onder bepaalde voorwaarden alsnog in aanmerking komt voor de tegemoetkoming. Daartoe dient de
vestiging fysiek afgescheiden te zijn van de privéwoning van de ondernemers en voorzien te zijn van
een eigen opgang of toegang (zie de wijziging van onderdeel c, onder 1°, van de begripsbepaling
gedupeerde onderneming, opgenomen in artikel 1 van de beleidsregel). In dat geval kan er immers
van uitgegaan worden dat er sprake is van omvangrijke periodiek vaste lasten voor de vestiging.
Ondernemingen die op deze grond in aanmerking willen komen voor een tegemoetkoming, dienen bij
aanvraag te verklaren dat zij een fysiek van de woning afgescheiden vestiging met eigen opgang of
toegang hebben. Daarbij dienen die ondernemingen bij de aanvraag een bewijs mee te leveren,
waaruit blijkt dat de gedupeerde onderneming een vestiging heeft die fysiek afgescheiden is van de
privéwoning van de eigenaar of eigenaren van de onderneming en voorzien is van een eigen opgang
of toegang, zoals een kopie van een zakelijke huur- of koopovereenkomst van de vestiging of een
kopie van de belastingaangifte van het jaar 2019 waaruit blijkt dat er sprake is van een werkruimte
waarvan de vaste lasten en kosten fiscaal aftrekbaar zijn als bedoeld in artikel 3.16, eerste lid, van de
Wet inkomstenbelasting 2001 (artikel 4, tweede lid, onderdeel h (nieuw), van de beleidsregel). Mocht
dit bewijs onvoldoende blijken te zijn, dan kan de minister bij een controle achteraf om aanvullende
bewijsstukken vragen ter onderbouwing van deze verklaring (artikel 6, tweede lid, onderdeel a (nieuw),
van de beleidsregel.
Ondernemingen die een vestiging hebben met een ander adres dan het woonadres van de eigenaar
van de onderneming, komen dus automatisch in aanmerking voor de tegemoetkoming, waar
collega-ondernemingen die ingeschreven staan op het huisadres pas in aanmerking komen als blijkt
uit de verklaring dat zij een fysiek van de woning afgescheiden vestiging hebben, die voorzien is van
een eigen opgang of toegang.
Daarnaast zijn er sectoren, waarbij het evident is dat de ondernemers geen externe vestiging hebben
en dus met hun bedrijf staan ingeschreven op het woonadres. Kenmerkend voor deze ondernemingen
is dat zij hun bedrijf niet uitoefenen vanuit een vaste vestiging, maar met ambulante bedrijfsmiddelen,
die voor hoge vaste kosten zorgen. Het betreft bedrijfsmiddelen die cruciaal zijn voor de bedrijfsvoering. Een voorbeeld zijn de auto- en motorrijschoolhouders die veelal op hun huisadres geregistreerd
staan maar omvangrijke lasten dragen voor hun lesvoertuig(en). Andere sectoren, naast auto- en
motorrijschoolhouders, waarvoor dit geldt zijn taxibedrijven, touringcar operators, markthandelaren,
kermisexploitanten en binnenvaartdienstverleners (passagiersvaart en veerdiensten). Voor deze
ambulante ondernemingen (zie begripsbepaling ambulante onderneming in artikel 1 van de beleidsregel) geldt in het geheel bovengenoemde vestigingseis niet, aangezien het evident is dat deze sectoren
hoge vaste lasten hebben. De opsomming van deze ambulante ondernemingen is limitatief.
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4. Regeldruk
De regeldruk voor ondernemingen die met deze wijziging nu ook aanspraak kunnen maken op de
tegemoetkoming van € 4.000 euro, behelst het kennisnemen van de gewijzigde beleidsregel, het
invullen van de aanvraag en het afgeven van de bedoelde verklaringen. Voor een aantal van de nieuw
toegevoegde sectoren geldt dat er een extra verklaring wordt geëist. Aangezien dit eenvoudig kan
worden gedaan middels het aanvinken van de verklaring op een afvinklijstje dat opgenomen is bij het
aanvraagformulier leidt dit in de praktijk niet of nauwelijks tot aanvullende kosten.
Uitgegaan wordt van een verwachte tijdsbesteding van een half uur voor de kennisneming, en een
kwartier voor de invulling van de complete aanvraag, in totaal 45 minuten. Dit komt – bij een
standaarduurtarief van € 39 (conform het Handboek Meting Regeldrukkosten) – neer op € 29,25 per
onderneming. Uitgaande van circa 235.000 ondernemingen uit de nieuw toegevoegde sectoren die
een aanvraag zullen doen, komen de totale regeldrukkosten voor deze groep ondernemingen uit op
circa € 6.873.750.
Ondernemers die ingeschreven staan op hun woonadres dienen bij de aanvraag een bewijs mee te
leveren, zoals een kopie van een zakelijke huur- of koopovereenkomst van de vestiging of een kopie
van de belastingaangifte van het jaar 2019, waaruit blijkt dat de gedupeerde onderneming een
vestiging heeft die fysiek afgescheiden is van de privéwoning van de eigenaar of eigenaren van de
onderneming en voorzien is van een eigen opgang of toegang. Het opzoeken en toevoegen van deze
bewijsstukken kost een ondernemer naar verwachting 5 tot 10 minuten (gemiddeld 7,5 minuut),
waarmee er voor deze ondernemingen € 4,75 euro aan regeldrukkosten bij komt. Aangezien niet
bekend is om hoeveel ondernemingen het hier gaat kunnen de totale extra regeldrukkosten voor deze
groep ondernemers niet goed worden ingeschat.
Bij eventueel aanvullende controle achteraf kunnen de gedupeerde ondernemingen gevraagd worden
om bewijsstukken aan te leveren, zoals een kopie van de omzetgegevens uit de boekhouding of van
aangifte van de omzetbelasting over 2019 of 2020. Afhankelijk van de soort en het aantal gevraagde
bewijsstukken kost het opzoeken en verstrekken van dergelijke stukken naar verwachting 20 tot 40
minuten (gemiddeld 30 minuten). Aangezien nu niet duidelijk is hoeveel ondernemingen om aanvullende bewijsstukken zal worden gevraagd, kunnen de totale kosten hiervan niet worden ingeschat. De
kosten per ondernemer komen uit op circa € 19,50.

4. Inwerkingtreding
Deze beleidsregel treedt, met uitzondering van artikel I, onderdelen A, onder 2, B, onder 2, C, onder 3,
D, onder 4, en E, onder 5, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de
Staatscourant waarin zij is geplaatst en werkt:
a. ten aanzien van artikel I, onderdeel E, onder 1, 2 en 3, terug tot en met 30 maart 2020. Ten eerste
worden hiermee een aantal kennelijke fouten met betrekking tot de SBI-codes hersteld. Daarnaast
betreft dit de toevoeging van de sector retail non-food aan de SBI-codes, opgenomen in bijlage 1
van de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19. Terugwerkende
kracht voor de toevoeging van deze doelgroep tot 30 maart 2020 is nodig, omdat ondernemingen
uit deze sectoren al sinds die datum bij RVO een aanvraag kunnen indienen op basis van de
beleidsregel (zoals deze luidde op het moment van aanvraag). Hiermee is geborgd dat voor deze
sectoren de tegemoetkoming zo spoedig mogelijk kon worden aangevraagd. In dit verband wordt
opgemerkt dat het toevoegen van de betreffende SBI-codes aan de beleidsregel een begunstigend
karakter heeft.
b. ten aanzien van artikel I, onderdelen A, onder 1 en 3, B, onder 1, C, onder 1 en 2, D, onder 1, 2 en 3,
en E, onder 4, terug tot en met 15 april 2020. Vanaf die datum kunnen ook de overig met deze
beleidsregel toegevoegde sectoren een aanvraag bij RVO indienen, en kunnen ondernemingen
gebruik maken van de algemene, voorwaardelijke, uitzondering van de vestigingseis (waarbij een
onderneming ten minste een vestiging dient te hebben met een ander adres dan het woonadres
van de ondernemer(s)). Hiermee is geborgd dat ook voor deze ondernemingen de tegemoetkoming zo spoedig mogelijk kon worden aangevraagd. In dit verband wordt opgemerkt dat het
toevoegen van de betreffende SBI-codes aan de beleidsregel een begunstigend karakter heeft.
De bepalingen met betrekking tot zorgondernemingen (artikel I, onderdelen A, onder 2, B, onder 2, C,
onder 3, D, onder 4 en E, onder 5) treden op 22 april 2020 in werking. Zorgondernemingen dienen te
verklaren dat zij ten minste € 4.000 omzetverlies ten minste € 4.000 vaste lasten verwachten in 2020,
ook na aftrek van de tegemoetkoming van zorginkopers. De regelingen van de zorginkopers met
betrekking tot de tegemoetkomingen worden echter na 15 april 2020 gelanceerd. Het is voor zorgondernemingen op 15 april dus nog onduidelijk wat voor tegemoetkoming ze ontvangen van de
zorginkopers en of ze na het ontvangen van de tegemoetkoming nog voldoen aan het hierboven
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genoemde criterium van de TOGS. Eind april 2020 zal het overgrote deel van de regelingen van de
zorginkopers open zijn en/of de criteria van de regelingen bekend zijn. Daarom is besloten om het
noodloket bij RVO voor zorgondernemingen pas te openen vanaf 22 april 2020.
De Minister van Economische Zaken en Klimaat,
E.D. Wiebes
De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,
M.C.G. Keijzer
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