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Geachte leden van de Vaste Kamercommissie, 

In deze voor ons allemaal zeer zware Corona-tijden dreigen sommige MKB ondernemers onterecht 
in de kou komen te staan. Graag doen wij daarom een beroep op u om in de overgang van de 
tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS) naar de zogenaamde tegemoetkoming 
vaste lasten (TVL) een zeer onwenselijke onrechtvaardigheid op te lossen.  

De toepassing van de SBI-codes binnen de TOGS leidt tot veel onbegrip, een gevoel van willekeur 
en onrechtvaardigheid in de keuze van sectoren die wel en niet in aanmerking komen. Zo komen 
ondernemers uit architecten-, ontwerp- en modebranche niet in aanmerking omdat hun SBI-codes 
niet zijn opgenomen in de regeling.  

Dit terwijl een deel van de bedrijven in deze en andere sectoren net zo hard geraakt worden als de 
op last van de overheid gesloten sectoren, waaraan zij leveren. Denk aan architecten en ontwerpers, 
die projecten doen voor de horeca, de culturele sector, de reis- of evenementenbranche.  

Wij vinden het goed dat er een regeling komt voor een tegemoetkoming in de vaste lasten van 
bedrijven in plaats van de TOGS-regeling. Daarbij dient echter voorkomen te worden dat voor 
toegang tot de regeling opnieuw wordt uitgegaan van een afbakening op basis van SBI-codes.  

Het TVL-criterium van minimaal 30% omzetverlies opent de mogelijkheid om voor alle 
bovengemiddeld getroffen ondernemers in het MKB, dus ook die uit bijvoorbeeld architectuur en 
creatieve industrie, de mate van omzetverlies als uitgangspunt te nemen. Bovengemiddeld 
omzetverlies als gevolg van overheidsmaatregelen valt naar onze mening niet onder het reguliere 
ondernemersrisico en dient derhalve in aanmerking te komen voor compensatie. 

Deze keuze lijkt nu echter niet gemaakt te worden. Een ‘systeemfout’ uit de TOGS dreigt zo 
overgeheveld te worden naar de TVL. Daarom pleiten wij ervoor bij de TVL-regeling de SBI-
systematiek te verlaten en deze te vervangen door enkel een criterium voor extreem omzetverlies als 
gevolg van de overheidsmaatregelen in alle sectoren. Daarmee is de willekeur van tafel en is er een 
toetsbare algemene maatstaf: het percentage omzetverlies sinds het afkondigen van de corona 
maatregelen.  
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Binnen vele bovengemiddeld geraakte bedrijven en branches, maar zeker ook die vanuit de 
creatieve industrie, wordt hiermee veel leed voorkomen. Alleen al in onze branche (architecten) 
zucht nu al 15% van de bureaus onder een omzetverlies van méér dan 50% (peiling medio mei). Wij 
weten dat de klap in de bouw in het tweede halfjaar en in 2021 groter wordt (zie ook prognoses EIB, 
Rabobank en DNB). 

Wij roepen u op ondernemers, die als gevolg van de overheidsmaatregelen harder dan gemiddeld 
worden geraakt, met name in de architectuur en creatieve sector niet in de kou te laten staan. Wij 
roepen daarom u op het kabinet te verzoeken de TVL zo in te richten dat het criterium 
bovengemiddeld omzetverlies geldt voor alle getroffen sectoren in plaats van slechts enkele.  

Met vriendelijke groet, 

 

Francesco Veenstra 
Voorzitter Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA)  

Mede namens : 

Han Bekke, Voorzitter Modint en de Federatie Creatieve Industrie  
Herbert Seevinck, Voorzitter Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) 

 


