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FAQ’S OVER DE TOGS VOOR
ONDERNEMERS IN DE
CORONACRISIS
EEN VAN DE MAATREGELEN OM DE WERKGELEGENHEID VOOR
ONDERNEMERS IN NEDERLAND TE BEHOUDEN IS DE TOGS, DE
TEGEMOETKOMING ONDERNEMERS GETROFFEN SECTOREN.
IN DEZE BROCHURE LEES JE ALLE FAQ’S EN BIJBEHORENDE
ANTWOORDEN OVER DE TOGS.
Hoort je onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de
overheidsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19)? Lijd je schade door de
noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve
reisadvies buitenland? Dan kun je via de TOGS (de Tegemoetkoming Ondernemers
Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000
ontvangen.

WE WENSEN JE HEEL VEEL SUCCES EN STERKTE IN DEZE VOOR
IEDEREEN LASTIGE TIJDEN!
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WELKE MAATREGELEN HEEFT HET KABINET VOOR ONDERNEMERS GENOMEN?
We zetten eerst even alle maatregelen op een rijtje:
1. De TOZO
Er is een tijdelijke voorziening voor tenminste drie maanden voor
inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Deze
tijdelijke voorziening wordt TOZO genoemd: Tijdelijke Overbruggingsregeling
Zelfstandig Ondernemers. Ook kun je een bedrijfskrediet aanvragen van maximaal
€10.517.
De voorziening is gebaseerd op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz),
dat al bestond. Op een aantal punten worden de voorwaarden tijdelijk versoepeld.
Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering
voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal (tegen 2% rente en
aflossen vanaf 1 januari 2021) . De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten.
Zelfstandigen die een beroep willen doen op de regeling kunnen daarvoor terecht
bij de gemeente waar zij woonachtig zijn.
De TOZO bevat de volgende elementen:
• De toets op levensvatbaarheid die het Bbz kent wordt niet toegepast, waardoor
een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.
• Daarmee wordt binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden
inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Als de aanvraag niet
binnen 4 weken wordt behandeld kun je om een voorschot vragen.
• De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de
huishoudsituatie maximaal ca. € 1.015 of € 1.500 per maand (netto).
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• De inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt ‘om niet’ verstrekt; de
ondernemer weet dus zeker dat deze niet later terugbetaald hoeft te worden.
• Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.
• Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor
bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157.
• Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal is een mogelijkheid tot
uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.
• Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een lager
rentepercentage gehanteerd dan in het Bbz, namelijk 2% in plaats van 8%.
2. De TOGS biedt de mogelijkheid voor een eenmalige uitkering van € 4.000 voor
in de regeling genoemde SBI-codes. De TOGS is tot twee maal toe uitgebreid.
De tijdelijke regelingen (TOZO of TOGS) zijn aanvullend op de overige maatregelen
die worden getroffen in fiscaliteit en in de borgstellingssfeer voor ondernemers.
Voldoe je aan de voorwaarden, dan kun je op beide regelingen een beroep doen.
Kijk dus op de website van je gemeente hoe de TOZO in jouw gemeente geregeld is.
Veel gemeentes hebben een speciale button voor zelfstandig ondernemers op de
homepage. Kijk voor de TOGS op de site van de Rijksoverheid.
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3. Belastingmaatregelen
Je kunt de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. Dit kan voor
alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw)
en loonheffingen. Een andere belastingmaatregel is dat ondernemers in deze
periode tegemoet worden gekomen als het gaat om de urennorm.
KAN IK ÉN TOZO ÉN TOGS AANVRAGEN?
Ja, als je aan de voorwaarden van beide regelingen voldoet, kun je beide regelingen
aanvragen.
KOM IK IN AANMERKING VOOR DE TOGS?
De tegemoetkoming is voor die ondernemers die het meest zijn geraakt door de
kabinetsmaatregelen rond het coronavirus. Hun hoofdactiviteit moet
overeenkomen met één van de vastgestelde SBI-codes. Je kunt dit checken met
de zoektool SBI-codes.
Uitgezonderd zijn agrarische recreatieondernemingen. Daar kijkt de overheid naast
de hoofdactiviteit ook naar de nevenactiviteit. De regeling is ook beschikbaar voor
bepaalde groepen ondernemers in de non-food sector (detailhandel) en diverse
contactberoepen, zoals tattooshops, kleinere mkb-winkeliers in de food,
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dienstverlening zoals taxi’s, praktijken van onder andere tandartsen,
fysiotherapeuten en toeleveranciers van eet-en drinkgelegenheden of (culturele)
evenementen.
Je kunt de TOGS alleen aanvragen als je tenminste één vestiging hebt met een
ander adres dan je privé adres, óf een vestiging die fysiek is afgescheiden van de
privéwoning. In dat laatste geval moet er dus sprake zijn van een eigen opgang of
toegang.
WAT ZIJN DE VOORWAARDEN OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR DE TOGS?
Je bedrijf komt in aanmerking als je hoofdactiviteit op 15 maart 2020 geregistreerd
is onder één van de vastgestelde SBI-codes.
Verder:
• verklaar je in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 een omzetverlies
te verwachten van ten minste € 4.000.
• verklaar je in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 ten minste € 4.000
aan vaste lasten te verwachten. Ook na gebruik van andere door de overheid
beschikbaar gestelde steunmaatregelen.
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Op de website van de Rijksoverheid staan de voorwaarden waar je (verder) aan
moet voldoen. Als je niet voldoet aan één van de voorwaarden, kom je niet in
aanmerking voor de TOGS-regeling.
Het kabinet heeft in de afgelopen weken de TOGS-regeling twee maal aangevuld
(lees hier het nieuwsbericht). Voor een aantal ondernemingen gelden aanvullende
voorwaarden. Deze zijn naast bovenstaande voorwaarden van toepassing. Je vindt
de aangepaste voorwaarden op de website van de Rijksoverheid.
IK HEB EEN BEDRIJFSRUIMTE AAN HUIS, KOM IK IN AANMERKING VOOR
TOGS?
Je kunt alleen de TOGS aanvragen als je tenminste één vestiging hebt met een
ander adres dan je privé adres, óf een vestiging die fysiek is afgescheiden van de
privéwoning. In dat laatste geval moet er dus sprake zijn van een eigen opgang of
toegang.
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IK HEB GEEN BEDRIJFSRUIMTE AAN HUIS MET EEN EIGEN OPGANG, KAN IK
WEL TOGS AANVRAGEN?
Nee, dat is niet mogelijk. Er is een uitzondering gemaakt voor
horecaondernemingen met de SBI-codes 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante
ondernemingen (auto- en motorrijscholen, taxibedrijven, touringcar operators,
markthandelaren, kermisexploitanten en binnenvaart zoals passagiersvaart- en
veerdiensten). Bij deze ondernemingen mag het privéadres van de eigenaar/
eigenaren wel gelijk zijn aan het vestigingsadres.
WAAR VIND IK MIJN SBI-CODE?
Je kunt je SBI-code hoofdactiviteit opvragen bij de KVK.
• Als eenmanszaak kun je je gegevens gratis bekijken op de website van de KVK.
• Als je de KVK HR app download kun je je gegevens inzien en daar zie je ook welke
SBI-code je hebt.
• Je kunt ook gebruik maken van de zoektool SBI-codes.
In het Uittreksel Handelsregister van je KVK-inschrijving staat de SBI-code van je
hoofdactiviteit. Heb je meerdere (neven)activiteiten? De hoofdactiviteit is altijd de
bovenste code.
WAAROM STAAT MIJN SBI-CODE ER NIET BIJ?
Niet alle SBI-codes komen in aanmerking voor de TOGS-regeling. Het ministerie van
EZK heeft de lijst vastgesteld, inclusief de uitbreiding. Kom je niet in aanmerking,
dan heeft het kabinet andere maatregelen.
De TOGS (eenmalige uitkering) heeft tot doel zelfstandigen die een inrichting
buiten het huis hebben (of aan huis met een eigen opgang) tegemoet te komen in
de extra lasten die zij als gevolg daarvan hebben. Er moet daarnaast sprake zijn van
lasten van tenminste € 4.000 en omzetverlies van tenminste € 4.000,00.
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Voor die gevallen is dit noodloket bedoeld. Dat noodloket kan snel € 4.000
uitkeren. FNV heeft er voor gepleit de voorwaarde “inrichting buiten het huis”
breed uit te leggen. De regeling is uitgebreid, maar de achterliggende gedachte
blijft gelijk. Zie veelgestelde vragen over financiële regelingen op rijksoverheid.nl
en kvk.nl/corona.
IK STA GEREGISTREERD ONDER EEN VERKEERDE SBI-CODE. HOE IS DEZE AAN
TE PASSEN?
Heb je recht op de Tegemoetkoming schade COVID-19, maar sta je onder een
andere SBI-code geregistreerd in het Handelsregister? Dan kun je dit bij de RVO
melden. Gebruik hiervoor het formulier Melding niet-aansluitende SBI-code. Geef
hierin aan welke SBI-code je nu hebt en welke SBI-code je meent te moeten
hebben. De RVO verzamelt deze informatie en brengt het onder de aandacht van
het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
Let op: met dit meldingsformulier vraag je niet de Tegemoetkoming schade COVID19 aan.
IK KOM NIET IN AANMERKING. WAAR KAN IK DAN TERECHT?
Het ministerie van EZK heeft de TOGS-lijst vastgesteld, inclusief de uitbreidingen.
Kom je niet in aanmerking, dan heeft het kabinet andere maatregelen. Deze zijn
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opgesteld in het Noodpakket economie en banen. Raadpleeg onderstaande
webpagina’s om te kijken of je mogelijk voor een andere financiële maatregel van
de rijksoverheid in aanmerking komt.
• Bekijk het overzicht van alle financiële regelingen op rijksoverheid.nl. Met een
overzichtelijke infographic van alle financiële regelingen.
• Het coronaloket van de Kamer van Koophandel. Met de KVK Corona
regelingencheck check je eenvoudig zelf of je in aanmerking komt voor een
financiële regeling.
• Met de Corona-calculator van VNO-NCW controleer je zelf of je in aanmerking
komt voor overheidsmaatregelen en welke effecten die maatregelen hebben
op je financiële positie de komende periode.
• Ondernemersforum Higherlevel.nl. Op dit platform komen dagelijks duizenden
ondernemers samen om elkaar te informeren. Hier kun je je vraag stellen en je
ervaringen delen met andere ondernemers.
• Speciale informatie voor mkb-ondernemers van de aangesloten
brancheorganisaties, kennispartners en MKB-Nederland.
WANNEER KAN IK TOGS AANVRAGEN?
Iedere ondernemer kan TOGS aanvragen, mits je voldoet aan de gestelde
voorwaarden.
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HOE VRAAG IK TOGS AAN?
Als je aan alle voorwaarden voldoet, kun je de aanvraag starten. Onder het kopje
‘aanvragen’ vind je een link waarmee je de aanvraag kunt invullen.
KAN IK HULP KRIJGEN BIJ HET INVULLEN?
De RVO kan je helpen met invullen en staat klaar om je vragen rondom de aanvraag
van de TOGS-regeling te beantwoorden. Zij zijn op werkdagen telefonisch en via
live-chat bereikbaar van 08:30 tot 20:00 uur en in het weekend van 10:00 tot
16:00 uur.
IK HEB MEERDERE BEDRIJVEN. KAN/MOET IK MEERDERE KEREN
AANVRAGEN?
Als je meerdere bedrijven met verschillende KVK-nummers hebt en je voldoet aan
de voorwaarden, dan kan dat. Voor meerdere vestigingen van 1 bedrijf geldt dit
niet. De tegemoetkoming is eenmalig € 4.000 per onderneming. De
tegemoetkoming is dus niet per vestiging.
IK HEB GEEN ONTVANGSTBEVESTIGING GEKREGEN. HEEFT DE RVO MIJN
AANVRAAG ONTVANGEN?
Nadat je het aanvraagformulier hebt ondertekend en verzonden, ontvang je per
mail een ontvangstbevestiging. Heb je geen ontvangstbevestiging gekregen? Dan
is je aanvraag niet verstuurd.
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Doe je voor de eerste keer een aanvraag, dan moet je eerst een profiel aanmaken.
Je klikt op ‘Opslaan en sluiten’. Daarna kun je pas het formulier Tegemoetkoming
schade COVID-19 invullen.
In het formulier moet je de verklaringen ondertekenen met een vinkje. Je klikt op
‘Ondertekenen en verzenden’, waarna het formulier is verstuurd. Onder ‘Mijn
aanvragen’ kun je ook nakijken of je aanvraag in het RVO systeem staat.
DE LANDELIJKE MAATREGELEN ZIJN VERLENGD. KAN IK EEN MAANDELIJKSE
VERGOEDING KRIJGEN IN PLAATS VAN DE EENMALIGE € 4.000?
Nee. Het betreft een eenmalig forfaitair bedrag van € 4.000 voor de komende 3
maanden.
MAG IK MEERDERE ONDERSTEUNINGSMAATREGELEN AANVRAGEN? IS DAAR
EEN GRENS AAN?
Op grond van de zogenoemde de-minimisverordening kunnen overheden
ondernemingen over een periode van 3 belastingjaren tot € 200.000 steunen
zonder dat dit ongeoorloofde staatssteun oplevert. Je moet verklaren dat deze
grens door de tegemoetkoming van € 4000 voor de onderneming niet wordt
overschreden.
Meer informatie vind je op het formulier Verklaring De-minimissteun op de
pagina Standaardformulieren.
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WANNEER KRIJG IK UITBETAALD?
De RVO probeert binnen 3 weken een besluit te nemen. Na een positief besluit
betalen zij binnen een paar werkdagen uit. Lukt het niet binnen 3 weken een
besluit te nemen, dan ontvang je hierover op tijd bericht.
Let op: Het rekeningnummer dat je bij je aanvraag invult, is de rekening die wordt
gebruikt voor het overmaken van de tegemoetkoming. Controleer dit daarom goed!
WAAR KAN IK MIJN AANVRAAG INZIEN EN DE STATUS ERVAN BEKIJKEN?
Je kunt zelf controleren of je aanvraag goed is gegaan door deze te bekijken onder
‘Mijn overzicht’. Je moet hiervoor eerst inloggen met eHerkenning of DigiD. Als de
aanvraag goed is gegaan, is de status ‘Ingediend’. Ook ontvang je een bevestiging
per e-mail.
HOE KAN IK WIJZIGINGEN IN MIJN AANVRAAG DOORGEVEN?
Je kunt een e-mail sturen naar noodloket@rvo.nl. Vermeld in het onderwerp het
referentienummer van je aanvraag en het soort wijziging.
Let op: het referentienummer begint met N20 of N2. Houd er rekening mee dat je
aanvraag na de wijziging nog steeds aan de voorwaarden moet voldoen.
Heb je per ongeluk of ten onrechte je aanvraag ingetrokken? Stuur dan een e-mail
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naar noodloket@rvo.nl. Vermeld in het onderwerp van de e-mail je
referentienummer, dat begint met N20 of N2, en “herstel intrekking”.
De RVO maakt je intrekking dan ongedaan.
Voldoe je door de wijziging niet meer aan de voorwaarden, trek dan je aanvraag in.
WAT IS HET RSIN NUMMER?
Het RSIN is een uniek nummer waarmee organisaties eenvoudig informatie met
elkaar kunnen delen. Je ontvangt het automatisch wanneer je start als
rechtspersoon of samenwerkingsverband. Het RSIN is afhankelijk van de
rechtsvorm voor twee groepen ondernemers: rechtspersonen, zoals bv’s, nv’s,
verenigingen en stichtingen. En coöperaties samenwerkingsverbanden, zoals vof’s,
maatschappen en commanditaire vennootschappen. Het RSIN-nummer is dus niet
voor eenmanszaken.
HEB JE NOG MEER VRAGEN OVER DE TOGS?
Heb je vragen die hier niet worden beantwoord en/of meer vragen over het brede
noodpakket aan voorzieningen voor ondernemers? Kijk dan ook op de website van
de Kamer van Koophandel.
Ondernemers kunnen ook telefonisch contact opnemen met het Adviesteam van de
Kamer van Koophandel: 0800-2117. Dit gratis nummer is op werkdagen geopend
van 08:30 tot 17:00.
De TOGS-regeling wordt uitgevoerd door de Rijksoverheid. Daar kun je ook
terecht als je vragen hebt.
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Aan de informatie uit deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. FNV Zelfstandigen
heeft bij de samenstelling van deze brochure de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, maar is
niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk gehouden worden voor directe of indirecte schade
ten gevolge van eventuele fouten, omissies, onvolledigheden, onduidelijkheden, innerlijke
tegenstrijdigheden of het niet meer actueel zijn van de in deze brochure opgenomen informatie.

Download en lees ook de Algemene Voorwaarden voor individuele rechtsbijstand
van FNV. Bezoek de website van FNV Zelfstandigen en blijf goed geïnformeerd:
www.fnv.nl/zelfstandigen
© FNV Zelfstandigen 2020
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