
 

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 
(TOGS) en Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig 
ondernemers (TOZO)  

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is 1 van de 
9 noodmaatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de 
coronacrisis. De TOGS is voor ondernemers die directe schade ondervinden van 
diverse kabinetsmaatregelen om het COVID-19 virus in te dammen. Gedupeerde 
ondernemers ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 om hun vaste 
lasten te kunnen betalen. De TOGS is aan te vragen via rvo.nl/tegemoetkomingcorona. 

Bedrijven die onder de in de TOGS-regeling genoemde SBI-codes ingeschreven staan 
in het handelsregister komen hiervoor in aanmerking. unnen een eenmalige 
tegemoetkoming van 4.000 euro ontvangen. Ook bepaalde groepen ondernemers in de 
non-food, zoals winkeliers, kunnen voor deze tegemoetkoming in aanmerking komen. 

Ondernemers die voor de TOGS buiten de boot vallen 

Sommige zelfstandige ondernemers die vinden dat ze onder de regeling zouden 
moeten vallen blijken daar echter (nog) niet voor in aanmerking te komen. Een deel van 
die groep vindt dat hun beroepsgroep ten onrechte nog niet voor de regeling is 
aangemerkt. Een ander deel heeft zich ooit ingeschreven bij de KvK onder een 
bepaalde SBI-code die inmiddels niet meer klopt met het werk dat ze daadwerkelijk 
doen. Daardoor kunnen ondernemers ten onrechte buiten de TOGS vallen. 

Wijzigen van de SBI-code in het handelsregister 

Een deel van die ondernemers probeerde daarom recent de SBI-code in het 
Handelsregister te wijzigen. De KvK waarschuwt echter op de eigen site dat dat geen 
zin heeft, omdat de TOGS-regeling in principe geldt voor bedrijven die op 15 maart 
2020 onder de in de TOGS-regeling genoemde SBI-codes ingeschreven stonden in het 
Handelsregister. De SBI-code met terugwerkende kracht wijzigen is helaas niet 
mogelijk.  

Belangrijke TOGS informatie voor Adiona deelnemers 

Ondernemers die op basis van hun dienstverlening denken recht te hebben op de 
TOGS, maar zien dat zij geregistreerd staan onder een andere SBI-code in het 
Handelsregister kunnen dit melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland: rvo.nl/nietsluitendesbi. Per melding zal naar de registratie gekeken 
worden, deelt de RVO mee. 

  

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/aanmelden-verkeerde-registratie-sbi-code-wssl


 

Maatwerk TOGS als er sprake is van afwijkende SBI-code 

Het ministerie van Economische zaken deelde eerder al mee dat er maatwerk wordt 
betracht bij de SBI-codes: ‘Als ondernemers door een verkeerde registratie tussen wal 
en schip dreigen te vallen, zullen we dat per geval bekijken. Die flexibiliteit is er.  

Het zijn uitzonderlijke en ruige tijden, daarom doen we wat nodig is zegt woordvoerder 
Harald Hanemaaijer van het ministerie Economische Zaken over de verkeerd 
ingeschreven groep: ‘Die hebben we niet in één weekend gevonden. Maar als je recht 
hebt op die 4.000 euro en je geeft dat aan, dan krijg je die gewoon.’ Daarnaast 
inventariseert het ministerie volgens Hanemaaijer ook of nu alle SBI-groepen die onder 
de regeling zouden moeten vallen gevonden zijn. ‘Het uitgangspunt is: ben je dubbel 
getroffen? Iedereen is getroffen door corona, een deel is ook nog getroffen door de 
kabinetsmaatregelen. Die groep willen we goed afbakenen.’ 

Inmiddels kunnen meer ondernemers een aanvraag indienen voor een 
tegemoetkoming op grond van de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen 
Sectoren COVID-19 (TOGS), oftewel het Noodloket. Tot eind vorige week was deze 
regeling alleen bedoeld voor bedrijven die op last van de overheid de deuren moesten 
sluiten. Maar nu kunnen ook ondernemers in de non-food sector, zoals winkeliers, een 
aanvraag indienen 

De lijst met branches die voor de TOGS in aanmerking komen, staat 
op rvo.nl/tegemoetkomingcorona. 

Ondernemers die voor de TOZO in aanmerking komen 

De TOZO is een door de gemeente waarin de zelfstandige woont uitgevoerde 
noodvoorziening die financiële steun biedt aan zelfstandigen die het echt nodig hebben. 
 

Welke hulp biedt de gemeente bij de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig 
ondernemers (TOZO)?   
1. Op basis van deze regeling biedt de gemeente de zelfstandige voor maximaal drie maanden 

inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Hoe hoog dit bedrag precies is hangt 
af van de samenstelling van het huishouden en inkomen. De inkomens-ondersteuning hoeft 
niet te worden terugbetaald. Er is ook geen vermogens- en partnertoets. 

2. Daarnaast kan een zelfstandige een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal 
€ 10.517 euro. Dit bedrag dient wel terugbetaald te worden. 
 

De zelfstandige moet voldoen aan het urencriterium van 1225 uur per jaar. Is de 
zelfstandige nog geen jaar geleden gestart met de onderneming, dan dient de 
zelfstandige in de periode voor 1 maart 2020 gemiddeld minimaal 23,5 uur per week 
in/aan de onderneming gewerkt te hebben. Uren ten behoeve van administratie en 
acquisitie tellen hier ook onder. 

https://www.accountancyvanmorgen.nl/2020/03/27/corona-ondernemers-getroffen-sectoren-coronavirus-kunnen-tegemoetkoming-aanvragen/
https://www.accountancyvanmorgen.nl/2020/03/27/corona-ondernemers-getroffen-sectoren-coronavirus-kunnen-tegemoetkoming-aanvragen/
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19


 

Vooralsnog zal de regeling tot 1 juni 2020 blijven bestaan. Dus ook wanneer de 
zelfstandige pas in mei in de financiële problemen komt, kan op dat moment een 
aanvraag worden ingediend. 

Vragen over de TOZO 

Vragen als ondernemer vragen die hier niet worden beantwoord en/of nadere vragen 
over het brede noodpakket aan voorzieningen voor ondernemers? Kijk dan behalve hier 
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 uur.  

Ook bij uw eigen gemeente kunt u met vragen terecht. 

 


