
Heb je geen recht op tegemoetkoming vanuit het
steunpakket? Wat dan?

Er is een groep ondernemers die buiten alle regels vallen die zijn opgesteld om
ondernemers tegemoet te komen in hun omzetverlies. Behoor jij tot die groep
en weet je niet hoe nu verder? Er zijn wat instanties waar je alsnog om
financiële hulp kunt vragen. Ik heb een paar opties voor je op een rijtje gezet.

TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten)
De ondersteuning geldt van 1 januari tot 30 september 2021. Gemeentes voeren
de regeling uit en kunnen TONK met terugwerkende kracht toekennen. Zij
kunnen zelf beleidsregels voor TONK opstellen op basis van de participatiewet.



die als gevolg van het coronavirus te maken hebben met een
onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen,
die daardoor noodzakelijke kosten zoals woonlasten niet meer kunnen
betalen,
waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende uitkomst bieden.

Doelgroep
De tegemoetkoming is bedoeld voor huishoudens:

Inhoud
TONK is een vergoeding voor noodzakelijke kosten zoals woonlasten en hoef je
in de meeste gevallen niet terug te betalen. Woonlasten zijn huur, aflossing
hypotheek, hypotheekrente en kosten voor nutsvoorzieningen, gas, water, licht.
De tegemoetkoming kan ook in de vorm van een lening worden verstrekt.
TONK is geen inkomensondersteuning. De hoogte van TONK uitkering hangt af
van je situatie. De gemeente kijkt onder andere naar de hoogte van je
(woon)kosten, je inkomen op dit moment en welk deel van de kosten je nog
zelf kunt betalen.

Voorwaarden
Gemeentes controleren of een huishouden onvoldoende draagkracht heeft:
Vaste lasten kunnen niet meer uit het gezinsinkomen en het beschikbare
privévermogen betaald worden.
Bij vermogen wordt alleen gekeken naar het direct beschikbaar privévermogen
en niet naar vermogen uit onderneming. Direct beschikbaar privévermogen is:
contant geld, geld op betaal- en spaarrekeningen, cryptovaluta (zoals bitcoins),
de waarde van effecten (beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties, en
opties en effecten in depot).
Gemeenten mogen een vermogensgrens vaststellen. Dit kan per gemeente
verschillen.



TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19)
Kun je als ondernemer op basis van je hoofdactiviteit waarmee je ingeschreven
staat bij de KvK geen aanspraak maken op deze regeling, dan is er wellicht een
andere optie. Sta je in het Handelsregister met een SBI-code met
nevenactiviteiten ingeschreven, die wel recht geeft op de TOGS, dan kun je
vanaf 29 april a.s. wellicht op basis van je nevenactiviteit in aanmerking komen
voor de TOGS.

Het RVO.nl geeft het volgende voorbeeld: stel: je bent een modeontwerper met
als hoofdactiviteit ‘industrieel en productontwerp’. De code die bij deze
hoofdactiviteit hoort, valt niet onder de regeling. Maar je verkoopt je kleding
ook in winkel met de nevencode die staat voor ‘retail’. Met deze nevenactiviteit
kom je wel in aanmerking voor de regeling. Voldoe je ook aan de andere
voorwaarden, zoals € 4.000,– omzetverlies van die nevenactiviteit en € 4.000,–
vaste lasten voor die nevenactiviteit, dan kun je de TOGS aanvragen (een gift
van € 4.000,–). De regeling is te vinden op RVO.nl

waarde van je woning
tegemoetkoming voor Vaste Lasten (TVL)
tegemoetkoming in loonkosten (NOW)

Inkomsten die niet meetellen;

Aanvraagproces
Je kunt TONK aanvragen bij je woongemeente. TONK is bedoeld voor mensen
ouder dan 18 jaar.

http://www.rvo.nl/
http://www.rvo.nl/


een tijdelijke aanvulling op uw inkomen
een bedrijfskapitaal (vaak is dit een lening)

Je wilt een bedrijf starten vanuit een uitkering. Het gaat om:
de bijstand
een werkloosheidsuitkering
een arbeidsongeschiktheidsuitkering

Je zit als gevestigde ondernemer in tijdelijke financiële problemen.
Je bent vóór 1 januari 1960 geboren en heeft een niet-levensvatbaar bedrijf.
Je moet stoppen met uw bedrijf.

BBZ (Bijstand voor zelfstandingen)

Heb je als zelfstandig ondernemer financiële ondersteuning nodig? Je kan  bij
de gemeente Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) aanvragen. Vanuit deze
regeling is ook de TOZO opgenomen, mocht je geen recht op TOZO hebben,
dan wil dat niet zeggen dat je ook geen recht hebt op BBZ. Altijd de moeite
waard om dit uit te zoeken.

Er zijn verschillende vormen van financiering vanuit de BBZ,  zoals:

Voorwaarden
Je kunt de bijstand voor zelfstandigen aanvragen in de volgende situaties:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand-voor-zelfstandigen-bbz/vraag-en-antwoord/kan-ik-als-startende-ondernemer-met-een-bijstandsuitkering-gebruikmaken-van-het-bbz
https://www.uwv.nl/particulieren/eigen-bedrijf-starten/starten-vanuit-ww-uitkering/index.aspx
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand-voor-zelfstandigen-bbz/vraag-en-antwoord/kan-ik-als-zieke-of-arbeidsongeschikte-hulp-krijgen-als-ik-een-eigen-bedrijf-begin
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand-voor-zelfstandigen-bbz/vraag-en-antwoord/kan-ik-gebruikmaken-van-het-bbz-als-ik-al-langere-tijd-een-eigen-bedrijf-heb
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand-voor-zelfstandigen-bbz/vraag-en-antwoord/kan-ik-als-oudere-zelfstandige-met-een-niet-levensvatbaar-bedrijf-het-bbz-gebruiken
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand-voor-zelfstandigen-bbz/vraag-en-antwoord/kan-ik-gebruikmaken-van-het-bbz-als-ik-stop-met-mijn-bedrijf


Voor iedere situatie gelden andere voorwaarden
Het ligt aan jouw situatie of je recht heeft op de bijstand voor zelfstandigen
vanuit de BBZ. En in welke vorm. Voor iedere situatie gelden andere
voorwaarden. Zo bepaalt jouw eigen vermogen of bijvoorbeeld bedrijfskapitaal
een gift is of een lening (waar je rente over betaalt). Bekijk daarom goed wat
voor jou geldt. Jouw gemeente kan je hierbij helpen.

BBZ-Check
Met de BBZ-check kun je zien of jij voor BBZ in aanmerking komt. Deze digitale
tool is van samenwerkende overheidsorganisaties.

BBZ aanvragen?
Je vraagt de bijstand voor zelfstandigen aan bij de Sociale Dienst in de
gemeente waar je woont.

Bron: (Ondernemersplein).KvK.nl/Coronaregelingen.nl/Belastingdienst.nl/Rijksoverheid.nl/RVO.nl

https://www.krijgikbbz.nl/test-doelgroep/

