Noodloket open
Ook de andere steunmaatregel voor ondernemers – de Tegemoetkoming Ondernemers
Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS, of kortweg het Noodloket) - is opengesteld. Er is een lijst
gepubliceerd, waarop de kwalificerende ondernemers staan die aan de hand van hun SBI-codes
zijn geselecteerd. Deze lijst wordt nog uitgebreid met ondernemers in de non-foodsector, zoals
winkeliers. Zij hoeven hun deuren weliswaar niet te sluiten, maar hebben wel te maken met veel
omzetverlies. Dat wordt met name veroorzaakt door de oproep aan mensen om zoveel als
mogelijk thuis te blijven en door de instructies van de overheid in het sociale verkeer.
Vallen de hoofdbedrijfsactiviteiten van je cliënten in een van deze sectoren, dan komen zij in
beginsel in aanmerking voor deze compensatie in de vorm van een eenmalige gift van € 4.000
voor de eerste nood in de periode 16 maart tot en met 15 juni 2020. Je kunt de aanvraag voor je
cliënten doen als zij jou daarvoor machtigen. Hiervoor is een machtigingsformulier ontwikkeld.
Deze hoef je niet bij de aanvraag mee te sturen. Jij of je cliënt vraagt de compensatie aan bij
rvo.nl uiterlijk tot en met 26 juni 2020, 17.00 uur. De tegemoetkoming wordt tot 1 januari 2021
verstrekt. Voor de aanvraag is een eHerkenning (niveau 1 of hoger) nodig of DigiD.

Voorwaarden
De aanvraag moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:
•

gegevens over de onderneming, waaronder het KvK-nummer, het post- en bezoekadres
en het rekeningnummer dat op staat van de onderneming;

•

naam, telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon bij de onderneming;

•

een verklaring dat de onderneming geen overheidsbedrijf is;

•

een bevestiging dat de tegemoetkoming niet zal leiden tot overschrijding van het deminimisplafond (verklaring de-minimissteun);

•

een verklaring dat de onderneming op het moment van de aanvraag aan de gestelde
eisen voldoet;

•

een verklaring dat de onderneming in de periode 16 maart tot en met 15 juni 2020
verwacht ten minste € 4.000 omzetverlies te lijden;

•

een verklaring dat de onderneming in die periode ten minste € 4.000 vaste lasten te
hebben, ook na gebruik van andere beschikbare steunmaatregelen ter bestrijding van het
Coronacrisis.

De ondernemer krijgt in beginsel binnen twee á drie weken de beslissing over de aanvraag
toegezonden. Een toegekende tegemoetkoming kan nog 5 jaar na de verstrekking worden
herzien, mocht deze door onjuiste gegevensverstrekking niet in overeenstemming met de
beleidsregels zijn verstrekt.

