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2020-03-27 Kaders Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Corona 

 

 

 

Kaders Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) 

 

Doel:   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. 
 

Ingangsdatum: Aanvragen kunnen door ondernemers worden ingediend van vrijdag 27 maart 2020 tot en met 
vrijdag 26 juni 2020.  
 

Voorwaarden:  De volgende cumulatieve voorwaarden gelden:  

1.  De hoofdactiviteit van uw onderneming, zoals die in het Handelsregister van KVK is opgenomen, 
moet overeenkomen met één van de hoofdactiviteiten die zijn opgenomen in de beleidsregel. 

2. Uw onderneming mag geen fysieke vestiging hebben op een woonadres. Hiervan uitgezonderd 
zijn kroeg en restaurant eigenaren die een horecagelegenheid huren, pachten of in eigendom 
hebben.   

3. U verwacht dat uw onderneming in de periode van 16 maart 2020 (dag na aankondiging van 
eerste noodmaatregel) tot en met 15 juni 2020 een omzetverlies van tenminste €4.000 zal 
lijden.  

4. U heeft minstens €4.000 aan vaste lasten in de periode van 16 maart 2020 (dag na aankondiging 
van eerste noodmaatregel) tot en met 15 juni 2020. 

5. Uw onderneming heeft maximaal 250 medewerkers in dienst. 

6. Uw onderneming moet zijn opgericht en ingeschreven bij KVK op peildatum 15 maart 2020. 

7. Uw onderneming is geen overheidsbedrijf. 

8. Uw onderneming is niet failliet.  

9. Uw onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de 
rechtbank. 
 

Uitvoering: Aanvraag via rvo.nl/tegemoetkomingcorona 
 

  

https://rvo.nl/tegemoetkomingcorona
https://rvo.nl/tegemoetkomingcorona
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Doelgroep: Ondernemers in de volgende sectoren kunnen aanspraak maken: 

• Eet- en drinkgelegenheden: o.a. restaurants, cafetaria, eventcatering, cafés 

• Haar- en schoonheidsverzorging: o.a. kappers, pedicures, visagisten 

• Evenementenlocaties en organisatoren 

• Sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen 

• Bepaalde private culturele instellingen, zoals musea, circussen, theaters, schouwburgen, 
bioscopen en instellingen voor cultureel onderwijs 

• Rijschoolhouders 

• De reisbranche, zoals reisbemiddelingsbureaus en reisorganisatoren 

• Casino’s 

• Non-food sector, zoals winkeliers 

Het gaat hierbij om ondernemingen die zijn gevestigd buiten de woning. De enige uitzondering 
vormen eet- en drinkgelegenheden, bijvoorbeeld een café waar de eigenaar, huurder of pachter 
boven woont.  

SBI-code: Beoordeling of al dan niet gebruik kan worden gemaakt van de regeling, vindt plaats op basis van 
  de SBI-code in het Handelsregister. 

Blijkt nu dat de onjuiste SBI-code in het Handelsregister is verwerkt, dan is het zaak dat u dit z.s.m. 
meldt bij de uitvoeringsinstantie RVO.nl. 

 


