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Geachte mevrouw Kok- Hendriks, 

Op 2 november 2020 heeft u een brief gestuurd aan de staatssecretaris van 
Economische Zaken en Klimaat over de situatie waarin groepsaccommodaties in 
Nederland verkeren als gevolg van de Corona-crises en de gedeeltelijke lockdown. 

Uw leden hebben dit jaar nauwelijks omzet kunnen draaien en de boekingen die 
anders 1-2 jaar vooruit worden gedaan, blijven uit. Het dringende advies van de 
overheid om niet op vakantie te gaan en geen niet-verplichte uitstapjes te maken, 
pakt voor uw leden ongunstig uit. 

In debat met de Tweede Kamer heeft het kabinet toegezegd de steunmaatregelen 
opnieuw te bekijken gezien de veranderde omstandigheden door de gedeeltelijke 
lockdown. Het derde steunpakket is al zo ontworpen dat het gebruik ervan 
meebeweegt met omzetverlies. Kort gezegd: hoe meer omzetverlies, hoe meer 
steun. De vormgeving van de steunmaatregelen zorgt ervoor dat de omvang van 
de steun gelijke tred houdt met de impact die een bedrijf ondervindt: hoe groter 
het omzetverlies, hoe meer aanspraak een bedrijf maakt op NOW- en TVL
subsidies. 

Op 18 november heeft u reeds telefonisch contact gehad met de heer Roos van 
het ministerie. Daar is mondeling een toelichting gegeven op de stand van zaken. 
Hieronder volgt nog een schriftelijke reactie op uw brief. 

De regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten {TVL) is aangepast en verbreed. Een 
voorbeeld hiervan is de verhoging van het maximum subsidiebedrag. Dit is per 1 
oktober 2020 verhoogd naar €90.000 per bedrijf, per 3 maanden. Dat was 
€50.000 per bedrijf, per 4 maanden. Het percentage van de vaste kosten zal voor 
het vierde kwartaal van dit jaar echter niet wijzigen. 
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Op de website van de rijksoverheid 
https: //www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/27 /aanvull ingen-op
derdesteunpakket-corona kunt u de meest recente informatie vinden over de 
uitwerking en aanpassingen van het steunpakket van de rijksoverheid. 

Specifiek voor de TVL is de informatie te vinden op de site van RVO: 
https: //www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl . 

U vraagt of wij willen nadenken over een fonds om de bedrijven financiële steun 
te geven bij het omschakelen naar een flexibeler bedrijfsmodel zodat de bedrijven 
minder kwetsbaar worden en zich op meerdere doelgroepen kunnen richten. 

Wellicht is het MKB!dee iets voor u. Met MKB!dee worden ondernemers 
ondersteund die een goed idee hebben om de ontwikkeling van werknemers in 
hun bedrijf, branche of regio te stimuleren, bijvoorbeeld op het gebied van 
technologie en digitalisering. De ondernemers sporen zelf knelpunten op die hen 
ervan weerhouden om te investeren in menselijk kapitaal en bedenken daar een 
innovatieve oplossing voor. De regeling is tot 19 januari 2021 open voor 
aanvragen. Zie ook https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/mkb- idee 

Ook geeft u aan dat een financiële ondersteuning bij de omschakeling naar een 
meer duurzame bedrijfsvoering nodig is om de bedrijven voor de toekomst klaar 
te maken. 

Recent is een digitaal instrument gelanceerd waarmee het mkb zelf kan checken 
wat de overheid adviseert over verplichte, mogelijke en haalbare maatregelen en 
welke ondersteuning daarbij door de overheid wordt geboden, zie hiervoor 
https://rvo.regelhulpenvoorbedrijven.nl/mkbklimaatwerk/#/ 
Ondernemers kunnen voor duurzaamheidsvragen ook terecht bij de KVK, 
https: //www.kvk.nl/loketklimaatenduurzaamheid/ 

Ik hoop dat voor de ondernemers in uw sector de steun zal bijdrage tot 
overbrugging van deze moeilijke periode. 

Hoogachtend, 
Namens de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat 
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P. Waasdorp 
Directeur Ondernemerschap 
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