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Wirwaraan steuneisen
maakt zelfstandig
ondernemerskopschuw

RikWinkel
Amsterdam

Niet onbekendheid of schaamte, maar een
slechte opzetmaakt Tonk, de steunregeling
voorvastelasten, impopulairbijondernemers.
Het isdaaromzeerdevraagofde ‘verruiming’
diegrotegemeentenbeloven, totmeeraanvra-
genzal leiden.Datzeggenzelfstandigeonder-
nemersineenreactieopeenuitspraakvanmi-
nisterWouterKoolmeesvanSocialeZaken.Hij
verzuchttemaandagdatondernemersdeweg
naarhet loket nietweten te vinden.

Inde vier grote stedenkwamen slechts en-
kele duizenden aanvragen voor de Tonk bin-
nen, terwijl vorig jaar alleen al inAmsterdam
18.000ondernemerseenberoepdedenopde
Tozo, de inkomensondersteuning voor zelf-
standige ondernemers.
‘Tonkwerkt gewoon niet door demanier

waarophet is ingericht’, zegt koordirigent en
cultureel ondernemer TomSuters, wiens be-
drijf sinds de crisis uitbrak stilstaat. ‘De ge-
meentenmoetenhetdoenmeteenzakgelden
mogen zelf de voorwaarden stellen, terwijl ze
van te voren niet weten hoeveel aanvragen er
komen. Je kunt op je klompen aanvoelendat
vooralgemeentendiekrapbijkaszitten,alles
doenomniet over hunbudget heen te gaan.’

Door deze decentrale opzet geven veel ge-
meentengeensteunalsernogeigenvermogen
is of departner een inkomenheeft. ‘Ikheber

hier inNuenen naar gekeken,maar voor een
uitkeringvan€600permaandmoet jeeerst je
eigenvermogenbovende€12.500opmaken’,
zegt Suters. ‘Dan bedenk je je wel drie keer
voordat je Tonk aanvraagt.’ Het voelt volgens
hemscheefdatdeoverheidviadeNOW-rege-
lingsalarissentot€9000permaandvoorsoms
wel80%doorbetaalt,zonderwerknemersdoor
te zagenover vermogenof partnerinkomen.

TerwijldeNOWgelijkbleef, zijnderegelin-
genvoorzelfstandigenalleenmaarversoberd.
Suters: ‘Tozo 1 kostte €2,5mrd voor 380.000
zelfstandigen.Tozo2kreegeenpartnertoets,
met als argument dat we Tonk zouden krij-
gen, en trok nogmaar 60.000 belangstellen-
den.Maarmet€260mlnkostTonknogmaar
een tiende vanTozo1.’

Ookhet feitdatergroteverschillenbestaan
tussen gemeenten, zowel in de voorwaarden
als in de hoogte van de steun, werkt verwar-
rend,zegtCristelvandeVenvandeVereniging
ZelfstandigenNederland(VZN). ‘Hetisstorend
datdeministerdebalbijdeondernemerslegt,
terwijl gemeenten de steun volhangenmet
voorwaardenenmensendaardoor afhaken.’
Hij merkt ook dat ondernemers huiverig

zijnmetTonkomdatzebijTozoaanvankelijk
overhethoofdhaddengeziendatdiemeetelt
bij de inkomstenbelasting van de partner en
mogelijkmoet worden terugbetaald als ach-
terafblijktdathet inkomenhogeruitvalt dan
geschat. ‘Dat wantrouwen is lastig weg te ne-
men,al radenweiedereenaanominiederge-
val contactoptenemenmetdegemeenteom
tekijkenof de regeling van toepassing is.’

De62-jarigeSuters,dievroegerinloondienst
was, is inarrenmoedemetvervroegdpensioen
gegaan.Hijkomtdaardoorzelfvoorgeenenke-
le regelingmeer in aanmerking,maar is toch
eenpetitiebegonnenomTonkte ‘repareren’.
Dievraagtomlandelijkuniformeregelsenver-
goedingen,gebaseerdopbedrijfseconomische
schadedoorcoronaenzonderpartner-ofver-
mogenstoets. Eigenlijk deTozo1.

VandeVenhooptdathet kabinet zijn ‘ont-
werpfout’ hersteltmet een eenmalige ‘veeg-
regeling’ voor alle ondernemers die kunnen
aantonen door corona schade te hebben ge-
leden. ‘Wedenkenaaneenbedragvanenkele
duizenden euro’s. Nog steeds niet dewereld,
maar hopelijk genoeg om ze in het zicht van
dehavenniet te laten verdrinken.’

$ Vangnet voor ondernemers
trektweinig belangstelling

$ Dit komt vooral door hoe deze
zogeten Tonk is ingericht

$Ondernemers vragen om
centrale opzet en uniforme regels

Terwijl de NOWgelijk
bleef, zijn de
regelingen voor
zelfstandigen alleen
maar versoberd
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