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Betreft: Maatwerkoplossing noodmaatregelen ondernemers Grensregio’s
Geachte Kamerleden,
GrensInfoPunt Eems Dollard Regio (GIP EDR) heeft de afgelopen dagen veel vragen ontvangen van
ondernemers die in Duitsland wonen, in Nederland als zogenoemde ZZP'er werken en getroffen zijn
door de impact van de huidige maatregelen om het coronavirus in te dammen.
Voor werkgevers en werknemers bestaat er de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud
(NOW) in Nederland en arbeidstijdverkorting (Kurzarbeit) in Duitsland.
Voor zelfstandigen is de situatie op dit moment nog onduidelijk. GIP EDR ontvangt vragen van
ondernemers die aan Nederlandse kant worden doorverwezen naar de Duitse gemeenten en aan
Duitse kant naar de Nederlandse autoriteiten.
Vandaar dat we hierbij expliciet aandacht vragen voor de doelgroep van ondernemers in grensregio’s
als de Eems Dollard Regio, om snel met een concrete en ruimhartige oplossing te komen om ook hen
in deze zware periode financieel te kunnen ondersteunen:
1. GrensInfoPunten vragen om gemeenten de ruimte te geven om grensondernemers alvast te
helpen in afwachting van de uitwerking van de regels (zoals toegezegd in de brief van
Staatssecretaris van Ark)
2. Snel een duidelijke concrete uitwerking op welke manier de „Tozo-regeling“ in
grensoverschrijdende situaties toegepast kan worden (het loslaten van de wooneis);
Tozo-regeling Nederland
In Nederland wordt de steunmaatregel voor zelfstandige ondernemers, de "Tijdelijke
overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers" (Tozo) momenteel uitgewerkt.
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Het is op dit moment onduidelijk hoe de Tozo beschikbaar is voor zelfstandige ondernemers die in het
buitenland, d.w.z. in Duitsland, wonen: (www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/tozo).
Namens alle GrensInfoPunten, hebben we aangedrongen op een snelle oplossing voor ondernemers
in grensregio’s zodat de Tozo ook in grensoverschrijdende situaties toegepast kan worden.
Staatssecretaris Van Ark heeft in de Kamerbrief van 27 maart jl. aangegeven snel terug te komen op
de toepassing van de Tozo voor grensoverschrijdende situaties:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/27/kamerbrief-tozo.
Het (kunnen) loslaten van de wooneis in deze specifieke situaties kan een maatwerkoplossing zijn, die
in voorkomend geval de ruimte biedt om de Tozo toe te kunnen passen voor ondernemers die in
Duitsland wonen. Tot die tijd vragen we om gemeenten in grensregio’s ruimte te geven om
ondernemers te ondersteunen in afwachting van de concrete uitwerking van de Tozo maatregelen en
de grensoverschrijdende toepassing hiervan.
TOGS-regeling Nederland
Een andere regeling, de "Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren" (TOGS), waarbij
maximaal € 4.000,- wordt uitgekeerd aan direct getroffen ondernemers, is alleen gericht op bepaalde
sectoren als catering, schoonheidsverzorging, reisbureaus, rijscholen of fitnesscentra (zie:
www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/voorwaarden). Dinsdag
31 maart heeft GIP EDR contact opgenomen met de Rijksdienst voor Ondernemers (RVO) in Nederland
en de terugkoppeling gekregen dat deze regeling ook voor ondernemers in het buitenland
toegankelijk is. Voorwaarde zou zijn dat de ondernemer een fysiek vestigingsadres in Nederland heeft
en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De getroffen sectoren worden actueel uitgebreid.
Voor veel ZZP’ers is deze regeling helaas geen mogelijkheid aangezien ze veelal op het woonadres zijn
ingeschreven. Ook hier dringen we aan op ruimte voor lokale partijen en gemeenten om deze
ondernemers te kunnen ondersteunen.
Namens de Eems Dollard Regio,
Mit freundlichen Grüßen / Met vriendelijke groet,
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