Geacht lid van de tweede kamer,
Al enige tijd vragen wij bij I&W aandacht voor het feit dat kleine zelfstandige rijscholen / ZZP’ers niet in
aanmerkingen komen voor een vergoeding tijdens de lockdown. Wij hebben diverse voorstellen gedaan richting I&W
en EZ om dit op te lossen. Kleine rijscholen hebben het momenteel moeilijk en komen in de financiële problemen.
Mede omdat er geen uitzicht is wanneer we weer kunnen beginnen wordt de onrust onder de rijschoolhouders
steeds groter.
Vol goede moed hebben wij gisteren dan ook gekeken wat de aangekondigde extra steunmaatregelen voor ons
zouden betekenen. Maar helaas wederom teleurstellend.
Als we al in aanmerking komen voor TVL dan is het minimaal.
We snappen dat we ondernemer zijn maar dit kunnen we toch niet rekenen onder ondernemersrisico? Wij mogen
niet werken maar we krijgen nog niet eens onze onkosten vergoed. Hoe dan ?
In veel gevallen werkt de partner parttime en verdient zo’n 1500 euro, ongeveer het bedrag van de Tozo. Omdat er
nu een inkomenstoets wordt gedaan heb je daar geen recht op.
Wat hebben we nodig:
Voor de TVL wordt gerekend met een percentage van 18 % onkosten. Dat zou in verband met de tegemoetkoming
vaste lasten echt omhoog moeten. Leasekosten voor de auto vallen namelijk niet onder de vaste kosten terwijl deze
kosten wel gewoon doorgaan. We stellen voor om dit percentage gelijk te trekken aan de kappers namelijk 23 %.
Tevens zou de partnertoets van TOZO eraf moeten en omdat er veel familiebedrijven zijn binnen de rijschoolwereld
zou het ook goed zijn om de TOZO uit te keren beschikbaar te stellen aan ieder zelfstandige instructeur. De
rijschoolhouders hebben dan in ieder geval een tegemoetkoming voor de persoonlijke vaste lasten en
levensonderhoud. Dat men daar niet mee rond kan komen is een feit maar het is wel een mooie tegemoetkoming en
daar zouden we al heel blij mee zijn. In feite vragen we de tozo van de 1e lockdown. Als de TONK regeling, waarvan
de voorwaarden nog niet duidelijk zijn, dergelijke kosten zou dekken, dan zou dat ook kunnen als vervanging van de
TOZO. Mocht bekend zijn hoe deze TONK regeling wordt ingevuld dan horen we dat graag van u.
Mogen wij u vragen om bovenstaande vragen bespreekbaar te maken en natuurlijk hopen we dat deze voorstellen
worden ingevoerd.
Graag zouden we willen afsluiten met een verwijzing naar de persconferentie van 12 januari jl. waarin premier
Rutten duidelijk heeft gezegd:
‘want als je als bedrijf van de ene op de andere dag wordt gesloten dan moet je gewoon op steun kunnen rekenen.
Dat was en is een kwestie van fatsoen en een kwestie van solidariteit.
Gezien de nijpende situatie momenteel vragen wij u om een spoedige reactie.

Met vriendelijk groet,
Het bestuur.
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