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Geachte heer Wiebes, 

 

Op 20 maart 2020 is de beleidsregel tegemoetkoming schade Covid-19 voor advies aan het 

Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) voorgelegd. De beleidsregel treedt 24 maart 2020 in 

werking en vervalt op 1 juli 2020.  

 

Context en inhoud van het voorstel 

Het kabinet heeft gezondheidsmaatregelen getroffen in de bestrijding van de verspreiding 

van het coronavirus (Covid-19). Het voorstel stelt bedrijven in hard getroffen sectoren in 

staat om een incidentele vergoeding van 4.000 euro te ontvangen ter compensatie van hun 

vaste lasten. De voorliggende beleidsregel bepaalt welke bedrijven in aanmerking komen 

voor de tegemoetkoming, aan welke randvoorwaarden zij moeten voldoen, hoe zij een 

aanvraag moeten indienen, en binnen welke termijn wordt beslist of die wordt gehonoreerd.  

 

Een bedrijf komt in aanmerking wanneer het op 15 maart 2020 stond ingeschreven bij de 

Kamer van Koophandel (KvK) en het beschikt over een SBI-code voor de sector waarvoor 

de regeling is ingesteld. Instellingen die failliet zijn verklaard op 15 maart 2020, komen niet 

in aanmerking voor de regeling. Dat geldt ook voor zzp’ers, omdat die (in de betreffende 

sectoren) worden geacht minder vaste lasten te hebben. In een latere fase kan worden 

besloten of andere typen bedrijven ook in aanmerking komen.  

 

Toetsingskader 

ATR beoordeelt de gevolgen voor de regeldruk aan de hand van het volgende toetsingskader: 

1. Nuloptie (nut en noodzaak): is er een taak voor de overheid en is wetgeving het meest 

aangewezen instrument? 

2. Zijn er minder belastende alternatieven mogelijk? 

3. Is gekozen voor een uitvoeringswijze die werkbaar is voor de doelgroepen die de 

wetgeving moeten naleven? 

4. Zijn de gevolgen voor de regeldruk volledig en juist in beeld gebracht? 

1. Nut en noodzaak 

De toelichting van het voorstel gaat uitgebreid in op nut- en noodzaak van de regeling. De 

maatregelen ter bestrijding van verspreiding van het Corona-virus zorgen ervoor dat 

bedrijven op korte termijn last hebben van derving van inkomsten. Bedrijven kunnen 
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hierdoor moeite hebben om de vaste lasten te dekken. Het college acht nut- en noodzaak 

van de compensatieregeling voldoende onderbouwd.  

2. Minder belastende alternatieven 

Ambtelijk is vernomen dat bedrijven bij het noodloket inloggen met eHerkenning om een 

aanvraag in te kunnen dienen. Zij beschikken reeds over eHerkenning, omdat zij dit ook 

nodig hebben voor het inloggen bij de Belastingdienst. Alle benodigde gegevens voor een 

aanvraag worden vervolgens automatisch ingeladen. Om de aanvraag compleet te maken 

dienen bedrijven te verklaren aan de algemeen geldende voorwaarden te voldoen. In de 

toelichting is niet vermeld dat bedrijven moeten inloggen met eHerkenning en dat daarmee 

de gegevens automatisch worden ingeladen. Hierdoor ontstaat een beeld dat bedrijven zelf 

nog gegevens (onder andere contactgegevens en KvK-nummer) aan moeten leveren, terwijl 

ambtelijk door uw ministerie is aangegeven dat dat niet de bedoeling is. Het gevolg hiervan 

is dat in de regeling niet is gekozen voor het minst belastende alternatief. 

 

2.1 Het college adviseert om in de toelichting alsnog op te nemen dat bedrijven 

moeten inloggen met eHerkenning bij het indienen van een aanvraag.  

3. Werkbaarheid 

De regeling wordt uitgevoerd door RVO. RVO controleert achteraf (en steekproefsgewijs) of 

de aanvraag gerechtvaardigd was. Hiervoor hoeven bedrijven geen informatie te 

verstrekken. Het college constateert dat aldus de werkbaarheid voldoende is meegenomen 

in het ontwerp van de regeling. Het college heeft op dit punt geen adviespunten.  

4. Gevolgen regeldruk 

De toelichting beschrijft de regeldruk voor bedrijven die optreedt naar aanleiding van het 

voorliggende voorstel. De totale regeldrukkosten zijn geraamd op 3,7 miljoen euro. De 

toelichting gaat uit van 125.000 aanvragen met een tarief van 39 euro per uur en een tijds-

besteding van 45 minuten per aanvraag. De regeldrukberekening maakt geen onderscheid 

naar het type bedrijven dat een aanvraag doet. Ambtelijk is van uw ministerie vernomen dat 

de procedure voor elk type bedrijf, hetzelfde is. Dit staat echter niet vermeld in de toelichting. 

Verder maakt de toelichting niet duidelijk waarom een uurtarief van 39 euro is gehanteerd.  

 

4.1 Het college adviseert om de beschrijving en berekening van de gevolgen voor 

de regeldruk op bovenstaande punten aan te vullen.  

 

Dictum 

Gelet op bovengenoemde bevindingen is het eindoordeel ten aanzien van dit voorstel: 

 

Indienen / vaststellen nadat met de adviespunten rekening is gehouden 

 

Hoogachtend, 

  

W.g. 

 

M.A. van Hees R.W. van Zijp 

Voorzitter Secretaris 


