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Hooggeachte mevrouw Van Ark,
Op 31 maart 2020 hebben wij u een brief doen toekomen inzake de problematiek van de
grensondernemers, die in Nederland hun bedrijf uitoefenen en in België of Duitsland wonen.
Mede door het aankaarten van de onderliggende problematiek is het lening deel binnen de Tozo ook
voor deze grensondernemers opengesteld. Het inkomensdeel echter niet.
Op verzoek van uw ministerie hebben wij een memo opgesteld om een inzicht in de problematiek te
geven.
Door het gebrek aan inkomen(steun) komen de in Nederland gevestigde bedrijven in gevaar. Het
lening deel biedt hierin slechts gedeeltelijk soelaas. Bij kleine bedrijven zal dit lening deel – bedoelt
voor bedrijfsfinanciering – als zijnde inkomen worden aangewend door die bedrijven die het aanvragen.
Omdat het moet worden terug betaald aarzelen de meeste ondernemers echter om het aan te vragen.
Dat leidt helaas tot schrijnende situaties.
Op institutioneel niveau speelt dat de regelingen tussen de landen Nederland, België en Duitsland niet
zijn geharmoniseerd.
België heeft inmiddels haar voorziening Overbruggingsrecht ingevoerd. Een Nederlander die in
Nederland woont maar in België als zelfstandige in hoofdberoep verzekeringsplichtig is (in het Belgisch
sociaal statuut der zelfstandigen) kan aanspraak op een uitkering maken
(https://www.liantis.be/nl/nieuws/overbruggingsrecht-corona).
In Duitsland wordt voor de Soforthilfe als voorwaarde gesteld dat de ondernemer zijn hoofdvestiging
(Hauptsitz) en hoofdinkomen (Haupteinkommen) in Duitsland moet hebben. Een beroep op sociale
regelingen is wel mogelijk.
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Dat leidt ertoe dat er ook spanningen ontstaan tussen de grensgemeenten en instituties. Met name het
verwijt dat de in het buitenland wonende Nederlanders in Nederland hun belastingen betalen en dan
een beroep op de buitenlandse steunmaatregelen willen doen. Dat wordt aan de overzijde van de
grens als onbillijk beschouwd.
Inmiddels bestaat er voor de groep Nederlanders woonachtig in België en Duitsland met een bedrijf
ingeschreven in Nederland de mogelijkheid een lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen en kan de
groep Belgische en Duitse ondernemers die in Nederland woont Tozo levensonderhoud aanvragen.
Voor met name de groep Nederlanders en Belgen die in België woont en in Nederland onderneemt is
er echter nog steeds geen vergelijkbare regeling voor levensonderhoud.
Deze kunnen in principe in België wel aanspraak maken op leefloon maar daar geldt een strenge
vermogens- en partnertoets waardoor veel ondernemers er niet voor in aanmerking komen.
Om die reden doen wij nogmaals aan u het dringende verzoek om ook deze lacune in de regelgeving
snel te dichten en in ieder geval de groep Nederlanders woonachtig in België met een bedrijf
ingeschreven in Nederland ook aanspraak te laten maken op het inkomensdeel van de Tozo en er bij
België op aan te dringen dat hun Belgische ondernemers die in Nederland ondernemen alsnog in
aanmerking kunnen komen voor leefloon overeenkomstig de overbruggingsuitkering.
Het meest zuiver zou zijn dat aanspraak op leefloon overeenkomstig de overbruggingsuitkering ook
zou kunnen gelden voor Nederlandse ondernemers die in België wonen. Het woonplaatsbeginsel wordt
dan voor wat betreft levensonderhoud zowel in Nederland, België en Duitsland consequent toegepast.
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