Ingekomen meldingen in SOLO
In de voorbije weken hebben zich 1475 ondernemers gemeld om in aanmerking te komen voor de
Tozo regeling. Ook uw melding hebben we ontvangen.
Stand van zaken
Pas sinds één week (vanaf 1 april) zijn de uitvoeringsegels van het Ministerie duidelijk en kunnen
we beschikkingen afgeven over de aanvragen. Vóór 1 april hebben we slechts informatie en
ondersteuning kunnen bieden aan u als ondernemer over uw melding in SOLO en uw aanvraag
kunnen registreren. Als u het meldingsformulier in SOLO voldoende ingevuld heeft dan wordt er
geen aanvullende informatie bij u opgevraagd. Zijn er nog aanvullende gegevens nodig dan
ontvangt u van ons een mail of wordt u gebeld om zo spoedig mogelijk de ontbrekende gegevens
aan te leveren.
Voorschot
Omdat de regeling nog niet definitief door het Kabinet is vastgesteld wordt de uitkering eerst in de
vorm van een voorschot aan u toegekend. Als de regeling definitief is en de hoogte niet
afwijkt van de hoogte van uw voorschot ontvangt u geen nieuw besluit en wordt dit besluit het
definitieve besluit. Wanneer u voor 1 januari 2021 geen nieuw besluit heeft ontvangen is dit besluit
het definitieve besluit.
Opgave inkomsten
In de loop van de maand mei 2020 wordt aan alle aanvragers een formulier toegezonden waarop
de ontvangen inkomsten over de maanden maart t/m mei 2020 kunnen worden vermeld. Voor
zover er nog geen verrekening heeft plaatsgevonden zullen deze op de uitkering van de maand
mei 2020 in mindering gebracht worden. Onder inkomsten worden ook inkomsten uit alimentatie
begrepen.
Controle achteraf
Op de door u verstrekte gegevens vindt achteraf een controle plaats om te beoordelen of de
gegevens naar waarheid zijn ingevuld. Is dit niet het geval dan zal de verstrekte uitkering worden
teruggevorderd en wordt er een boete opgelegd.
Voor welke regelingen komt u in aanmerking
In korte tijd heeft het Kabinet een heel steunpakket aan maatregelen voor ondernemers opgezet.
Er zijn diverse regelingen ontwikkeld en het kan zijn dat u mogelijk het overzicht hierin kwijtraakt.
Het Coronaloket van de Kamer van Koophandel kent een check, waarbij u op basis van een paar
vragen inzicht krijgt in de regelingen die mogelijk op uw bedrijf van toepassing zijn.

https://www.kvk.nl/download/KVK_corona_regelingencheck_tcm109-489009.pdf
Vraag en aanbod naar personeel
Van ondernemers zijn wij gewend dat ze niet stil zitten en altijd op zoek zijn naar opdrachten en
nieuwe mogelijkheden. Mocht uw bedrijf vanwege het coronavirus (gedeeltelijk) gesloten zijn,
informeer dan bij andere collega ondernemers of er mogelijkheden zijn om hen te ondersteunen.
Wij ontvangen steeds meer signalen dat er veel ondernemers zijn die op dit moment meer werk
hebben dan dat ze daarvoor personeel in kunnen zetten.
Hiervoor kunt gebruik maken van diverse websites:
Platform Ondernemend Meierijstad (POM):
Werkgeversservicepunt Noordoost Brabant:
Gemeente Meierijstad-Coronavirus COVID-19:
Kamer van Koophandel:

www.pom.nl/samenwerking
https://wspnoordoostbrabant.nl/coronaen-werkgevers/belangrijke-websitestijdens-coronacrisis/
www.meierijstad.nl
https://www.kvk.nl

Gebruik van de regeling alleen als het nodig is
Maak alleen gebruik van de regeling als het echt nodig is. De Rijksoverheid vraagt zelfstandigen
die de extra ondersteuning niet nodig hebben, om af te zien van een aanvraag. Dit ontlast de

uitvoering en draagt bij aan een doelmatige besteding van publieke middelen. Het zorgt er ook
voor dat de gemeente de ondernemers die het echt nodig hebben snel kan helpen.
Waarschuwing! Criminelen maken misbruik van kwetsbaarheid ondernemers
In deze roerige tijd wordt er misbruik gemaakt van de kwetsbaarheid van ondernemers.
Er zijn bedrijven die zich presenteren als overheidsinstantie en die aanbieden om tegen betaling
ondernemers te helpen bij het aanvragen van de regelingen rondom corona.
Aanvragen voor een regeling bij onze gemeente of andere instanties is sterk vereenvoudigd en
daardoor zelf goed te doen. Hiervoor worden geen kosten berekend. Meer informatie over de
regelingen vindt u op de gemeentelijke website.
Ook zijn er de laatste week meldingen gedaan bij de Kamer van Koophandel van nepwebsites
waar mondkapjes en andere hygiëneproducten worden aangeboden.
• Criminelen misbruiken daarvoor gegevens van bestaande bedrijven, maar passen wel het
bankrekeningnummer aan.
• De (aan)betaling die je vervolgens doet bij een bestelling, valt zo regelrecht in de handen van
internetcriminelen, die zo profiteren van de grote vraag naar en het gebrekkige aanbod van deze
producten.
Ook op andere manieren maken internetcriminelen misbruik van ondernemers. Zo dringen ze er
via verschillende kanalen op aan dat je zakelijke gegevens moet aanpassen vanwege de crisis.
• Men doet zich voor als uw bank om je een antibacteriële betaalpas te laten bestellen.
• Of mailen ze updates over de bedrijfssituatie namens de directie met een link naar 'intranet'.
Dit zijn slechts enkele voorbeelden.
Vermoed je dat je met een crimineel bedrijf in contact bent, meldt dit dan bij de politie.

Met vriendelijke groet

Marc van de Ven,
Leidinggevende Toegang

