
 
 
 
 

 

‘ 
De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,  
mr. drs. M.C.G. Keijzer 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 
 
 
 
Geachte mevrouw Keijzer, 
 
Met de publicatie van de regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19 op  
29 juni 2020 jl. kregen de criteria om in aanmerking te kunnen komen voor deze 
langverwachte tegemoetkoming voor getroffen MKB-ondernemingen vorm.  
De Vereniging Yogascholen Nederland is positief over de ondersteuning in deze barre 
tijden middels de steunpakketten van het kabinet en het vermogen om snel maatwerk te 
leveren als blijkt dat er toch branches buiten de boot dreigen te vallen.  
 
De huidige tegemoetkoming vaste lasten schiet tekort. Wij verzoeken u de regeling beter 
passend te maken voor ondernemers met een yogaschool en ervoor te zorgen dat deze 
circa 4500 mkb-ondernemers die dagelijks een bijdrage leveren aan de fysieke en 
mentale gezondheid van zo’n 1,6 miljoen yogis in Nederland, een reële compensatie van 
de vaste lasten krijgen. We vragen u aandacht voor drie fundamentele bezwaren, deze 
lichten wij u hieronder kort toe. 
 
Afbakening doelgroep: geen aansluitende SBI-code 
Aan de basis van het buiten de boot vallen van yogascholen is een niet juist aansluitende 
SBI-code. Het overgrote deel van de yogascholen in Nederland is ingedeeld onder 
SBI-code 85519 Overig sport- en recreatieonderwijs. In eerste instantie dreigden deze 
circa 4500 mkb-ondernemers ook niet onder de Tegemoetkoming Schade Covid-19 
(Togs) te vallen. Dit is net op tijd gerepareerd zodat ook getroffen yogascholen de meest 
urgente verplichtingen in het begin van de verplichte sluiting  (deels) konden nakomen. 
Maar ook nu dreigt de niet aansluitende SBI-code weer roet in het eten te gooien. Volgens 
het CBS gaat het bij SBI-code 85519 om "het geven van instructies aan en trainen van 
sportbeoefenaars. Niet in een eigen sportaccommodatie.”. Hierdoor wordt het percentage 
gemiddeld aandeel van de vaste lasten in de omzet op 18% vastgesteld. De definitie “niet 
in eigen sportaccommodatie” is in dezen niet relevant aangezien alle aangesloten 
yogascholen beschikken over een eigen, zelfstandige, voor yoga gecreëerde 
accommodatie. Vaak dure panden van private eigenaren. Een gemiddeld aandeel vaste 
lasten a 34% van de omzet is een reëler beeld.  

⇒ Wij verzoeken u dan ook het CBS-percentage naar boven bij te stellen dan wel 
yogascholen voor de huidige Tvl-regeling als sportscholen te beschouwen, in 
afwachting van een eigen SBI-code die recht doet aan deze groeiende branche. 

⇒ Wij verzoeken u daarnaast het CBS een specifieke SBI-code voor 
ondernemende yoga aanbieders vast te laten stellen. 

 
Bepaling omzet: referentiemaanden niet reëel  
De gekozen subsidieperiode, juni–september 2020 evenals de referentieperiode in 2019 
is voor onze branche een uiterst ongelukkige keuze. Deze maanden worden beïnvloed 
door het zomervakantieseizoen en laten dus per definitie een lagere omzet zien dan de 
verplicht gesloten maanden medio maart tot 1 juli 2020. Een reële vergelijking valt voor 
onze branche hierdoor niet te maken. 



 
 
 
 

 

⇒ Wij verzoeken u dan ook een oplossing te vinden voor deze referentieperiode die 
geen recht doet aan het door onze branche geleden omzetverlies. 

⇒ Wij verzoeken u daarnaast ook te kijken naar de specifieke situatie van starters. 
Deze dreigen dubbel geraakt te worden doordat de Kvk-gegevens worden 
gebruikt als startdatum voor start van werkelijke activiteiten. In de praktijk liggen 
inschrijvingsdatum bij Kvk en startdatum van werkelijke activiteiten vaak uit 
elkaar ivm verbouwing en opstartfase van de onderneming.  

 
Drempel 4000 euro: nadelig voor kleine ondernemingen 
Ondernemingen komen slechts in aanmerking voor subsidie als hun vaste lasten, zoals op 
grond van de regeling bij benadering wordt bepaald, meer bedragen dan € 4.000. 
Er wordt van uitgegaan dat voor ondernemingen die maar beperkt vaste lasten hebben, in 
de regel ook minder snel liquiditeitsproblemen optreden.  
De subsidie is evenwel bedoeld voor ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf, 
omdat “deze groep doorgaans het hardst getroffen wordt door omzetverlies, hoge 
vaste kosten en weinig financiële buffers heeft, en minder goed in staat is op andere 
wijze de liquiditeitspositie te verbeteren.” 

⇒ Wij verzoeken u de drempel te verlagen. De meeste ondernemers hebben te 
maken met een opeenstapeling van te dragen lasten veroorzaakt door de 
verplichte maandenlange sluiting en zien deze verplichtingen als een zwaard van 
Damocles boven het hoofd hangen. De komende maanden openen in een 
gewoonlijk al luw zomerseizoen, een beperkte capaciteit vanwege de 
Rivm-richtlijnen én de onzekerheid of mensen überhaupt snel weer gebruik 
zullen durven maken van het lesaanbod is al een grote last om te kunnen 
dragen. 

 
Tot slot 
Er kan geen misverstand over bestaan dat veel ondernemers het nog steeds heel erg 
zwaar hebben. Yogascholen mogen pas sinds 1 juli weer open met een zeer beperkte 
capaciteit. Een flitspeiling onder onze leden laat zien dat 50% van de ondernemers 
verwacht de crisis niet te zullen kunnen overleven. En ziet zich geconfronteerd met een 
gemiddeld aandeel van vaste lasten in de omzet van ruim 30%.  
 
Wij vertrouwen er dan ook op dat er spoedig een oplossing wordt gevonden voor de 
weeffouten in de huidige Tvl-regeling waardoor de naar schatting 4500 yogascholen geen 
of slechts minimaal gebruik van de regeling dreigen te kunnen maken. 
 
Met de beperkte aanpassingen die wij u in heroverweging geven zijn veel yogascholen 
geholpen en verlichten we de economische schade enigszins zodat deze scholen 
hopelijk de crisis kunnen doorstaan en een golf aan faillissementen beperkt kan blijven.  
 
Graag lichten wij e.e.a. toe mocht u nog vragen hebben. En zijn uiteraard bereid met 
voorbeelden uit de praktijk u in detail toe te lichten waar het precies misgaat. 
 
Een afschrift van dit schrijven sturen wij in de aanloop naar de Schriftelijke Inbreng op 
16 juli as. naar de voorzitter van Vaste Kamercommissie Economische Zaken en 
Klimaat. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het bestuur van Vereniging Yogascholen Nederland 


