
 
 
 
 

 

‘ 
De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,  
mr. drs. M.C.G. Keijzer 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 
 
 
 
Geachte mevrouw Keijzer, 
 
De regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) moet ondernemers helpen die zijn 
getroffen door de gevolgen van de Corona pandemie. De Vereniging Yogascholen 
Nederland is positief over elke ondersteuning in deze barre tijden, maar ontvangt meer en 
meer signalen dat de TVL niet werkt voor yogascholen.  
 
We zitten inmiddels in de derde lockdown, ook weer voor yogascholen en zijn straks bijna 
6 maanden gesloten geweest. Het water staat de meeste yogascholen inmiddels aan de 
lippen. De TVL blijkt echter niet of nauwelijks een steun. Wanneer niet snel wordt 
ingegrepen, zal voor veel Nederlanders binnenkort hun yogaschool zijn verdwenen. En 
dat terwijl het kabinet in antwoord op vragen van de Tweede Kamer over de tvl nog 
aangaf “het belang van deze bedrijven voor de fysieke en mentale gezondheid van vele 
Nederlanders te onderkennen.”  
 
De TVL moet beter gaan aansluiten op de werkelijke situatie van deze circa 4500 
mkb-ondernemers die dagelijks een bijdrage leveren aan de fysieke en mentale 
gezondheid van zo’n 1,6 miljoen Nederlanders. Een branche die een essentiële bijdrage 
levert aan de veerkracht van al deze Nederlanders nu het einde van deze corona crisis 
nog steeds niet in zicht is. Een reële compensatie van de vaste lasten is daarmee op zijn 
plaats. 
 
Waar gaat het mis? 
 
Via de SBI code worden vaste lasten te laag vastgesteld 
Yogascholen zijn voor het grootste deel ingeschreven in de SBI code 85519 Overig sport- 
en recreatieonderwijs. In deze code zijn ook alle zelfstandige sport- en yogadocenten 
ingeschreven die als ZZP-er werken. Volgens het CBS geldt voor de ondernemingen in 
deze code dat zij 18% van de omzet aan vaste lasten hebben. Voor een ZZP-er zal dat 
hoog zijn, voor een yogaschool véél te laag. Yogascholen exploiteren een pand dat zij 
geschikt hebben gemaakt voor yoga beoefening. De vaste lasten zijn aanzienlijk: 
commerciële huurprijzen, verwarming, software, internet en de inhuur van docenten 
(vrijwel alle freelance, dus daardoor ook geen aanspraak mogelijk op de NOW regeling). 
 
Na onderzoek bij onze aangesloten leden blijkt dat bij normale bedrijfsvoering de vaste 
lasten van een yogaschool zo rond de 35% bedragen.  
Tijdens de coronacrisis is de capaciteit van onze scholen, door strikte naleving van de 1.5 
meter maatregelen, beperkt tot ongeveer 50%. Daardoor zijn de vaste kosten tijdens de 
crisis opgelopen tot minimaal 65% van de bedrijfsvoering. 
De 18% die wordt gebruikt voor de berekening van de TVL staat daarmee totaal niet in 
verhouding tot de werkelijke vaste lasten. Dit betekent acute liquiditeitsproblemen bij vele 
yogascholen. De TVL regeling moet op zeer korte termijn worden aangepast! 
 
Onderneming gestart in 2019: referentieperiode is de nekslag voor de TVL 
We ontvangen berichten van in 2019 gestarte ondernemers die in de aanvraag voor de 
TVL een referentieperiode moeten gebruiken waarin ze nog niet of slechts deels open 
waren. Een voorbeeld: een yogaschool opende op 16 november 2019 en haalde in het 
restant van het 4e kwartaal van 2019 een omzet van bijna 10.000 euro. In het eerste 
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kwartaal groeide de omzet naar 24.500 euro, inclusief de maand maart met de sluiting 
vanaf 16 maart. De yogaschool draaide in die periode al break even, de vaste lasten 
werden goedgemaakt. In oktober en november 2020 was de omzet teruggevallen tot 50% 
van de omzet in februari 2020. Voor de TVL aanvraag van het 4e kwartaal 2020 geldt als 
referentieperiode het 4e kwartaal 2019 toen de onderneming pas halverwege opende. Het 
gevolg: geen ondersteuning voor een onderneming met ca € 9.000 vaste lasten per 
maand en een aangetoond potentieel. Slechts een van de vele schrijnende voorbeelden. 
 
Uiteraard realiseren wij ons dat vele branches het water aan de lippen staat. Wij prijzen 
ons gelukkig dat we tijdens de zomermaanden onze deuren weer mochten openen. Maar 
de wereld is veranderd. Ook onze leden zijn huiverig en komen niet meer in de aantallen 
terug als voor maart 2020. Daarnaast kunnen yogascholen hun ruimte slechts voor halve 
capaciteit gebruiken ivm de RIVM-maatregelen vwb afstand. En in november mochten wij 
lessen geven voor maximaal 2 personen. Uit bedrijfseconomisch oogpunt uiteraard 
volstrekt ridicuul. Maar onze scholen bieden lessen aan omdat we geloven in de kracht 
van yoga en wij onze bijdrage willen leveren aan de veerkracht van al die Nederlanders, al 
die mensen die al sinds maart thuiswerken, of een baan combineren met de opvang van 
hun kinderen; mensen die hun baan kwijt zijn geraakt door de crisis of mensen die het 
mentaal moeilijk hebben door de afstand tot familie en vrienden die we in acht moeten 
nemen door corona; allemaal mensen die zich gesteund voelen door de lessen die ze in 
onze yogascholen kunnen volgen. Yogascholen die binnenkort het bijltje erbij neer zullen 
moeten gooien omdat overleven zonder steun gewoonweg niet mogelijk is.  
 
Wij sturen u deze brandbrief om met spoed een oplossing te vinden. Zorg voor een goed 
toegesneden TVL regeling die onze ondernemers en ondernemingen wel helpt om door 
deze periode heen te komen. Of zorg voor een alternatieve steunmaatregel die onze 
branche en de vele starters daadwerkelijk soelaas biedt. Een laatste hartekreet namens 
circa 4500 ondernemingen die 1,6 miljoen Nederlanders dagelijks mentaal en fysiek 
ondersteunen. Het kabinet zegt altijd ‘samen tegen corona; samen komen we hier weer 
uit’, laat dat dan ook echt samen zijn. 
 
Graag lichten wij e.e.a. toe mocht u nog vragen hebben. We zijn uiteraard bereid met 
meer voorbeelden uit de praktijk toe te lichten waar het misgaat. 
Een afschrift van deze brief sturen we ook aan alle leden van de Vaste Kamer 
Commissie van EZK. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het bestuur van Vereniging Yogascholen Nederland 


