Taxi OOK onder TOGS !
Gisteravond maakte het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) via een persbericht
bekend dat taxi wordt toegevoegd aan de SBI code lijst van de TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers
Getroffen Sectoren) regeling ! Daar is de afgelopen periode door diverse organisaties, waaronder
KNV, flinke lobby op gedaan. Dat is goed nieuws dus voor de sector !! Ook voor de KNV-leden in de
touringcarsector was het een goede avond. De code ‘ongeregeld personenvervoer’ staat gelukkig ook
op de lijst. Toegevoegde ondernemers kunnen vanaf uiterlijk 15 april 2020 terecht bij de verruimde
TOGS.
Wat we hebben begrepen is dat de eis: bedrijfsadres mag niet woonadres, ook losgelaten, en dat was
voor veel taxibedrijven/zzp’ers wel relevant, omdat toevoeging alleen aan de SBI code lijst anders
nog geen uitkomst zou bieden. Het bericht, met link naar de nieuwe SBI code lijst (die ook los bij deze
mail zit) en het indienen van een aanvraag is te vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/
ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat/nieuws/2020/04/07/kabinet-breidt-ondersteuningvoor-ondernemers-vanwege-coronavirus-uit
Kabinet breidt ook andere steunmaatregelen uit
Het kabinet heeft gisteren ook nog andere aanvullende maatregelen genomen om ondernemers te
ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Het gaat om onder andere
extra financiering via de Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling) en specifieke
kredietmogelijkheden voor start- en scale-ups. Bovendien wordt de premie voor de verruimde
regeling Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) verlaagd. Ook gaat de overheid
leverancierskrediet herverzekeren tot een bedrag van twaalf miljard euro. Meer informatie is via
bovenstaande link ook terug te vinden.
In de brief aan de Tweede Kamer, die is bijgevoegd, is ook terug te lezen welke aanvullende
steunmaatregelen het Kabinet neemt. En is in tabelvorm een overzicht te vinden van het gehele
pakket aan maatregelen om banen en de economie in de been te houden.
KNV levert informatie aan bij Zorgverzekeraars Nederland (ZN) over meerkosten
De afgelopen week is veel contact geweest met ZN over het feit dat veel ritten ziekenvervoer
duurder uitpakken, enerzijds omdat er minder gecombineerd kan worden en er meer lege km’s zijn,
en anderzijds omdat er extra maatregelen getroffen moeten worden om het vervoer veilig en
verantwoord te kunnen doen (door de voorgeschreven hygiëne protocollen).
We mailden al dat ZN een aanvullende brief heeft gestuurd recent over het doorbetalen van niet
gereden ritten, maar daarbij ook aangaf te kijken naar die meerkosten.
KNV heeft daarop vragen van ZN gekregen om meer inzicht te geven in die meerkosten die
vervoerders maken. Op basis van input vanuit diverse leden hebben we hen inmiddels van
antwoorden voorzien. ZN beraadt zich nu op hoe zij (met haar leden zorgverzekeraars) het beste om
kan gaan met die meerkosten. Zodra meer informatie hierover bekend is, mailen we jullie dat door.
Met vriendelijke groet,
Uw KNV Zorgvervoer en Taxiteam

Alleen samen komen we de Corona crisis door!

