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Geachte Voorzitter, 
 
Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen van de leden Gijs van Dijk en 
Nijboer (beiden PvdA) over ‘Gronings restaurant met eigen bezorgdienst krijgt 
minder steun’ (2021Z05943). 
 
Hoogachtend,   
 
 
 
 
mr. drs. M.C.G. Keijzer 
Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat 
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1 
Bent u bekend met het bericht ‘Restaurant met eigen bezorgdienst krijgt minder 
steun: 'Dit is scheef’?  
 
Antwoord 
Ja.  
 
2 
Klopt het dat restauranthouders die zelf hun eten bezorgen minder 
Tegemoetkoming Vaste Lastensteun krijgen dan restaurants die gebruikmaken 
van bezorgdiensten? 
 
3 
Kunt u toelichten hoe het mogelijk is dat deze restauranthouders minder steun 
ontvangen? 
 
Antwoord 2 en 3 
Voor de TVL maakt het niet uit of je gebruik maakt van een eigen of een externe 
bezorgdienst. De TVL kijkt naar de bruto omzet van een ondernemer.  
 
Afhankelijk van het contract met een bezorgdienst is het in de praktijk mogelijk, 
dat een ondernemer minder omzet realiseert omdat hij zijn omzet feitelijk 
realiseert bij de bezorgdienst en de bezorgdienst een wezenlijke marge inhoudt. 
De bezorgdienst is dan de klant van deze restauranthouder en het bedrag dat de 
ondernemer van de bezorgdienst ontvangt is zijn omzet. Als dat bedrag, in verder 
gelijke omstandigheden door het inhouden van de marge, minder is dan wanneer 
hij een eigen bezorgdienst had gehad, heeft hij minder omzet en daarmee een 
hogere TVL-vergoeding. Hetzelfde kan echter ook andersom waar zijn. Afhankelijk 
van het contract met de bezorgdienst, kan een ondernemer door het aansluiten op 
een website van een bezorgdienst ook voorstelbaar meer omzet halen dan 
wanneer dat niet het geval was geweest, waardoor hij juist minder TVL ontvangt.  
 
Het is aan een ondernemer om een afweging te maken om gebruik te maken van 
een bezorgdienst of van een eigen bezorgdienst.  
 
4 
Kunt u aangeven hoeveel zaken er hierover bij de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland bekend zijn? 
 
Antwoord 
Dat kan ik niet, omdat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland dit niet 
bijhoudt. 
 
5 
Deelt u de mening dat restauranthouders die zelf eten bezorgen ook recht moeten 
krijgen op volledige steun? 
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Antwoord 
Die mening deel ik, daarom heb ik de TVL zo vormgegeven dat hij meebeweegt 
met het omzetverlies van de ondernemer. Hoe zwaarder ondernemers getroffen 
worden, hoe meer steun ze ontvangen. De omzet die voor de TVL in aanmerking 
wordt genomen is de bruto omzet. Zie verder antwoord op vraag 2 en 3. 
 
6 
Deelt u de mening dat het onrechtvaardig is dat het restaurant die zelf zijn de 
bezorging organiseert minder steun ontvangt dan collega-restauranthouders die 
gebruikmaken van bezorgdiensten? 
 
Antwoord 
Zie antwoord op vraag 2 en 3. In de TVL-regeling ontvangt een restauranthouder 
alleen minder steun als hij meer omzet genereert dan andere restauranthouders.  
 
7 
Bent u daarom bereid om de restauranthouders die een eigen bezorgdienst 
hebben dezelfde steun te geven als restauranthouders die met bezorgdiensten 
werken? 
 
Antwoord 
Voor elke ondernemer geldt dat de TVL met het omzetverlies meebeweegt. In de 
TVL ontvangt een restauranthouder alleen minder steun als hij meer omzet 
genereert dan andere restauranthouders.  
 
8 
Zo nee, bent u dan op zijn minst bereid om de bezwaren van deze 
restauranthouders, net zoals het geval is bij verkeerde SBI-codes, opnieuw tegen 
het licht te houden? 
 
Antwoord 
Zie het antwoord op vraag 7. 
 
 
 
 


