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Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) 
 

Geachte taxichauffeur / zzp'er, 

De TOGS regeling is van toepassing verklaard voor de zzp'er - Taxibedrijf. 
U moet daarvoor een aantal zaken kunnen aantonen: 

1. Omzet verlies van minimaal € 4.000,-  over een periode van 3 maanden. 

Dit zal in de regel geen probleem zijn bij een bedrijfsvoering die niet in deeltijd gedaan wordt. 

2. Vaste lasten van minimaal € 4.000,-  over een periode van 3 maanden. 

Heeft u in de afgelopen jaren een wat luxere auto in gebruik genomen  met een lease bedrag van 
minstens € 800,- dan is deze regeling mogelijk ook voor u van toepassing. 

 Wij nemen dan de navolgende maandelijkse bedragen mee: 

- Lease bedrag auto  € 850,- 
- Autoverzekering  € 400,- 
- Telefoonkosten  € 35,- 
- Kosten administratie € 75,- 

Totaal:    € 1.360,- per maand ofwel € 4.080,- per drie maanden. 

Mogelijk zijn er afhankelijk van lokale situatie nog extra kosten die doorlopen zoals stallingskosten, BCT 
abonnement voor extra diensten/ taxicentrale / contributie (TTO) koepelorganisatie. 

Kosten voor brandstof, kosten voor de wasstraat en ander onderhoud behoren niet tot de vaste lasten. 
Het gaat hier om de daadwerkelijke gemaakte én betaalde vaste kosten in de relevante periode. Zij die 
uitstel van betaling hebben gekregen, hebben voor dat gedeelte geen daadwerkelijke uitgaven. 

3. Bedrijfsadres mag niet gelijk zijn aan het woonadres. 

In beginsel kunnen enkel ondernemers aanspraak maken op de regeling wanneer zij hun 
onderneming niet op het eigen huisadres hebben ingeschreven. De regeling is echter ook van 
toepassing voor sectoren waarbij het kenmerkend is dat ondernemers een fysieke inrichting of 
fysieke productiemiddelen hebben buiten de woning. Taxibedrijven zijn veelal op hun huisadres 
geregistreerd maar dragen omvangrijke lasten voor hun taxivoertuig(en). 

 
Mocht u nadere informatie omtrent deze regeling wensen vernemen wij dat uiteraard graag. 
Telefoon: 040-2960196 of mail naar info@swinkelsgroep.nl 
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