
   
Doorn, 14 april 2020 
 
 
Beste leden van de BVMZ, 
 
Afgelopen week heeft het bestuur van de BVMZ vergaderd, met vooral de focus op de gevolgen van 
de Corona crisis. Uiteraard zien we als geen ander dat we midden in een gezondheidscrisis zitten. Die 
grote impact kan hebben op families en vrienden en de kennissenschaar. Wij hopen dan ook dat u 
allen gezond bent. 
De regels van het Kabinet (RIVM) om de Corona crisis in te dammen, veroorzaken ook voor onze 
organisaties grote problemen. Een intellectuele lockdown is noodzakelijk, maar heeft wel enorme 
economische gevolgen. Het Kabinet heeft gelukkig wel een aantal maatregelen genomen om de 
economisch pijn te verzachten. Al geldt wel dat de maatregelen niet voor iedereen voldoende 
werken. 
 
Economische maatregelen 
Weliswaar is de NOW-regeling voor iedereen die personeel heeft en een verwachte omzetdaling die 
groter is dan 20% haalbaar, maar er zijn ook leden die geen gebruik kunnen maken van een regeling 
omdat bijvoorbeeld de SBI-code niet toereikend is. 
De BVMZ wil in ieder geval contact leggen met de staatssecretaris Mona Keijzer en VNO NCW/ MKB 
als er leden van de BVMZ bijvoorbeeld gebruik willen maken van de TOGS, maar voor wie dat niet 
lukt. Zie ook : 
“Uitbreiding regeling vanaf 15 april 2020 (update 8 april 2020, 16:15 uur) 
Het kabinet heeft op 7 april besloten om de TOGS-regeling nogmaals aan te vullen. De bijbehorende 
SBI-codes zijn in onderstaande lijst aangepast en in onze zoektool SBI-codes opgenomen. Komt de 
hoofdactiviteit van uw bedrijf overeen met een van de toegevoegde SBI-codes? Dan kunt u vanaf 
15 april 2020 de tegemoetkoming aanvragen. De aangepaste voorwaarden vindt u vanaf die datum 
op onze website  ( https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-
covid-19/vastgestelde-sbi-codes#fotografie )”. 

Daarnaast heeft VNO NCW nog een calculator ontwikkeld voor organisaties om kabinetsmaatregelen 
te berekenen https://www.coronacalculator.nl. 
In de bijlage is (wellicht ten overvloede) ook nog een overzicht van alle maatregelen te vinden. 
 
Geen contributieheffing in 2020 
Het bestuur van de BVMZ heeft (voorlopig) besloten om dit jaar geen contributie te heffen. Wellicht 
helpt dit alle partijen een beetje. Op 25 juni 2020 hebben we onze ALV gepland, daar kunnen we dit 
besluit samen definitief maken. 
 
ALV 25 juni 2020 
Op de ALV willen we het ook hebben over de toekomst van de medezeggenschap (post-corona tijd), 
ook in relatie tot de CPB scenario’s voor de economie. Daartoe bereiden we een discussienota voor. 
 
Voor nu wensen wij u vooral veel gezondheid toe en hopen dat het economisch weer snel de goede 
kant op zal gaan. En heeft u nog vragen over de crisis, opmerkingen of tips, stuur die dan naar 
info@bvmz.nl . 
 
Een hartelijke groet, 
namens het bestuur van de BVMZ, 

Jaap Jongejan 
voorzitter 
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