Aan de heer Paul Blokhuis
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderwerp: SBI-code dans/yoga

Geachte Heer Blokhuis,
Graag richten wij u door middel van deze brief tot u om u de problematiek kenbaar te maken
waar dans- en yogascholen tegenaan lopen bij het aanvragen van de regeling
Tegemoetkoming Vaste lasten, de TVL.
Met deze Regeling beoogt uw regering ondernemingen die direct of indirect zijn geraakt door
de overheidsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus te steunen. Ook dans- en
yogascholen behoren tot deze groep ondernemingen. Zowel dans- als yogascholen hebben
tijdens de coronacrisis financiële schade geleden vanwege het herhaaldelijk moeten sluiten
en/of het slechts deels kunnen voortzetten van de bedrijfsactiviteiten. Ook door de recente
overheidsmaatregelen (d.d. 28 November) worden de dans- en yogascholen weer hard
geraakt. De bedrijfsactiviteiten van deze ondernemingen vinden immers (voornamelijk) na
17:00 plaats en kunnen wederom niet doorgaan, aangezien klanten overdag werken dan wel
een (school)opleiding volgen.
Alhoewel dans- en yogascholen tot de doelgroep van de regeling behoren blijkt de regeling
niet doeltreffend doordat de berekening in de totstandkoming van de compensatie niet
specifiek genoeg is.
1. Uit de toelichting bij de TVL-regeling (paragraaf 3.3)1 blijkt dat het aandeel vaste
lasten om praktische redenen bepaald is op branche niveau aan de hand van SBIcodes, waarbij geen rekening gehouden wordt met de inhoudelijk verschillen binnen
de sectoren zoals omvang, locatie en wijze bedrijfsvoering. Doordat de indeling op
SBI-code geen recht doet aan de inherente verschillen qua omvang, locatie en
bedrijfsvoering gaat de indeling en daarmee de regeling ook voorbij aan de mate van
schade die door ondernemingen geleden wordt en de juistheid van het te vergoeden
percentage. Uit paragraaf 3.3 uit de toelichting bij de TVL-regeling blijkt tevens dat
vanwege uitvoerbaarheidsargumenten de systematiek van de regeling willekeurig is
bepaald2. Het uitvoerbaarheidsbelang van de regeling voor de overheid is hiermee
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-34295.html#d17e780: Er is voor gekozen om het aandeel
vaste lasten in de omzet te bepalen op branche-niveau (dit komt overeen met een tweecijferige SBI-code).
Verdere uitsplitsing binnen branches (drie- of viercijferige SBI-code) bleek geen optie vanwege onvoldoende
beschikbaarheid van gegevens om verschillen tot op dat niveau goed te kunnen onderbouwen.
2
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-34295.html#d17e780: Inherent aan de gekozen
systematiek is dat voor sommige ondernemingen de verhouding tussen omzet en vaste lasten die van
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boven de bedrijfsbelangen gesteld van noodlijdende ondernemingen. Bij de
totstandkoming van de regeling lijkt het hiermee aan een evenredige en zorgvuldige
belangenafweging ontbroken te hebben.
Ten overvloede merken wij op dat het uitvoerbaarheidsargument totaal onnavolgbaar
is in dit geval. Het is zo klaar als een klontje – zoals ook verder in deze brief wordt
toegelicht – dat dans- en yogascholen een onjuist percentage toebedeeld hebben
gekregen. Dit percentage is niet lastig aan te passen naar 34 % (gelijk aan het
percentage voor sportscholen) voor de 3 SBI-codes waar deze scholen onder vallen,
namelijk 85519/85521/85522.
2. Voor dans- en yogascholen komt er ook nog bij dat de indeling voor dans- en
yogascholen arbitrair bepaald lijkt te zijn op het moment van inschrijving bij de KvK.
Zo is er ook een groep dans- en yogascholen die wel onder de Sbi-code Cultuur,
sport en recreatie vallen., Hierdoor verschilt de berekening van het percentage vaste
lasten onderling tussen dans- en yogascholen ook nog eens. Waardoor het zijn kan
dat het vastgestelde te vergoeden percentage voor de ene dans- of yogaschool veel
lager uitvalt dan voor een andere dans- of yogaschool, terwijl het intrinsiek om
dezelfde soort ondernemingen gaat die qua bedrijfsvoering, omvang, locatie en
kostenstructuur totaal niet van elkaar verschillen. Dit strookt niet met het
gelijkheidsbeginsel.
3. Dans- en yogascholen dienen hetzelfde percentage schade vergoed te krijgen als
sportscholen – waarmee ze al de gehele coronacrisis mee gelijkgesteld worden wat
betreft de beperkende maatregelen, aangezien bedrijfsvoering, kostenstructuur en
4. bedrijfsactiviteiten gelijksoortig zijn. Sportscholen krijgen een vergoed percentage van
34%. Ook dit is strijdig met het gelijkheidsbeginsel door gelijke ondernemingen
ongelijk te behandelen.
Hieronder lichten wij bovenstaande punten nog nader toe:
AD1: Het aandeel vaste lasten is om praktische redenen bepaald op branche-niveau
aan de hand van de SBI-codes, waarbij geen rekening is gehouden met de
inhoudelijke verschillen tussen bedrijven binnen die indeling vanwege
uitvoerbaarheidsargumenten:
Dans- en yogascholen zijn ingedeeld in onder de 2-cijferige SBI-code onderwijs
(85519/85521/85522).

toepassing is te hoog zal zijn, en voor andere ondernemingen te laag in vergelijking met de daadwerkelijke
verhouding. …Met deze wijze wordt geen rekening gehouden met verschillen tussen ondernemingen binnen
sectoren, bijvoorbeeld verschillen in omvang, locatie en wijze van bedrijfsuitoefening. Het belang van
uitvoerbaarheid en beperking van de administratieve lasten wegen voor het kabinet op dit punt echter
zwaarder.

STICHTING DANSONDERNEMERS
voorzitter@dansondernemenrs.nl

–

Vereniging Yogascholen Nederland

info@yogascholennederland.nl

De 2-cijferige SBI-code 85 staat voor de onderwijssector. Onder deze code valt onder meer
het basisonderwijs- en speciaal onderwijs (852), het voortgezet onderwijs (853) en het hoger
onderwijs (852). Het is duidelijk dat zowel dans- als yogascholen niet in deze categorie
thuishoren qua bedrijfsvoering, bedrijfsactiviteit, omvang en locatie. Het onderwijs wordt door
de overheid gefinancierd en gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvesting van
scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. Schoolbesturen
zijn slechts verantwoordelijk voor het onderhoud van het schoolgebouw.
Dans- en yogascholen daarentegen vallen niet onder bovenstaande gunstige regelingen en
draaien onder meer zelf voor alle kosten op, net zoals sportscholen. Voor sportscholen is het
percentage tegemoetkoming dan ook terecht vastgesteld op 34% in plaats van 18%.
AD 2. Indeling dans- en yogascholen is arbitrair en niet eenduidig;
It’s all-in the name. Het wrange is dat er ook een kleine groep dans- en yogascholen is die
wel onder de SBI-code sportscholen vallen (93146) en daarmee het juiste percentage vaste
lasten vergoed krijgen, doordat ze bij de KvK hun bedrijfsactiviteiten hebben omschreven als
sportactiviteiten, zoals het geven van aerobic, dans en yoga bijvoorbeeld. Feitelijk is er geen
verschil in bedrijfsactiviteit, omvang, locatie en uitvoering, maar wel nu wel in de toekenning
vaste lasten.
Door binnen een SBI-code alle verschillende sectoren gelijk te behandelen en
ondernemingen met gelijke bedrijfsactiviteiten, locatie en omvang verschillend te behandelen
wordt er geen recht gedaan aan het gelijkheidsbeginsel.
En hiermee komen we bij ons 3de punt:
AD 3. Dans- en yogascholen zouden hetzelfde percentage schade vergoed dienen te
krijgen als sportscholen – waarmee ze al de gehele coronacrisis mee gelijk gesteld
worden wat betreft de beperkende maatregelen en niet in de laatste plaats omdat
bedrijfsvoering, bedrijfsactiviteiten en kostenstructuur gelijksoortig zijn. Sportscholen
krijgen wel een vergoed percentage van 34%, maar dans- en yogascholen dus niet
Er is geen rechtvaardiging voor het hanteren van een percentage van 18% voor
dansscholen, terwijl voor vergelijkbare ondernemingen qua kostenstructuur een percentage
van 34% wordt gehanteerd. Voor ondernemingen die vallen onder de SBI-code Cultuur,
sport en recreatie geldt laatstgenoemd percentage. Dat betekent – concreet – dat
sportscholen die ook dans- en yogalessen aanbieden of voor ijsdansen, een veel hoger –
nagenoeg het dubbele - percentage vergoed krijgen. Een objectieve rechtvaardiging voor dit
onderscheid is eenvoudigweg niet te geven. De enige component waarin de dans- en
yogascholen wellicht deels verschillen van een deel van de sportsector is het “het onderwijs
aspect”, zijnde de continuïteit van activiteiten, van groter belang is dan in de sportsector
waardoor de impact van een Lockdown op de bedrijfsvoering in de dans- en yogascholen
een nog groter negatief effect heeft.
Conclusie:
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Uit bovenstaande uiteenzetting blijkt dat de toekenning van het te vergoeden percentage
voor dans- en yogascholen willekeurig tot stand gekomen is zonder een voorafgaande
zorgvuldige belangenafweging, waarbij het uitvoerbaarheidsbelang voor de overheid boven
het bedrijfsbelang is gesteld van noodlijdende ondernemingen. Een goede onderbouwing
wordt hiervoor niet gegeven, te meer het aanpassen van het percentage voor de 3 SBIcodes – te weten de SBI-codes 85519/85521/85522 – geen tijdrovende gecompliceerde
handeling is welke geen afbreuk doet aan het generieke karakter van de regeling. Het
percentage vaste lasten wordt enkel onderbouwd met een verwijzing naar de hoofdindeling
van SBI-codes en er wordt erkend dat de gehanteerde systematiek nogal grofmazig is. Een
dergelijke handelwijze getuigt van een onjuiste afweging van belangen, en is in strijd met het
formeel zorgvuldigheids- en motiveringsbeginsel. Deze keuze wordt op geen enkele wijze
gebillijkt op grond van “uitvoerbaarheidsargumenten”. Voorts zijn dans- en yogascholen
tijdens de coronacrisis terecht gelijkgesteld met sportscholen, die qua kostenstructuur
vergelijkbaar zijn. Sportscholen hebben wel een percentage van 34% toegekend gekregen.
Wij vragen dan ook aan u om zowel voor de nieuwe TVL-regeling voor kwartaal 4 van 2021
als eveneens voor alle voorgaande TVL-regelingen het percentage voor dans- en
yogascholen vallend onder de SBI-codes 85519.85521/85522 bij te stellen naar 34%

Met vriendelijke groet,

Gudo Cools
Voorzitter Stichting Dansondernemers Nederland
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