SBI-code/doelomschrijving bedrijven.
Sinds vrijdag 27 maart 2020 is het via https://www.rvo.nl/subsidie-en-

financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19 voor bedrijven, die verplicht hun
deuren hebben moeten sluiten door COVID-19, mogelijk een tegemoetkoming van EUR
4.000,00 aan te vragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
Een eis van de RVO is dat de op 15 maart jl. bij het handelsregister als eerste
geregistreerde SBI-code van uw bedrijf voorkomt in de door de RVO gepubliceerde lijst
van SBI-codes (https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-

schade-covid-19/vastgestelde-sbi-codes).
Een SBI-code, wat is dat eigenlijk?
Een SBI-code bestaat uit een aantal cijfers en geeft aan wat de activiteit van een bedrijf
is. SBI is de afkorting van "Standaard Bedrijfsindeling 2008" en is opgesteld door het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Op het moment dat de notaris uw bedrijf bij het handelsregister inschrijft dient hij/zij uw
bedrijfsactiviteiten op te geven. Aan de hand van de opgegeven activiteiten kent het
handelsregister één of meer SBI-codes toe aan uw bedrijf. Eens te meer blijkt nu hoe
belangrijk het is dat uw daadwerkelijke hoofdactiviteiten aansluiten bij uw
bedrijfsomschrijving.
Als u op dit moment bijvoorbeeld een restaurant exploiteert, maar in uw
bedrijfsactiviteiten komt dit niet expliciet naar voren, dan heeft u kans dat u de juiste
SBI-code mist en u daardooe niet in aanmerking komt voor de tegemoetkoming.
Omdat gebleken is dat vele bedrijven niet van de juiste SBI-codes zijn voorzien heeft de
regering inmiddels een website (https://www.rvo.nl/subsidie-en-

financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/melding-niet-aansluitende-sbicode-wssl) gelanceerd waarop u aan kunt geven dat uw SBI-code niet correct is
geregistreerd bij het handelsregster. Voorts kunt u aangeven dat u van mening bent dat
wel recht hebt op de tegemoetkoming.
Omdat wellicht nog meer regelingen en tegemoetkomingen te verwachten zijn is ons
dringende advies aan alle ondernemers: ga bij het handelsregister of via uw notaris na of
de geregistreerde doelomschrijving en de daarbij behorende SBI-code in
overeenstemming is met de werkzaamheden die u verricht.
Soms is het genoeg om bij het handelsregister een wijziging aan te brengen in de
volgorde van uw werkzaamheden, waardoor de juiste SBI-code naar de eerste plaats
verschuift.
Mochten de activeiten die u verricht niet voldoende blijken uit uw huidige
doelsomschrijving dan is het aan te raden uw statuten hierop aan te passen.
Bij twijfel omtrent de juiste registratie van uw bedrijfsactiviteiten of indien u advies
wenst omtrent een eventuele statutenwijziging, dan kunt u uiteraard contact met ons
opnemen.

