
 

 

URGENTE EN DRINGENDE OPROEP  

AAN TASKFORCE CORONA CRISIS 

 

De Corona-crisis stelt ons voor een grote opgave. Via een steunpakket zonder weerga heeft het kabinet 

duidelijk gemaakt er pal voor te willen staan dat de economie zoveel mogelijk draaiende wordt gehouden. Het 

steunpakket is erop gericht ondernemingen/instellingen en werkenden zoveel mogelijk in staat te stellen deze 

moeilijke periode door te komen. Te voorkomen dat deze acuut zonder inkomen komen te zitten en omvallen 

of niet meer in hun levensonderhoud kunnen voorzien.  

Wij weten allemaal dat onze sector een van de sectoren is waarvan grote delen van de ene dag op de andere 

volkomen zijn stilgevallen.  

Wij zien nu toch in ieder geval een aantal groepen mensen die op zeer korte termijn tussen de wal en het schip 

dreigen te raken en letterlijk zonder inkomsten dreigen te raken, of zonder voldoende inkomsten om naast 

vaste doorlopende kosten in hun levensonderhoud te kunnen blijven voorzien. Het betreft in elk geval:  

1. Freelancers die (tot voor kort) werden verloond (fictieve dienstbetrekking via de Artiestenregeling), 

die daarmee hebben bijgedragen aan het systeem van sociale zekerheid, maar die niet voldoen aan de 

wekeneis. En die wel hun inkomsten verliezen maar niet in aanmerking komen voor de WW. En 

aangezien het geen zzp’ers zijn ook niet voor de TOZO (Bbz versoepeling) 

2. Zzp’ers die niet in aanmerking komen voor de TOZO, omdat zij (a) niet voldoen aan het urencriterium, 

(b) omdat ze pas na 1 jan. begonnen zijn als zzp’er, (c) omdat ze niet ingeschreven (hoeven) staan bij 

de KvK, of (d) enige andere reden 

3. 67-plussers die wel werken, maar nog niet in aanmerking komen voor AOW 

4. Elke tweede zzp’er in gezinshuishoudens bestaande uit twee werkende zzp’ers die beiden geraakt 

worden door werkuitval als gevolg van de Corona-crisis.  

De bedoeling van ons aller werk (iedereen in de Taskforce en betrokken bij al het werk rondom de effecten van 

deze crisis op de culturele en creatieve sector) is er in deze eerste fase (I. “acute liquiditeitsproblemen”) op 

gericht te voorkomen dat dit virus nu in economische zin tot omvallen van instellingen/bedrijven of individuen 

leidt.  

Wij mogen niet toestaan dat individuen (en meestal betreft het de zwaksten onder ons) nu toch zonder 

inkomsten en zonder zicht op steun blijven. De koelkasten beginnen letterlijk leeg te raken.  

We moet deze mensen zo snel mogelijk zekerheid kunnen geven dat er ook voor hen een oplossing wordt 

gezocht. En uiterlijk vóór 5 april aanstaande moet er een oplossing zijn. Dat moet toch mogelijk zijn.  

En zo’n oplossing zou er, in de meest simpele vorm, uit kunnen bestaan dat deze groepen allen simpelweg in 

aanmerking worden gebracht voor de TOZO (ofwel een niet terug vorderbaar voorschot uit een garantiefonds 

ontvangen, maar zo’n fonds moet dat wél binnen heel korte termijn zijn en kunnen uitkeren).  

Wij horen dat de generieke regelingen geen rekening kunnen houden met dit soort kleine 

uitzonderingsgroepen. Onze visie is: wanneer het zulke kleine groepen betreft, dan zijn de kosten op het grote 

geheel ook verwaarloosbaar.  

SDus doen! 

 

Kunstenbond 


