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Maatregel Wie kan er een beroep op doen Specifiek voor culturele en creatieve sector 
Uitstel van betalingen van 
inkomstenbelasting, 
vennootschapsbelasting, 
omzetbelasting en 
loonheffingen 
Wijziging voorlopige aanslag 

Ondernemers en zzp'ers die in liquiditeitsproblemen 
verkeren. Uitstel wordt verkregen door een brief naar 
de belastinginspecteur met als motivatie de 
coronacrisis. Er is geen accountantsverklaring nodig.  
Uitstel wordt direct en automatisch verleend voorlopig 
voor drie maanden. 

Voor de culturele en creatieve sector toepasbaar, maar gering 
effect. Uitstel is geen afstel, reserves en 
terugverdienmogelijkheden zijn veelal gering. 
 
In de culturele sector zijn de eenmanszaak en stichting meest 
voorkomede rechtsvormen. 
  

Tijdelijke verlaging 
invorderingsrente vanaf 23 
maart 2020 (van 4% naar 
0,01%) 
Tijdelijke verlaging tarief van 
de belastingrente 

Ondernemers en zzp'ers 
 
 
 
Tarief was 8% voor vpb en 4% overige belastingen. 

Voor de culturele en creatieve sector beperkt toepasbaar. (zie 
hierboven) 
 
 

Tijdelijke noodmaatregel 
overbrugging voor werkbehoud 
(NOW) oftewel 
werktijdverkorting. 
 
 
 
Voor remplaçanten 
Voor artiesten 
(artiestenregeling, fictieve 
dienstverbanden).  
 
 
 

De werkgever waarvan over een aaneengesloten 
periode van 3 maanden tenminste 20% van de omzet 
weg valt, krijgt 90% van de loonkosten (met opslag 
van 30% voor werkgeverslasten) naar rato van de 
omzetdaling vergoed, indien de werknemer in dienst 
blijft.  Aanvraag moet bij het UWV worden gedaan 
 
Werkgevers met remplaçanten komen ook voor 
remplaçanten voor de NOW. Fictieve dienstverbanden, 
dus de artiestenregeling, waarvan de opdracht 
doorloopt en die verzekerd zijn voor 
werknemersverzekeringen, komen in aanmerking voor 
de NOW. Dit is niet het geval als de opdracht niet 
doorloopt. In dat geval komt iemand in de WW terecht 
indien hij/zij daarvoor verzekerd is. 
 

- NOW keert niet uit t.b.v. doorbetaling zzp’ers (60% 
werkenden in de culturele sector is zzp). De grootste groep 
werkenden wordt via NOW niet bereikt. 

- Subsidies worden meegeteld als omzet om te bepalen of 
sprake is van omzetverlies. Beperking toekenning NOW (o.a. 
erfgoed, subsidie gerelateerd aan instandhouding) 

- Flexwerkers vallen er ook onder m.i.v. de 0 uren contracten, 
als ook B-3 instellingen.  

- Doorbetalen Flexwerkers geen uitgewerkte verplichting 
- Als sprake is van een dreigende bedrijfssluiting dan gelden 

naast de generieke noodmaatregelen ook nu de gewone 
regels van een sociaal plan, toepasselijkheid van de WW, 
aanvulling daarop e.d. 

- Na einde WW-terugval op Participatiewet (Bijstand) TOZO 
alleen toepasselijk als aan huidige criteria wordt voldaan. 

Tijdelijke 
overbruggingsregeling 
zelfstandig ondernemers 
(TOZO) 
 
Aanvulling van het inkomen 
van zzp’ers tot het 

Voor zelfstandigen die minimaal 1.225 uur per jaar 
werkzaam als zzp’er, ingeschreven staan bij de KvK en 
gemiddeld 23,5 uur per week. 
 
Het inkomen moet dan wel minder zijn dan het 
bijstandsniveau. Wordt meer verdiend dan wordt het 
verlies aan inkomsten uit zzp-werk niet 

Zzp-ers in de cultuursector kunnen op deze regeling een beroep 
doen. Inkomensondersteuning is zeer beperkt t.o.v. werknemers. 
- 1 op de 3 zzp’ers in cultuursector heeft geen recht op 
zelfstandigenaftrek 
- TOZO compenseert niet voor seizoens- en projectritme 
activiteiten (voorjaarspiek). In de sector is relatief veel sprake 
van inkomens- en kostenpieken, en van stille periodes. 
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bijstandsniveau, max.1.500, - 
per maand netto, voor 
maximaal 3 maanden. 
en /of 
Lening voor bedrijfskapitaal 
van € 10.157, -, op 2%, 
looptijd maximaal 3 jaar. 

gecompenseerd vanuit de TOZO. 
 
Geen partner- en/of vermogenstoets. 
 

De regeling geldt voor grensarbeiders die in Nederland wonen en 
werken. Buitenlanders met een werkvergunning worden door 
sommige advocaten gewaarschuwd niet gebruik te maken van de 
regeling omdat het gevolgen zou kunnen hebben voor hun status.  
 
- TOZO compenseert geen gemaakte of doorlopende 
bedrijfskosten 
- Lenen is alleen zinvol bij voldoende perspectief op terugbetaling 

Participatiewet (staand beleid, 
geen crisismaatregel) 

(vroeger bijstand daarom 
wordt nog gesproken van 
bijstandsniveau).  

 

 

Voormalige werknemers die geen recht (meer) hebben 
op WW. 
 
Zelfstandigen die minder dan 1.225 uur per jaar 
werken als zelfstandige. Of vanwege andere redenen 
niet aan de vereisten voldoen (zoals geen IB-
ondernemer, geen KvK-inschrijving). 

Wordt minder dan 1.225 uur per jaar als zzp-er gewerkt, al dan 
niet in combinatie met andere baan, dan staat een beroep op de 
Participatiewet open. Het inkomen uit dienstbetrekking moet 
minder zijn dan het bijstandsniveau om een aanvulling te krijgen. 
Is dat niet het geval dan wordt het verlies aan inkomsten uit zzp-
werk niet gecompenseerd. 
- Voor hybride werkenden (deels loondienst, deels zelfstandige, 
komt veel voor in de sector, 27% zzp heeft bijbanen) is urennorm 
een grote drempel. 
 
Anders dan in de TOZO kijkt de gemeente voor het bepalen van 
hoogte van de uitkering wel naar partnerinkomen en vermogen. 
Heeft de partner een lager inkomen dan wordt het gezinsinkomen 
aangevuld tot de bijstandsnorm 1.500,- 
 
De participatiewet laat een bedrag van 12.450,- voor een gezin 
en 6.225,- voor een alleenstaande ongemoeid. Voor een eigen 
huis komt daar een vrijstelling van 52.500,- aan vrijstelling 
bovenop. Het meerdere moet eerst worden gebruikt voordat een 
uitkering wordt toegekend. 
- Artiesten buiten dienstbetrekking die geen ondernemer zijn 
hebben geen toegang tot TOZO (aantal volgens opgave BD 
12.700 2017) 
- Freelancers die geen winstaangifte IB doen (resultaatgenieters) 
hebben geen toegang tot de TOZO 
Aantal volgens opgave CBS 86.800 2018 alle sectoren 
- Flexwerkers die zonder werk/inkomen/WW-zitten door de crisis 
hebben geen toegang tot de TOZO 

Tegemoetkoming Ondernemers in de lijst van SBI-codes en die: Kan bijvoorbeeld gelden voor festivals, podia, dansscholen, en 
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Ondernemers Getroffen 
Sectoren COVID-19  
(TOGS) 
‘Noodloket’ 
 
Ondernemingen in de meest 
getroffen sectoren ontvangen 
een bedrag van € 4.000, -.  

- een ander adres hebben dan het privéadres 
van de eigenaar/eigenaren 

- over het lopende jaar en de afgelopen 2 
belastingjaren niet meer dan € 200.000 aan 
overheidssteun hebben ontvangen. 

Signalering mogelijk bij onjuiste indeling SBI-code 
Hoofdactiviteit is bepalend voor beoordeling. 
Aanvragen kunnen door ondernemers worden 
ingediend via rvo.nl/tegemoetkomingcorona van 
vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020. 

podiumkunstgezelschappen, ook zzp’ers indien zij aansluiten op 
de voorwaarden. 
- beroepen en bedrijven in media en creatieve zakelijke 
dienstverlening zijn uitgesloten. 
- Vereiste van scheiding privé/vestigingsadres problematisch 
- Vereiste van 4.000 vaste bedrijfslasten maart-juni drempel bij 
kleinschalig flexibel ondernemerschap. 
- Formele omschrijving bedrijfsactiviteiten, hoofd- en 
nevenwerkzaamheden aandachtpunt. Vaak brede feitelijke 
uitvoering van werkzaamheden (hybride beroepspraktijk). 

Verruiming Borgstelling MKB 
bedrijf (BMKB). Overheid staat 
garant voor leningen aan MKB-
bedrijven.  

MKB-bedrijven met personeel in dienst. 
 
Lening wordt verstrekt door een bank en moet binnen 
2 jaar worden terugbetaald.  

Gekeken wordt of organisaties in de culturele en creatieve sector 
kunnen hier wel een beroep op kunnen doen. 
Bancaire financieringsmogelijkheden zijn gering in de sector. 
Projecten/bedrijven vaak te a-typisch voor reguliere 
kredietverlening. De looptijd is soms te kort voor ondernemingen 
met geringe winst.  
Culturele en creatieve bedrijven zijn in termen van product, 
schaal, risicobeheersing en marge geen doelgroep voor banken, 
zonder bank geen borg. 

Qredits (rente korting en 
uitstel aflosverplichtingen)  

Voor mensen met een lening bij Qredits. Cultuur + Ondernemen (C+O) heeft een vergelijkbare faciliteit 
met generiek uitstel van drie maanden. Aantal deelnemers is 
beperkt ivm beperkte toepasbaarheid sector. Qredits verwijst 
door naar C+O omdat deze onvoldoende aanvragen van 
creatieven kunnen beoordelen. 

 
Bronnen 
 
NOW:  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/now 
TOGS: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/tegemoetkoming-
ondernemers-getroffen-sectoren-togs 
          https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/voorwaarden 
TOZO: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/tozo 
Boekman: https://www.boekman.nl/actualiteit/cijfers-in-context/de-complexe-arbeidsmarktpositie-van-de-kunstenaar/ 
CBS: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84466NED/table?ts=1586092254178 (zelfstandigen, inkomen, vermogen, kenmerken) 

https://www.cbs.nl/nl-nl/faq/zzp/wat-voor-werk-doen-zzp-ers- 
https://www.cbs.nl/nl-nl/faq/flexwerk/wat-voor-werk-doen-flexwerkers- 
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Effect maatregelen verschilt per deeldiscipline. Betreft basisinfrastructuur en meerjarig gesubsidieerden (cultuurfondsen) 
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8.	Creatieve	industie	
(stimuleringfonds)	

7.	presentatie	(beeldend)	

6.	musea	

5.	muziek	(ensembles)	

4.	muziek	(orkesten)		

3.	muziektheater	(opera)	

2.	dans	

1.	theater	

Overzicht	arbeidsverhoudingen		
bron:	rapporten	minimale	meerkosten	Fair	Practice,	SiRM	(mei,	augustus	

2019)	

perc.	inhuur	zzp	

perc.	flexibele	contracten	

perc.	vaste	dienstverbanden	


