Advies voor zzp’ers
1. Ga na welke opdrachten je hebt of had staan in de periode vanaf 10 juli 2021 tot heden.
2. Of er wel of niet betaald wordt, hangt in principe af van de overeenkomst, en de
voorwaarden daarin, die jij als opdrachtnemer met de opdrachtgever gesloten hebt.
3. Daarbij kan het handig zijn te weten hoe de opdrachtgever ‘bovenaan de piramide’ (bijv. de
organisator of producent) erin zit. Daar gaan de volgende tips over.
4. Bekijk in het overzicht (zie bijlage) of deze opdrachten vallen onder de (sub)sectoren:
a. Zakelijke markt
b. Publieksevenement
c. Overig
5. Bekijk of deze (sub)sectoren in aanmerking komen voor één of meerdere regeling en voor
wie deze van toepassing is. Werkgever, zzp’ers of ten behoeve van de gehele keten. De kleur
geeft al veel informatie weer:
a. Groen – de organisator kan vrijwel zeker een aanvraag indienen, mits hij aan alle
voorwaarden voldoet. Neem contact op met je opdrachtgever of door de organisator
de aanvraag is/wordt gedaan. De meeste regelingen worden nog nader uitgewerkt of
zijn net opgestart. De organisatoren hebben veelal het geld dus nog niet op de
rekening staan of moeten nog wachten op de toekenning. Het is handig in het
overzicht te kijken wanneer de organisator een aanvraag kan indienen; je kan
aanvullende afspraken maken over wanneer je de factuur kan en mag sturen. Dit zal
per organisator en regeling afhankelijk zijn wanneer de toekenning plaatsvindt en/of
afhankelijk zijn van de liquiditeit.1
Let op dat niet alle regelingen de gecommitteerde kosten (de vergoeding die op het
moment van het verbod aan opdrachtnemer verschuldigd was) volledig uitbetalen;
een organisator kan nader overleg met je willen over de hoogte of wijze van betalen
van de factuur.2
b. Oranje – het is niet zeker of de organisator in aanmerking komt voor de specifieke
steunregeling. Meestal is dit afhankelijk van de feitelijke kenmerken van het event.
Neem contact op met je opdrachtgever of door de organisator een aanvraag kan
worden ingediend. Je kan aanvullende afspraken maken over wanneer je de factuur
kan en mag sturen.
c. Rood – De organisator kan geen aanspraak maken op de steunmaatregelen. Dit
kan/zal in een aantal gevallen kunnen betekenen dat er geen of onvoldoende
liquiditeit is, bijvoorbeeld om de facturen van zzp’ers te kunnen betalen. Zoals bij
advies 2 gesteld: de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer afgesloten
voorwaarden gelden. Maar opdrachtovereenkomsten kunnen op basis van die
voorwaarden in deze omstandigheden wellicht ook komen te vervallen. Belangrijk te
kijken hoe dit dus in de voorwaarden is geregeld om daar dus wel samen uit te
komen.
LET OP: De ontwikkeling van alle regelingen kost tijd en veelal zijn we als sector en de organisatoren
afhankelijk van diverse ministeries en uitkeringsinstanties. Het geld staat niet vanzelf op de rekening.
1

Zo wordt bijvoorbeeld bij de TRSEC in delen uitbetaald door de RVO; eerst wordt 50% betaald, en pas na de
goedkeuring door de accountant (kan lang duren gezien de drukte bij accountants) de overige 50%.
2
Zo dekt de subsidie van de TRSEC in Q1 en Q2 2022 niet voor 100% de gecommitteerde kosten. Vooral voor
de ATE is het mogelijk dat organisatoren die minder veel organiseren niet de ATE zullen willen aanvragen
omdat ze niet zelf de 10 of 20% willen betalen en proberen zowel het project (het evenement) als betalingen
door te schuiven. Dat geldt in mindere mate ook voor de TRSEC.
Van de compensatieregeling via het Fonds Podiumkunsten is het nog onduidelijk hoe de regeling er exact uit
komt te zien. Deze onzekerheid kan ervoor zorgen dat producenten nog geen uitspraken willen doen over de
hoogte van de overeenkomst.

Toekenning van een aanvraag vindt plaats door een uitkeringsinstantie. Een aanvraag kan altijd
worden afgekeurd.
Je bent als zzp’er zelf verantwoordelijk voor je opdrachten en facturen. Wij stimuleren alle
organisatoren om de gehele keten te voorzien en ook zelf contact op te nemen met toeleveranciers,
zzp’ers etc. De administratieve werkzaamheden die deze regelingen vragen kunnen de nodige
tijdsinvestering vragen van de organisator of van jou als zzp’er. Heb begrip voor elkaars situatie en
onzekerheden. We zijn er om elkaar te helpen!
Let op dat indien het geld uit een garantiefonds/regeling komt, die omzet voor de zzp’er fiscaal niet
anders is dan een normaal betaalde factuur. Het is dus geen subsidie voor de zzp’er, maar reguliere
omzet die invloed kan hebben op de overige steunmaatregelen.
Bij specifieke vragen, problemen of klachten: wend je tot de organisator, uitvoeringsinstantie of
betreffende branchevereniging.

