
 

 

Op 27 maart heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen een brief gestuurd 
aan de Tweede Kamer over steunmaatregelen voor de culturele en creatieve sector om de 
gevolgen van de uitbraak van het coronavirus te helpen opvangen. De Auteursbond is 
geschrokken van deze brief. Een grote groep schrijvers, journalisten en vertalers dreigt in de 
kou te blijven staan, omdat de steunmaatregelen van het kabinet niet voor hen gelden.  
 
De overheid heeft het maatschappelijk verkeer grotendeels stilgelegd om de verspreiding van 
het coronavirus tegen te gaan. De Auteursbond heeft daar begrip voor. Maar de culturele en 
creatieve sector is daardoor bijzonder hard geraakt. Onze leden worden geconfronteerd met 
een diepe en totaal onverwachte inkomensval. Zij werken als zzp‘er en kunnen dus geen 
beroep doen op werknemersverzekeringen. Hun zorgen over de toekomst zijn groot en acuut.  
 
Er zijn sinds 13 maart jongstleden meer dan 80 meldingen bij de Auteursbond binnengekomen 
van makers die hun inkomen nu zien kelderen. Het gemiddelde misgelopen inkomen per lid 
bedraagt ca. 4.000,- euro. De schade bedraagt in totaal ca. 350.000,- euro. Dat kunnen onze 
leden zelf niet opvangen. 
 
De Tweede Kamer heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op 12 maart 
middels de motie Jetten (D66) opgeroepen om te werken aan een steunpakket voor de culturele 
sector en noemde daar specifiek bij het grote percentage freelance makers. Maar in de brief van 
27 maart honoreert de minister deze oproep niet. De minister volstaat met de constatering dat 
de generieke kabinetsmaatregelen toepasbaar zijn op het gehele culturele en creatieve veld en 
dat ze ‘met het veld gaat bekijken welke aanvullende maatregelen nodig zijn’. Dat is volstrekt 
onvoldoende en doet geen recht aan de dringende nood onder onze leden. 
 
We roepen u daarom op om specifieke maatregelen te nemen: 
 
1. Stel de zogeheten Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) ook 
open voor zelfstandige schrijvers, journalisten en vertalers die niet de juiste SBI-code hebben. 
Schrijvers, journalisten en vertalers hebben hun beroepspraktijk veelal op hun huisadres 
gevestigd, maar zijn voor een groot deel van hun inkomen afhankelijk van activiteiten 
buitenshuis. Schrijvers van romans, kinderboeken en educatieve boeken geven lessen en 
lezingen op scholen en bibliotheken, geven cursussen en workshops buitenshuis, zelfstandige 
journalisten doen verslag van publieke evenementen zoals sportwedstrijden, concerten of 

Aan de leden van de  
Commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 
Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
Commissie Economische Zaken 
 
 

Betreft Coronavirus – steunmaatregelen voor de culturele en 
creatieve sector  

Amsterdam, 
31 maart 2020 

Geachte leden van de Tweede Kamer, 
 



 

rechtbankzittingen. Schrijvers van scenario’s voor films en tv-programma’s zien hun inkomen 
verdampen omdat eerste draaidagen worden afgelast, schrijvers van toneelvoorstellingen 
omdat hun voorstellingen niet meer worden opgevoerd. Zij hebben dringend steun nodig. 
 
2. Stel de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (Togs) ook open voor 
zelfstandige schrijvers, journalisten en vertalers die in Nederland wonen maar een aanzienlijk 
deel van hun inkomen buiten Nederland verdienen. De Auteursbond krijgt berichten van 
Nederlandse toneelschrijvers die aanzienlijke inkomsten mislopen omdat opvoeringen van hun 
toneelstukken in Duitsland zijn afgelast. 
 
3. Stel de zogeheten Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) ook 
open voor zzp’ers die een gezamenlijk huishouden vormen met een andere zzp’er. Terwijl het 
kabinet heeft aangegeven voor deze regeling geen partnertoets te hanteren, is er voor zzp’ers 
die een huishouden vormen met aan andere zzp’er wel degelijk sprake van een partnertoets. Zij 
kunnen nu slechts één uitkering aanvragen. Dat doet geen recht aan de penibele situatie 
waarin ze verkeren.  
 
4. Tref een voorziening voor zzp’ers die niet in aanmerking komen voor de Tozo, omdat zij (a) 
niet voldoen aan het urencriterium (denk aan hybride beroepspraktijken), (b) omdat ze pas na 
1 jan. 2020 begonnen zijn als zzp’er, (c) omdat ze niet ingeschreven (hoeven) staan bij de KvK, 
of (d) enige andere reden. De Auteursbond heeft leden met een hybride beroepspraktijk, ze zijn 
deels ondernemer en deels in loondienst. Vaak halen juist zij het urencriterium niet en werken 
ze deeltijd in sectoren die ook volledig stil zijn gevallen. 
 
5. Tref een voorziening voor oudere ondernemers, 65-plussers die wel werken, maar nog niet in 
aanmerking komen voor AOW en ook niet voor de Tozo. Oudere zelfstandige 
beroepsbeoefenaars staan ook niet altijd correct ingeschreven in het Handelsregister (was tot 1 
juli 2008 voor hen ook niet verplicht). 

6. De Auteursbond pleit er ook voor dat het kabinet een overbruggings- en garantiefonds voor 
de culturele en creatieve sector instelt. Het voortbestaan van de sector wordt bedreigd door 
een mogelijke faillissementsgolf en het op grote schaal wegvallen van inkomen voor artiesten 
en zzp’ers. Het fonds moet zowel een uitkomst bieden voor de liquiditeitsproblemen op korte 
termijn als de economische schade op middellange termijn waarmee freelancers, bedrijven en 
instellingen worden geconfronteerd.  
De Federatie Creatieve Industrie, de Federatie Cultuur, het Erfgoedplatform, Kunsten ’92 en de 
Creatieve Coalitie hebben op 30 maart een brief aan het kabinet gestuurd over de instelling van 
zo’n fonds. De Auteursbond is lid van de Creatieve Coalitie, het samenwerkingsverband van 
ruim twintig belangenorganisaties van makers in de culturele en creatieve sector, en steunt het 
pleidooi. Een afschrift van de brief treft u hierbij aan. 
 
Wij hopen dat u op zeer korte termijn tot besluiten komt om de steunmaatregelen van het 
kabinet passend te maken voor alle getroffen freelancers in de sector en om over te gaan tot de 
instelling van een overbruggings- en garantiefonds voor de culturele en creatieve sector.  
 
Met vriendelijke groet, 
namens de Auteursbond, 

 
Maria Vlaar 
voorzitter 


