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Uitgangspunten corona opdracht compensatieregeling (vangnetregeling) 
 
30-11-2021 
  
 
Aanleiding 
De beperkingen, aangekondigd in de maatregelenbrief COVID-19 van 26 november 2021, die met 
ingang van 28 november van kracht zijn geworden, waardoor zzp’ers en flexwerkers in de culturele 
en creatieve sector direct worden getroffen. 
 
DOEL 
Continuïteit van de sector borgen, behoud van mensen en bedrijven voor de culturele en creatieve 
sector, gelijke behandeling van werkenden ongeacht de contractvorm van hun arbeidsverhouding, 
compensatie van maatregelen die buiten de sfeer van het ondernemingsrisico liggen, en direct 
verband houden met overheidsingrijpen. De regeling heeft het karakter van een restrisico-regeling 
(vangnet) voor werkenden, 
 
MIDDEL 
De vangnetregeling is complementair aan Tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19 (TRSEC) 
en de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) en regelt volgens een logische rangorde 
een tegemoetkoming in die gevallen waarin de TRSEC en de ATE of aanvullende afspraken in 
subsidievoorwaarden of contract, voortvloeiend uit een sociale dialoog, juist niet voorziet om de 
gevolgen van annuleringen op de vangen.  
 
De vangnetregeling geldt voor zzp’ers en flexwerkers die kunnen aantonen dat opdrachten zijn 
weggevallen en die aantoonbaar op geen enkele andere manier aanspraak kunnen maken op 
compensatie of doorbetaling van hun werk- of opdrachtgever. Deze regeling kan worden ingericht 
naar het voorbeeld van de regeling ATE, met als kenmerkend verschil tussen de vangnetregeling en 
de ATE dat alleen een individueel werkende een aanvraag kan indienen.  
 
AFBAKENING EN VOORWAARDEN 

1. Er was sprake van een annulering die verband houdt met de getroffen maatregelen zoals 
aangekondigd op 12 november en 26 november door de Rijksoverheid. 

2. Er is sprake van omzet- en inkomensverlies dat met dossierstukken en in de boekhouding 
onderbouwd aangetoond kan worden. 

3. Er is geen sprake van doorbetaling of uitbetaling van een werk- of opdrachtgever uit, terwijl 
hier wel aantoonbaar om verzocht is. 

4. Bij uitbetaling op grond van deze garantieregeling wordt her recht op juridische stappen 
gecedeerd aan de Rijksoverheid, ten einde kosten mogelijkerwijs te verhalen op werk- of 
opdrachtgevers zonder dart kwetsbare zzp’ers of flexwerkers bezwaard worden met deze 
opgave. 

5. Er komt een laagdrempelig minimumbedrag om redenen van administratieve doelmatigheid. 
6. Deze regeling voorziet alleen in een vangnetuitkering in gevallen waarin voor dezelfde 

activiteiten niet anderszins is voorzien in betaling gekoppeld aan deze (kerst)periode. 
7. Deze regeling compenseert ten hoogste 100% van het misgelopen factuur- of loonbedrag. 
8. Er kan alleen een aanvraag worden ingediend door natuurlijke personen in de hoedanigheid 

van werknemer of opdrachtnemer 
9. Deze regeling sluit qua juridische onderbouwing en uitvoeringssystematiek zoveel als 

mogelijk aan bij TRSEC en de ATE-regeling.  
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UITVOERING 
 
Voor de keuze van de meest geschikte manier van vormgeving en uitvoering van de regeling, is de 
vraag naar de afbakening van de doelgroep richtinggevend. Verschillende opties zijn mogelijk. 
Aangezien het gaat om een brede variëteit aan annuleringen kan worden besloten tot een 
subsidieregeling van de Rijksoverheid, uit te voeren door de Rijksdienst Voor Ondernemend 
Nederland (RVO). Hiermee wordt dan aangesloten bij de reeds bestaande evenementenregeling 
TRSEC en de nog tot stand te brengen Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE). Zo kan 
uniformiteit tussen de uitvoering van deze  regelingen ook worden geborgd.  


