
Beroep op zzp’ers: vraag niet allemaal tegelijk noodhulp aan 

AMSTERDAM - Voor zzp’ers die in acute geldnood zitten zijn het verwarrende 

tijden. Terwijl in de ene gemeente het noodloket voor inkomensondersteuning 

vorige week al open was, worden zzp’ers in andere gemeenten onverrichter zake 

naar huis gestuurd. 

 

De 50-jarige textielvormgeefster Jolanda Wijngaards zit nog niet in acute geldnood. 
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Gemeenten die het loket al hebben, zijn vaak de grotere gemeenten die ervaring 

hebben met het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), waar de nieuwe 

tijdelijke regeling op geënt is. Zo heeft het Regionaal Bureau Zelfstandigen van de 

gemeente Rotterdam al ongeveer 2700 aanvragen binnen gekregen voor financiële 

ondersteuning. Hoewel de nieuwe regeling nog niet klaar is. 

Tienduizenden aanvragen verwacht 

Tienduizenden zzp’ers gaan een beroep doen op de regeling. Margreet Drijvers, 

directeur van het Platform Zelfstandig Ondernemers (PZO), doet een beroep op het 

moreel van ondernemers. „Als iedereen woensdag een aanvraag indient, gaat het 

mis”, waarschuwt ze. Doe dat alleen bij acute geldnood. De regeling geldt met 

terugwerkende kracht vanaf 1 maart tot 1 juni. Op 31 mei kun je nog een aanvraag 

doen.” 

De Groningse Jolanda Wijngaards geeft zzp’ers in acute nood voorrang. „Ik maak 

textiel voor theater en evenementen. De meeste projecten liggen stil, maar ik heb 



een buffertje omdat ik aan het sparen was voor een bedrijfspand. Maar als ik 

helemaal geen inkomsten heb, gaat het hard. Mijn vaste lasten lopen door. Dus ook 

ik zal aan moeten kloppen bij het noodloket.” 

Onduidelijkheden 

Woensdag hoopt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alle 

contouren van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers 

(Torzo) bekend te maken. Jannie van den Berg, teamleider Zelfstandigen Loket 

Flevoland, werkt met onder andere het ministerie en de Vereniging Nederlandse 

Gemeenten aan het vormgeven van de regeling. Veel is al bekend. Zo vervalt onder 

meer de partnerinkomenstoets en de levensvatbaarheidstoets. „Maar er moeten nog 

besluiten genomen worden. Wat als beide partners zzp’er zijn, mogen ze dan wel of 

niet allebei een aanvraag doen?” 

Dat vraagt ook opera- en concertzanger Marcel van Dieren uit Tilburg zich af. Hij 

en zijn vrouw Gabrielka Clout, pianiste en koordirigente, zijn beide zzp’er. „Ons 

inkomen fluctueert, maar gemiddeld komt er maandelijks tussen de €3500 en 

€4000 binnen. Dat is grotendeels gestopt.” De vaste lasten van het gezin met twee 

jonge kinderen zijn zo’n €2500 per maand. Van Dieren heeft zich al gemeld bij de 

gemeente. 

Paar dagen 

Van den Berg raadt gemeenten aan om ondernemers zo snel mogelijk een aanvraag 

te laten indienen. „Des te sneller kun je voorschotten geven.” Het geld kan binnen 

vier weken op de rekening van de aanvrager staan. „In uitzonderlijke gevallen 

binnen een paar dagen.” 

 


