
SOLIDAIR MET ZZP’ERS 

FAIR 
PRACTICE IN 
TIJDEN VAN 
CORONA 
Het contracteren en annuleren van zzp’ers. 
Hoe kan dat eerlijk?    

Schuif Corona-risico’s niet onnodig of 
onevenredig af op de zzp’er / flexwerker. 

Gebruik deze checklist voor: 

• eerlijk contracteren van zzp’ers / flexwerkers

• eerlijke afhandeling in geval van annulering of

opschorting door overheidsingrijpen.

VOORAFGAAND AAN 
EVENEMENT OF 
PROJECT 

• MINIMALISEER ONZEKERHEID

Houd de zzp’er / flexwerker waarmee u wilt
werken niet tot het laatste moment in onzekerheid,
sluit binnen een redelijke termijn een contract af.

Anders loopt de zzp’er / flexwerker onevenredig
risico. Als afspraken niet vastliggen, maken deze
in geval van annulering of opschorting door
overheidsingrijpen mogelijk geen onderdeel uit van
de daadwerkelijke schade/kosten die door Corona-
steun gedekt zullen worden.

• SCHUIF CORONA-RISICO’S NIET AF

Corona-risico’s zijn inmiddels voorzienbaar; niet
langer ‘overmacht’. Wentel ze niet en zeker niet
onevenredig af op de zzp’er / flexwerker. Een
contractuele mogelijkheid tot kosteloos of geringe
vergoeding annuleren is volstrekt niet fair.

• HEEFT U ALS ORGANISATOR ZICHT
OP CORONASTEUN?

Als er zicht is op Corona-steun, dan beïnvloedt dat
de redelijkheid of onredelijkheid van de verdeling
van risico’s. Ook met terugwerkende kracht.

Pas contracten en verdeling van het risico aan op
veranderde omstandigheden of veranderde
regelingen omtrent Corona-steun. Zo’n
verandering zou het bekend maken van een
noodsteunpakket na de persco. van 12 nov. jl. zijn
en ook de bekendmaking van de Aanvullende
Tegemoetkoming Evenementen (ATE) is zo’n
veranderde omstandigheid.

Rechters kijken bij de beoordeling van de 
eerlijkheid van contracten in geval van Corona 
naar: “gelijke verdeling van de schade (en 
opbrengsten zoals overheidssteun waar die van 
invloed zijn op de geleden schade)”. 

https://www.parool.nl/amsterdam/rechter-bepaalt-coronakorting-op-huur-voor-hotel-v~b85130f4/


ALS U ALS 
ORGANISATOR MOET 
BESLUITEN TOT 
ANNULERING OF 
OPSCHORTING VAN 
EEN PROJECT OF 
EVENEMENT 

• SCHUIF DE OPDRACHT NIET DOOR

Schuif de opdracht niet onbetaald door naar een
zeker of onzeker moment in de toekomst.

• BETAAL DE OVEREENKOMST
VOLLEDIG

Eerbiedig het contract en betaal het
overeengekomen bedrag, waaronder het
honorarium. En verreken daarbij het eventueel
verstrekte voorschot. Sluit een nieuw contract af
voor de volgende/opgeschorte editie.

Opgevoerde zzp-/flexkosten zoals het 
honorarium worden via de Garantieregeling 
Evenementen en de Aanvullende 
Tegemoetkoming Evenementen  (ATE) 
gecompenseerd. Dat geldt óók wanneer volgens 
het contract met bijv. 60% vergoeding of zelfs 
kosteloos kan worden geannuleerd. Alleen 
volledige betaling is in deze gevallen fair (of 
80% voor ATE-evenementen na 19 sept. jl.). 

• OF EEN ANDERE REDELIJKE

COMPENSATIE
Kan een beroep worden gedaan op een andere

en nog bekend te maken Coronaregeling,

waarmee de schade slechts deels

gecompenseerd wordt, dan hangt het van de

omstandigheden af welke compensatie aan de

zzp’er redelijk is.

100% betalen is het uitgangspunt.

Tussen 50%-100% kan afhankelijk van de

omstandigheden fair zijn.

Als contractueel tegen een relatief geringe

compensatie kan worden geannuleerd terwijl de

organisator/producent wel forse of volledige

coronacompensatie van een overheid kan

ontvangen, dan is annulering tegen geringe

afkoop sowieso niet redelijk omdat de schade

dan niet evenredig wordt gedeeld.

Wij zijn 46 belangenorganisaties uit de culturele en 
creatieve sector.  

Wij zijn meer dan 50.000 makers. 

Wij zijn musici, beeldend kunstenaars, 
museumgidsen, acteurs, fotografen, choreografen, 
journalisten, mimespelers, dansers, regie-
assistenten, schrijvers, cameramensen, 
componisten, auteur-muzikanten, theatermakers, 
improviserende musici, dans- en 
performancemakers, animatoren, 
interieurarchitecten, ontwerpers, circusartiesten, 
regisseurs, locatiescouts, belangenbehartigers, 
gidsen, agenten, film- en televisiemakers, cinema-
editors, zangpedagogen, podiumkunstenaars, 
stemacteurs, vertalers, technici, tekstschrijvers, 
school-muziekdocenten, geluidsmensen, 
cinematografen 

Wij maken ons hard voor de werkenden in de 
culturele en creatieve sector 

en wij maken cultuur. 


