Kunsten92: Tweede steunpakket: Verlenging en uitbreiding noodpakket banen en economie

'Dit zijn onze Helden' op het Malieveld, Den Haag, 20 mei 2020. Foto door Sjoerd Knibbelaar.

TWEEDE GENERIEKE STEUNPAKKET CORONACRISIS
Vanmiddag heeft het kabinet het tweede economische noodpakket bekendgemaakt.
De Creatieve Coalitie heeft de belangrijkste maatregelen voor werkenden in de creatieve en culturele sector op een rij gezet:
1. Voor zzp'ers wordt de Tozoregel verlengd. Zelfstandigen kunnen bij hun gemeente aanvullende inkomensondersteuning krijgen
voor levensonderhoud. Deze vult tot eind augustus 2020 het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden
terugbetaald. Wel wordt een partnerinkomenstoets ingevoerd, zeer tegen de zin van de vakbonden. Dit betekent dat alleen
huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in het
levensonderhoud.
2. Een ondernemer die minstens 20 procent omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten
aanvragen bij UWV voor juni, juli en augustus. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel doorbetalen. De verlengde NOWregeling
hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar de nieuwe regeling bevat ook wijzigingen.
3. Voor ontslagen flexwerkers die niet voldoen aan de voorwaarden voor WW heeft de minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid vandaag een voorstel aan de Tweede Kamer gestuurd voor een Tijdelijke overbruggingsregeling flexibele
arbeidskrachten (TOFA) per 1 juli. Gezien de Kamerbreed aangenomen motie Gijs van Dijk c.s. wil de minister hier eerst met de
Kamer over debatteren. Lees HIER de brief van minister Koolmees.
4. Het kabinet trekt 50 miljoen euro uit voor een omscholingsfonds, ter ondersteuning van initiatieven van sociale partners. Dit
crisisprogramma 'NL leert door' moet ervoor zorgen dat mensen vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen
volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie. Werkgevers die de NOW aanvragen, worden verplicht om hun
werknemers te stimuleren om aan bij en omscholing te gaan doen.
Het kabinet zal bezien of onderdelen van de nog langduriger gesloten sectoren, zoals de grote podia/theaters, die in ieder geval tot 1
september gesloten blijven, maar ook daarna naar verwachting te maken krijgen met forse beperkingen – gesteund en op weg
geholpen kunnen worden naar nieuwe verdienmodellen, zo nodig met behulp van pilots.
Maatregelen voor bedrijven en organisaties:
Nieuwe regeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB
MKBondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen  bovenop de
tegemoetkoming loonkosten (NOW)  een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten
te kunnen betalen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van
omzetderving (minimaal 30 procent) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 20.000 euro voor de komende
drie maanden.

Lees HIER het volledige bericht op de site van de Rijksoverheid en de Kamerbrief
Het is nu nog niet precies te zeggen hoe deze algemene steunmaatregelen uitpakken voor de verschillende onderdelen van de
culturele en creatieve sector. Ook is onduidelijk of en op welke manier naast dit tweede generieke steunpakket nog specifieke
regelingen voor de culturele en creatieve sector volgen. Het kabinet zal een aantal recent door de Kamer aangenomen moties
moeten uitvoeren: van Kamerlid van Raan (regering moet alles op alles zetten om de culturele sector door de crisis te loodsen; dit
betreft ook het ongesubsidieerde deel van de sector); van Kamerlid Jetten (steun nodig voor de sector, waarin 60 % zzp'ers) en van
Kamerlid van Dijk (werkgevers aansporen om zo veel mogelijk ook flexwerkers in dienst te houden en een tijdelijke, uitvoerbare
regeling voor flexwerknemers die sinds 1 maart hun baan zijn verloren maar niet in aanmerking komen voor een uitkering).

________________________________________________________________________________________________________
Over 'Dit zijn onze helden' > Vandaag staan op het Malieveld: een vakkenvuller, een kunstenaar, een schoonmaker, een vuilnisman,
een verpleegkundige, een leraar, een politieagent, een journalist, onze ministerpresident en de topman van KLM. Allen op een
sokkel, maar de één iets hoger dan de ander. Hiermee stellen we de vraag: Hoeveel geld verdient een held? Platform BK en Yuri
Veerman maakten een beeld dat de huidige ongelijkheid weerspiegelt, op basis van de enorme verschillen in financiële waardering.
Een beeld dat symbool staat voor het oude normaal en richtinggevend kan zijn voor het nieuwe en onbekende normaal. Dit beeld is
‘Dit zijn onze Helden’.
Lees meer over de campagne en de partners in het persbericht van Platform BK
Of ga naar de website ditzijnonzehelden.nl
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