Oss, 14 maart 2020
Betreft: Statenvragen: Coronavirus en positie van ZZP’ers

Geacht college,
Het aantal met coronavirus geïnfecteerde Brabanders neemt toe. Helaas heeft dit tot gevolg gehad
dat inmiddels enkele Brabanders hierdoor zijn overleden. De impact en gevolgen van het coronavirus
zijn in Brabant het hoogst. Door onze zorgverleners worden alle inspanningen verricht om de mensen
die met dit virus zijn besmet alle mogelijke zorg te verlenen. Het laat opnieuw zien hoe belangrijk het
is om de kwaliteit van onze zorgsector op peil te houden en hierin meer te investeren.
De impact van het coronavirus is thans ook te merken in het economische verkeer. Met name de
kleine ondernemers en ZZP’ers (bijvoorbeeld maaltijdbezorgers, horeca, kappers e.a.) zijn in
verhouding met de grote bedrijven, niet in staat om voldoende reserves en buffers aan te leggen om
moeilijke tijden te overbruggen. De financiële gevolgen van het coronavirus, inmiddels een
pandemie, zijn erg groot voor deze categorie van ondernemingen.
De meeste ZZP-ers en veel kleine ondernemers zijn niet verzekerd tegen verplicht thuisblijven i.v.m.
corona. En als men wel verzekerd is voor ziekte, gaat dit vaak pas na 1 tot 3 maanden in. Veel ZZP-ers
moeten gedwongen thuisblijven met milde klachten of opdrachtgevers die opdrachten cancelen.
Veel ZZP-ers werken noodgedwongen voor een laag loon (maaltijdbezorgers, horeca en kappers) en
kunnen een dergelijke klap niet opvangen. Sommige gemeenten stellen Bijzondere Bijstand open
voor ZZP-ers, maar bieden geen eenduidige informatie hierover en vaak is er een lastige procedure
met lange doorlooptijd
Als het gaat over de economische impact van het coronavirus gaat het voornamelijk over de
beursontwikkelingen en wat de aandelen doen. Hierdoor raken de gevolgen voor bijvoorbeeld de
1.2 miljoen ZZP’ers, die inmiddels een onmisbaar belang vormen in de landelijke economie ,
onderbelicht. De SP is van mening dat onze Brabantse kleine ondernemers en de ZZP-ers in deze
moeilijke tijd extra aandacht en (financiële)steun dienen te krijgen. In het economisch beleid van de
provincie heeft de MKB prominente aandacht als het gaat om bij te dragen aan investeringen in
innovatie en ontwikkeling. In het beleid ontbreekt het echter aan een voorziening om de ZZP’ers en
kleine MKB’ers te helpen in dit soort onvoorziene situaties en bij grote calamiteiten.
In een artikel van Omroep Brabant van dinsdag 10 maart 2020 1wordt de schrijnende situatie van
ZZP’ers en hun noodkreet beschreven: “Alleen al in deze regio zijn er 5000 zzp'ers die net op of net
onder de armoedegrens leven. Die hebben geen financieel vangnet als een gemeente of UWV dat
ingrijpt als het inkomen naar beneden duikt. Door corona ligt bij sommige zelfstandigen het werk stil
en die hebben niet allemaal vet op de botten om te wachten totdat het virus is overgewaaid."
Bovenstaande leidt bij de SP tot de volgende vragen aan uw College:
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https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3169287/Het-regent-afzeggingen-Brabantse-zzp-er-voelt-als-eerstede-coronapijn

1. Deelt u onze opvatting dat de Brabantse ZZP’ers en kleine ondernemers ook een onmisbaar
belang vormen in de Brabantse economie?
2. Bent u ervan op de hoogte dat in Brabant rond 5000 ZZP’ers net op of net onder de
armoedegrens leven?
3. De SP vindt het belangrijk dat er binnen zeer korte tijd voorzieningen of een noodfonds
wordt ingericht waar ZZP’ers en kleine ondernemers (MKB) die noodgedwongen thuis
moeten blijven vanwege het Coronavirus en daardoor inkomsten mislopen waarvoor zij niet
verzekerd zijn, op een toegankelijke en snelle manier, zonder veel randvoorwaarden, gebruik
van kunnen maken om de komende tijd rond te komen. Bent u dat met de SP eens? Zo nee,
waarom niet? Zo ja, op welke termijn kunnen wij zo’n noodplan verwachten?

Met vriendelijke groeten,

Nurettin Altundal
SP Statenlid

