
Het zijn zware tijden voor de goochelaar / il-
lusionist. Niemand had dit zien aankomen. 
Een onzichtbare vijand heeft de wereld in 
zijn grip en van de ene dag op de andere 
zag de entertainer zijn agenda leeglopen. 
Voor dagen, weken, wellicht vele maan-
den. Wie het goochelen als hobby doet 
is bij de gelukkigen. Wie het in bijberoep 
doet zal blij zijn dat hij nog iets heeft om 
op terug te vallen. Wie er helemaal van 
leeft, zit in serieuze problemen. We kijken 
even naar de mogelijke steunmaatregelen 
die op dit moment bekend zijn en België en 
Nederland en sluiten af met enkele lessen / 
bedenkingen naar de toekomst toe. 

Als goochelaar / illusionist leven wij van het 
creëren van illusies, van het entertainen van 
mensen om hen – ook al is het maar even 
– de dagelijkse zorgen te doen vergeten en 
een lach of blik van verbazing op hun gezicht 
te toveren. Maar we staan daarin niet alleen: 

naast ons staan heel wat animatoren, goo-
chelaars, illusionisten, karikaturisten, zan-
gers, acteurs, ballonartiesten, artiesten- en 
evenementenbureaus, deejays, beeld – en 
geluidstechnici en ga zo maar door, die van 
elk feest en evenement een onvergetelijke 
gebeurtenis maken. Onmisbaar en essentieel 
op dat moment, maar onder die noemer val-
len we op dit moment niet. 

De entertainers en evenementensector in het 
algemeen zien op dit moment hun agenda, 
hun optredens en hun dagelijks inkomen tot 
nul herleid worden en we zijn ook realistisch 
genoeg om te beseffen dat onze situatie – ook 
na het opnieuw hernemen van het dagelijks 
leven – niet snel terug levensvatbaar zal zijn. 

Ondernemingen met een fysieke inrichting in 
Vlaanderen en Nederland die verplicht wor-
den tot sluiting door de opgelegde federale 
maatregelen kunnen aanspraak maken op 
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een hinderpremie. Al snel kreeg de Horeca de 
hinderpremie toebedeeld, ze zijn een in het 
oog springende sector, wij opereren meestal 
in de schaduw, in de coulissen, echter zonder 
ons zijn er geen evenementen meer. Onze ‘fy-
sieke inrichting’, onze locatie is de back- and 
frontstage van elk evenement, onze activi-
teiten zijn per definitie ambulant. Maar onze 
deur werd ook gesloten. 

Intussen werd er massaal opgeroepen om 
ook een gelijkwaardige steun te verlenen 
aan al diegenen die door het sluiten “van de 
markt” hun omzet van de kaart geveegd zien. 
In België is er op 1 april een extra regeling 
bekend gemaakt voor bedrijven met forse 
inkomstenverliezen, zonder dat ze daarvoor 
verplicht moeten sluiten. In Nederland werd 
er ook al iets gelijkaardigs uitgewerkt.

Situatie in Vlaanderen

Wie het goochelen als hobby beoefent zal er 
zijn plezier aan kunnen blijven beleven en er 
verder weinig financiële last van ondervinden.  

Wie artiest is in hoofdberoep of bijberoep en 
er rotendeels van leeft heeft diverse opties:

1) Betalingsuitstel sociale bijdragen

De zelfstandige die moeilijkheden heeft door 
het coronavirus, kan betalingsuitstel vragen 
voor de voorlopige sociale bijdragen van de 
eerste twee kwartalen van 2020 en voor de 
regularisaties die tegen 31 maart 2020 moet 
betaald zijn. Deze maatregel geldt niet voor 
reeds betaalde bijdragen.

2) Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

De zelfstandigen in hoofdberoep (incl. helpers, 
meewerkende echtgenoten in het maxistatuut 
en (primo)starters) die hun activiteit verplicht 
moeten onderbreken naar aanleiding van de 
sluitingsmaatregelen genomen door de fede-
rale overheid, hebben recht op deze financi-
ele uitkering van het overbruggingsrecht voor 
de maanden maart en april 2020.

Ook de zelfstandige in bijberoep die voorlo-
pige bijdragen verschuldigd is die minstens 
gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelf-
standigen in hoofdberoep komen in aanmer-
king. De maandelijkse uitkering bedraagt € 
1.291,69 zonder gezinslast en € 1.614,10 met 
gezinslast.

3) De Corona hinderpremie

De corona hinderpremie bedraagt 4000 euro 
voor bedrijven met een fysieke inrichting die 
verplicht volledig moeten sluiten en daar zal 
dus quasi niemand in onze sector beroep op 
kunnen doen.

4) Uitstel terugbetaling leningen

Zelfstandigen en ondernemingen die inge-
volge de coronacrisis moeilijkheden onder-
vinden om hun leningen en kredieten terug te 
betalen, krijgen van de bank uitstel van beta-
ling tot en met 30 september zonder dat hier-
voor extra kosten worden aangerekend. Er 
moet moet wel kunnen aangetoond worden 
dat ze voor het uitbreken van de coronacrisis 
levensvatbaar waren. 

5) Compensatiepremie voor ondernemin-
gen die grote verliezen lijden

De Vlaamse regering kwam op 1 april met 
een nieuw plan een aantal gevolgen van de 
coronacrisis op te vangen. Ze besliste daar-
om dat er een compensatiepremie komt voor 
handelszaken die niet moesten sluiten van 
de overheid, maar toch hun omzet grondig 
zien teruglopen. Het moet dan gaan over een 
verlies van meer dan 60 procent ten opzich-
te van het jaar ervoor. De premie bedraagt 
3.000 euro en wordt eenmalig uitbetaald aan 
de getroffen zelfstandigen. Ook de evene-
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mentensector valt hieronder. Zowel zelfstan-
digen in hoofdberoep als in bijberoep kunnen 
de premie krijgen, op voorwaarden dat ze de 
volledige sociale bijdragen betalen. Wie een 
lagere bijdrage betaalt kan een premie krijgen 
van 1.500 euro, op voorwaarde dat hij of zij 
niet voor meer dan 80 procent als werknemer 
aan de slag is.

Situatie in Nederland

In Nederland vallen de meeste artiesten on-
der de noemer ZZP’er, oftewel Zelfstandige 
Zonder Personeel.  Dit zijn de noodvoorzie-
ningen die voor zelfstandige ondernemers in 
het leven werden geroepen:

1) Tijdelijke overbruggingsregeling zelf-
standig ondernemers (Tozo)

Dit is een inkomensvoorziening ten behoeve 
van levensonderhoud, voor een duur van 3 
maanden. Deze regeling is niet aan specia-
le voorwaarden onderhevig en moet worden 
aangevraagd bij je woongemeente. De rege-
ling werkt met terugwerkende kracht vanaf 1 
maart (direct aanvragen is dus niet nodig). De 
uitkering wordt verwacht binnen 4 weken na 
aanvraag. Een voorschot is mogelijk. De uit-
kering betreft geen lening, maar is een gift. Te-
rugbetalen is dus niet aan de orde. Om deze 
inkomensondersteuning te verkrijgen, moet 
de zelfstandige verklaren dat hij verwacht dat 
als gevolg van de coronacrisis zijn inkomen 
de komende drie maanden minder zal zijn dan 
het sociaal minimum. Het inkomen wordt dan 
maximaal drie maanden aangevuld. Hierbij 
geldt voor gehuwden en samenwonenden dat 
het inkomen wordt aangevuld tot een bedrag 
van €1.500 euro netto,  voor alleenstaanden 
geldt een bedrag van €1.050 euro netto. 

2) Compensatieregeling getroffen sectoren

Het noodloket is bedoeld voor zelfstandigen 
die direct zijn getroffen door overheidsmaat-
regelen ter bestrijding van de coronacrisis en 
die hun omzet daardoor geheel of grotendeels 
zien verdwijnen. De compensatie dient als te-
gemoetkoming in de vorm van een gift voor 
de eerste nood. Het gaat om een eenmalige 
gift van € 4.000 om lopende bedrijfskosten te 
compenseren. Net als in België wordt hier als 

voorwaarde gesteld dat men over een ‘fysie-
ke inrichting buitenshuis’ moet beschikken. 
Je komt in aanmerking als je voldoet aan die 
voorwaarden én de hoofdactiviteit van je on-
derneming overeenkomt met een van de in 
de regeling benoemde SBI-codes. SBI staat 
voor Standaard Bedrijfsindeling. Ieder bedrijf 
dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt 
één of meerdere SBI-codes. Deze code be-
staat uit 4 of 5 cijfers en geeft aan wat de 
activiteit van een bedrijf is, maar de meeste 
artiesten geven aan niet over zo’n code te be-
schikken. Het valt dus nog te bezien wie er 
allemaal beroep op zal kunnen doen.   

3) Uitstel van belastingafdracht en verla-
ging van Voorlopige aanslagen op aan-
vraag

Ondernemers kunnen uitstel van betaling 
vragen voor inkomstenbelasting en vennoot-
schapsbelasting. Dat kon altijd al. Maar nu 
kan je, op basis van de aanslag, ook voor de 
omzetbelasting uitstel aanvragen bij de Be-
lastingdienst. Je krijgt automatisch 3 maan-
den uitstel van betaling. Een boete voor het 
niet op tijd betalen van btw of loonheffingen 
hoef je niet te betalen. 

4) Verlagen voorlopige aanslag

Ondernemers kunnen vragen om hun voor-
lopige aanslag te verlagen nu minder omzet 
wordt verwacht. Zo betalen ze meteen min-
der belasting.

5) Versnelde openstelling BMKB-regeling

De Nederlandse overheid heeft een ver-
snelde openstelling van de BMKB-regeling 
beloofd. Het Besluit Borgstelling MKB Kre-
dieten is bedoeld om de kredietverlening aan 
het midden- en klein bedrijf te stimuleren. Als 
je onvoldoende zekerheden hebt voor een 
krediet bij de bank, dan kan de Nederlandse 
Staat voor je garant staan. De Nederlandse 
staat zal vanwege het coronavirus vanaf eind 
maart eerder garant staan voor ondernemers. 
Deze regeling is bedoeld voor bedrijven met 
maximaal tweehonderdvijftig werknemers en 
voor zelfstandigen die een vrij beroep uitoe-
fenen. 
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5) Uitstel waterschapsbelasting

De mogelijkheid tot uitstel van waterschaps-
belastingen geldt ook voor zzp’ers. Je kunt je 
melden bij het waterschap in jouw regio om 
uitstel aan te vragen of om een betalingsrege-
ling te treffen.

6) Uitstel gemeente

Inmiddels werken veel gemeenten mee aan 
uitstel van betaling bijvoorbeeld voor de toe-
ristenbelasting. Vraag je gemeente waar zij je 
allemaal mee kunnen helpen.

7) Regelingen banken

Ook de banken dragen hun steentje bij: ge-
zonde bedrijven krijgen van een aantal ban-
ken 6 maanden uitstel van aflossing op hun 
leningen tot 2,5 miljoen euro. Het gaat om 
klanten van ABN AMRO, ING, Rabobank, de 
Volksbank en Triodos Bank. Met de maatregel 
willen ze vooral kleine ondernemers wat lucht 
bieden. Consumenten die door wegvallende 
inkomsten tijdelijk minder financiële ruimte 
hebben om de hypotheeklasten te betalen, 
wordt aangeraden om contact op te nemen 
met hun bank. Klanten met een hypotheek 
bij o.a. ABN AMRO kunnen bijvoorbeeld een 
verzoek indienen om rente en aflossing voor 
3 maanden op te schorten.

Pleister op de wonde en lessen / bedenkin-
gen naar de toekomst

Het zijn allemaal broodnodige en welkome 
premies en maatregelen om het leed wat te 
verzachten, maar voor de meeste (beroeps)
artiesten blijft het een pleister op de wonde. 
Vaak gaat het over uitstel van zaken die la-
ter toch betaald gaan moeten worden en de 
uitkeringen vormen voor de meesten slechts 
een fractie van hun daadwerkelijk inkomens-
verlies. De hobbyisten en bijklussers met een 
ander hoofdberoep (of tweede activiteit naast 
hun optredens) zullen nu blij zijn en deze cri-
sis iets makkelijker overleven dan de fulltime-
beroepsartiesten. Het is maar te hopen dat 
deze laatste voldoende hebben aan de steun-
maatregelen en voldoende middelen achter 
de hand hebben om financieel de eindjes aan 
elkaar te blijven knopen. 

Vroeger telden we per land slechts een (paar) 
handvol beroepsartiesten die goed hun kost 
verdienden en die dit ook wel gaan overleven, 
maar jammer genoeg zetten tegenwoordig 
heel wat jonge enthousiastelingen (te) snel 
hun studies of werk aan de kant om volledig 
van de optredens te gaan leven. De gelukki-
gen zijn diegenen die nu nog iets anders heb-
ben om op terug te vallen. 

Dit gaat voorbij, zonder twijfel, maar er zul-
len buiten de medische slachtoffers ook veel 
economische ‘gewonden’ vallen. En ik vrees 
dat onze sector als laatste weer recht gaat 
krabbelen. Want na deze crisis zal men vooral 
teruggaan naar de essentie en grote investe-
ringen, uitgaven of festiviteiten pas later weer 
op de agenda zetten. 

En misschien heeft u ook al stilgestaan bij de 
hygiënische impact van dit alles? De voor-
zichtigheid en ongerustheid? Om niet met-
een van smetvrees te spreken…  De close-
up goochelaar zal niet zo makkelijk meer zijn 
sponsballen in iemands hand duwen dan 
voorheen. Fysiek contact zal in een ander 
daglicht staan. Misschien meer podiumacts? 
Wie zal het zeggen. De ganse wereld maar 
ook de goochelwereld zal niet meer hetzelfde 
zijn dan voor deze corona-crisis.      

Gunther Guinée


