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BIJLAGE - ONDERWERP BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

Beantwoording schriftelijke vragen ex.art.47 RvO aan het 

College van GS, gesteld door de heer T. Dinklo van de 

fractie  FvD betreffende “Coronacrisis”(d.d. 08-05-2020).  

 

 

 

Geachte heer T. Dinklo, 

 

Hieronder treft u de beantwoording aan van de door u gestelde vragen met betrekking tot “Coronacrisis”. 

 

Toelichting: 
Als fractie van Forum voor Democratie hebben wij op 29 april jongstleden een oproep gedaan aan 

ondernemers. Hierin vroegen wij hen om zich te melden wanneer zij, ondanks de steunpakketten, de 

coronacrisis niet door gaan komen. De reden hiervoor was om de problemen van de ondernemers en de 

tekortkomingen van de steunpakketten in kaart te brengen. 

Een terugkomend probleem was dat ZZP’ers met een klein bedrijf soms niet genoeg inkomsten generen of niet 

genoeg uren maken om zich als ondernemer te kunnen aanmelden. Dat betekend dat zij ook geen aanspraak 

kunnen maken op bijvoorbeeld de Tozo, tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Dit terwijl 

deze inkomsten van vitaal belang kunnen zijn voor deze mensen om rond te komen en zij hierover belasting 

betalen net als geregistreerde ondernemers. Wij hebben bijvoorbeeld bericht ontvangen van een eigenares van 

een dansschool die dit probleem had.  

Hierover heeft de fractie van Forum voor Democratie de volgende vragen aan GS: 

 

1. Erkent GS het probleem dat sommige ZZP’ers geen aanspraak kunnen maken op de Tozo? 

 

2. Erkent GS dat dit voor deze mensen grote financiële gevolgen kan hebben? 

 
3. Is GS voornemens de mogelijkheden voor compensatie voor deze groep te onderzoeken? 

 
4. Zo ja, wat denkt GS voor deze ZZP’ers te kunnen doen en op welke termijn? 

 
5. Zo nee, waarom niet?  

 

 

Aan:  

Forum voor Democratie  

De heer T. Dinklo 

 

In afschrift aan: 

Provinciale Staten van Utrecht 
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Antwoord: GS erkent dat sommige ZZP-ers geen gebruik kunnen maken van de Tozo maar heeft geen 

beeld wie deze ZZp-ers zijn, of dit een grote groep is en welke de financiële gevolgen voor deze 

mensen zijn. De provincie heeft geen toegang tot de gegevens van de belastingdienst over deze 

mensen en is niet een organisatie die individuele compensaties kan uitbetalen omdat daar ervaring, 

middelen en mankracht voor ontbreken. Aangezien de uitvoering van zowel de Tozo als andere 

inkomensondersteunende maatregelen bij gemeenten of Rijk liggen zal de oplossing ook daar moeten 

worden gevonden.  

 

 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter, Secretaris, 

mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 

 


