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Maatregelen culturele sector 

Generieke maatregelen: 

• TOGS: Culturele ondernemers met vaste lasten kunnen in aanmerking komen voor eenmalig 
€4000 euro, zie: hAps://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-
schade-covid-19 

• TOZO: Makers/kunstenaars kunnen aanspraak maken op de standaardregeling voor zzp’ers 
zie: hAps://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/25/nieuwsbericht-tozo-
zelfstandig-ondernemers 

• NOW: Voor werknemers (ook kunstenaars die via de arUestenregeling werken) kan 90 
procent loonsubsidie worden aangevraagd, zie: hAps://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/now  

Cultuursector specifieke maatregelen van Ingrid 

• 300 miljoen euro extra bovenop de bestaande culturele middelen, bedoeld voor: 
o verhogen van de subsidie aan producerende instellingen in de Basisinfrastructuur 

2017-2020 en de instellingen en fesUvals die meerjarige subsidie ontvangen van de 
zes rijkscultuurfondsen in de periode 2017-2020; 

o verhogen van de leenfaciliteit voor monumenteneigenaren van opengestelde 
rijksmonumenten via het NaUonaal RestauraUe Fonds; 

o investeren in de vitale regionale infrastructuur via de rijkscultuurfondsen voor een 
beperkt aantal cruciale regionale musea, podia en filmtheaters; 

o verhogen van leenfaciliteiten bij Cultuur + Ondernemen voor instellingen die 
o privaat worden gefinancierd. 

• Een campagne en Ucketregeling voor mensen die een kaartje hebben gekocht van een 
geannuleerde show. Heb je een kaartje gekocht? Dan is het idee dat je een voucher 
terugkrijgt. Zie: hAps://www.bewaarjeUcket.nl/  

OpschorUng huren  1

• Om de rijksgesubsidieerde musea op de korte termijn meer financiële 
ruimte te geven, ben ik met het Rijksvastgoedbedrijf overeengekomen 
om de musea die hun panden huren van het Rijksvastgoedbedrijf 
desgewenst een huuropschorUng van drie maanden te geven. Dat 
betekent dat zij op een later moment hun huur kunnen voldoen. 

• Ik hoop dat gemeenten en provincies mijn voorbeeld zullen volgen en 
onderzoeken welke mogelijkheden zij hebben op het gebied van hun 
verantwoordelijkheden als verhuurder om de sector tegemoet te 
komen. 

Basisinfrastructuur en Erfgoedwet 
• De deadline voor het indienen van de jaarverantwoording over 2019 

verschuic van 1 april naar 1 juni 2020. Dit geldt voor alle instellingen 
die subsidie ontvangen via de basisinfrastructuur of de Erfgoedwet. 

• Wanneer de jaarverantwoording om goede redenen – bijvoorbeeld 
wanneer de accountant meer Ujd nodig heec – later dan 1 juni wordt 
ingediend, zal ik daar geen consequenUes aan verbinden. 

• De subsidies blijven doorlopen. Bij de vaststelling van de subsidie voor de 
basisinfrastructuur 2017–2020 zal ik de subsidie niet korten als 
voorgenomen prestaUes niet worden gehaald vanwege COVID-19. 
Gemeenten hebben mij laten weten deze maatregel te volgen. 

 Zie hAps://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z05750&did=2020D12041 1

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/25/nieuwsbericht-tozo-zelfstandig-ondernemers
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/25/nieuwsbericht-tozo-zelfstandig-ondernemers
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/25/nieuwsbericht-tozo-zelfstandig-ondernemers
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/now
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/now
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/now
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap/documenten/kamerstukken/2020/04/15/aanvullende-ondersteuning-culturele-en-creatieve-sector
https://www.bewaarjeticket.nl/
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z05750&did=2020D12041


17 april 2020 

• Voor projectsubsidies en gesubsidieerde acUviteiten geldt dat ook hier 
coulant mee wordt omgegaan. Deze worden niet teruggevorderd als 
prestaUes niet worden gehaald vanwege COVID-19. Hierbij wordt besteed  
ook speciale aandacht  besteed aan iniUaUeven van vrijwilligers die Ujdelijk 
worden sUlgelegd, waardoor subsidieaanvragen soms later worden 
ingediend. 

• Vanaf 2019 zijn voor instellingen in de basisinfrastructuur de voorschricen over het 
bestemmingsfonds OCW afgeschac. Zij hoeven 
daardoor geen bestemmingsfonds OCW meer aan te houden. De 
reserves die zij daarin hebben opgebouwd mogen worden ingezet 
voor de algemene reserve en zijn vanuit daar vrij inzetbaar voor de kernacUviteiten van de 
instelling. Dit geldt ook voor toekomsUge 
posiUeve resultaten. 

• Mogelijk is gemaakt dat instellingen in de basisinfrastructuur al op 
korte termijn de beschikking krijgen over hun subsidie voor het derde 
kwartaal van 2020, zodat zij over meer liquide middelen beschikken en 
verplichUngen aan vooral freelancers en zzp’ers kunnen nakomen. 
Gemeenten inventariseren op dit moment wat de behoece is bij de 
door hen gesubsidieerde instellingen om de bevoorschoing te 
wijzigen. 

Rijkscultuurfondsen 
• De zes rijkscultuurfondsen nemen alle bovengenoemde coulancemaatregelen over voor de 

instellingen die zij ondersteunen. 
• De zes rijkscultuurfondsen hebben binnen de bandbreedte van hun 

bestaande budgeAen, inclusief eventuele eigen reserves dan wel 
onderuitpuing van regelingen als gevolg van COVID-19, de ruimte om 
sectorspecifieke maatregelen uit te werken en toe te passen. Deze 
maatregelen zullen zoveel mogelijk aansluiten op de bovenstaande 
coulancemaatregelen en/of passend zijn bij de sectorspecifieke noden. 
Daarbij zal er aandacht zijn voor alle onderdelen van de keten: van 
onder andere kunstenaars en componisten, gezelschappen en 
amateurorganisaUes, galeries en podia/fesUvals tot het blijven 
bereiken van het publiek. 

Private fondsen 
• De vier grote private cultuurfondsen, te weten het Prins Bernhard 

Cultuurfonds, het VSBfonds, Fonds 21 en de VandenEndeFoundaUon 
hebben mij laten weten dat zij de strekking van bovengenoemde 
coulancemaatregelen onderschrijven en bezien hoe deze binnen de 
eigen prakUjk mogelijk zijn. 

• Zij zullen daarnaast binnen de eigen prakUjk nagaan met welke (extra) 
maatregelen zij de sector in de komende periode kunnen ondersteunen. 

• Zij zullen de door hen ondersteunde projecten per geval bekijken en 
met coulance behandelen. 

• In de huidige situaUe zullen door hen toegezegde middelen in beginsel 
ook uitgekeerd worden als een project vanwege de maatregelen 
rondom 

• COVID-19 niet volgens het ingediende plan is gerealiseerd. 
Aanvragen voor de periode 2021–2024 

• Alle instellingen die een aanvraag hebben ingediend voor de basisinfrastructuur in de periode 
2021–2024 worden vrijgesteld om in het 
kader van hun aanvraag de jaarcijfers 2019 na te zenden. 

• De Raad voor Cultuur gaat bij de beoordeling van de aanvragen uit van 
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de gegevens zoals die zijn ingediend voor de maatregelen als gevolg 
van COVID-19. Pas na het advies op 4 juni a.s. wordt gekeken naar de 
gevolgen hiervan. 

• Ook de rijkscultuurfondsen beoordelen op deze manier de aanvragen 
voor meerjarige subsidies voor de periode 2021–2024. 

Eigenaren rijksmonumenten 
• De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zal op verzoek het ritme van 

bevoorschoing van lopende restauraUesubsidies aanpassen. 
• De termijn van verantwoording van subsidies wordt op verzoek 

uitgesteld. 
• Subsidieaanvragen in het kader van de Sim die door de huidige 

omstandigheden incompleet zijn aangeleverd kunnen later worden 
aangevuld. 

• Het NaUonaal RestauraUefonds verleent op verzoek van zakelijke 
klanten 6 maanden uitstel van aflossing. Deze coulancemaatregel geldt 
ook voor een parUculiere klant die aantoonbaar nadelige gevolgen 
ondervindt van COVID-19. 

Maatregelen specifiek ter bevordering sociale zekerheid  
• Makers/kunstenaars kunnen aanspraak maken op de standaardregeling voor zzp’ers (TOZO, 

zie: hAps://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/25/nieuwsbericht-tozo-
zelfstandig-ondernemers) 

• Betaalde facturen voor werk voor de Corona crisis wordt niet verrekend met de TOZO 
uitkering (moUe Steven, zie hAps://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moUes/detail?
id=2020Z06679&did=2020D14178 ) 

• Voor werknemers (ook kunstenaars die via de arUestenregeling werken) kan 90 procent 
loonsubsidie (NOW) worden aangevraagd (zie: hAps://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/now)  

• Kunstenaars die werkloos raken en het afgelopen half jaar volgens de arUestenregeling 
hebben gewerkt of in dienst waren kunnen gebruik maken van de WW (ten minste 3 
maanden uitkering, eerste twee maanden 75% van het laatstverdiende loon, daarna 70%). 

• Voor mensen uit de cultuursector die net niet in aanmerking komen voor of de 
zelfstandigenuitkering (want misschien niet 1225 uur) of de WW-uitkering (want misschien 
niet afgelopen 26 weken gewerkt) is er een moUe aangenomen om te zoeken naar een 
andere oplossing, zodat ook zij straks ook ergens op kunnen terugvallen. 

• Culturele ondernemers met vaste lasten kunnen in aanmerking komen voor eenmalig €4000 
euro (TOGS)(zie: hAps://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-
schade-covid-19). 

• Om ervoor te zorgen dat de kredietverlening aan bedrijven niet sUlvalt zijn garanUeregelingen 
voor het MKB verruimd en de voorwaarden versoepeld. Hier kunnen zelfstandigen ook 
gebruik van maken. Zo kunnen zij makkelijker krediet krijgen zodat zij sneller en simpeler 
bijvoorbeeld met een overbruggingskrediet de gevolgen van de coronacrisis het hoofd 
kunnen bieden.  

• Voor zelfstandigen voor wie een reguliere lening geen opUe is, kan er extra worden geleend 
bij de gemeente voor het bedrijfskapitaal. De rente op deze lening wordt verlaagd naar 2% en 
de voorwaarden voor terugbetaling versoepeld, er hoec pas in 2021 worden afgelost. 

• Zzp’ers kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om hun voorlopige belasUngaanslag te 
verlagen of om pas een stuk later en zonder boete belasUng te betalen. 
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