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Stand van zaken 2015

� Het aanbod in de cultuursector neemt toe

� Toename eigen vermogen

� Toename positief exploitatieresultaat

� Het aantal bezoeken neemt in de meeste sectoren toe

o Bij musea is de groei het sterkst   

o Podiumkunsten: bezoek per voorstelling neemt af
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Uitgangspunten cultuurbeleid 2017-2020
Ruimte voor Cultuur                                                    

Stabiliteit, geen grote stelselwijzigingen: 

Ruimte voor:

� Innovatie: nieuw en divers publiek 

� Eigen profiel

� Arbeidsvoorwaarden
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Let op!

� Ruimte is niet vrijblijvend

� Realistische plannen
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Criteria culturele basisinfrastructuur 2017-2020

De subsidieaanvragen worden voor advies voorgelegd aan de 
Raad voor Cultuur. 

Criteria:

� Artistieke kwaliteit

� Bevordering van educatie en participatie

� Maatschappelijke waarde 

� Geografische spreiding
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Eigen inkomstennorm                                        

Eigen inkomstennorm blijft gehandhaafd voor 2017-2020. 

Groeinorm voor eigen inkomsten van 1% per jaar komt met 
ingang van 2017 te vervallen

Het gaat hierbij om eigen inkomsten van een instelling ten 
opzichte van de totale structurele subsidie:

Berekening over 2013, 2014, 2015 -> gemiddeld %

19,5 % Cultuurproducerende instellingen

23,5 % Podiumkunstinstellingen* en festivals

*(met uitzondering van jeugdtheater, productiehuizen en begeleidingsorkesten)
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Ontwikkelingen eigen inkomsten

� Aandeel subsidie in financieringsmix neemt af

� Eigen inkomsten nemen bij de meeste sectoren toe
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Podiumkunsten: algemeen theater, jeugdtheater en 
productiehuizen
� Eigen inkomstennorm 

o Jeugdtheater: 19,5% 

o Algemeen theater: 23, 5%

� Totaal aantal plekken 

o Jeugdtheater: 9

o Algemeen theater: 8 (4 groot, 4 middelgroot, incl., 1 Fries)

� Subsidieplafond

o Jeugdtheater: € 585.000

o Algemeen theater: € 2.670.000 (groot)

€ 1.600.000 (middelgroot)

� Nieuwe functie: productiehuizen, € 1.600.000 beschikbaar
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Podiumkunsten: dans en opera
Dans
� 4 plekken
• Eigen inkomstennorm: 23,5 %
• Aantal plekken: 4

Grootschalig repertoire ballet, internationaal, groot bereik
Grootschalig moderne dansaanbod in internationale context
Grootschalig moderne dansaanbod en jeugddans
Onderscheidend dansaanbod

Opera
� Eigen inkomstennorm: 23,5 %
� Grootschalig opera-aanbod

Standplaats in kernpunt

� Overig opera-aanbod:
Regio Oost
Regio Zuid



Podiumkunsten: Muziek en Muziektheater 

� Eigen inkomstennorm: 

o Orkesten: 23,5%, tenzij begeleidingsorkest

� Totaal aantal plekken 

o Orkesten: 7 + begeleiding opera + begeleiding dans 

o Nieuw: orkest voor pop en jazz

� Samenwerkingsmiddelen in de budgetten
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Podiumkunsten: Festival

� 4 podiumkunstenfestivals in BIS

> regio Noord: 

> regio Zuid: dans

> kernpunt 

> Festival oude muziek

� Eigen inkomstennorm 23,5 %



Musea

� € 59,39 miljoen voor andere activiteiten dan die op grond van 
het wetsvoorstel van de Erfgoedwet voor subsidie in 
aanmerking komen

� Wetsvoorstel Erfgoedwet

N.B. Om 11.30 uur is een aparte sessie voor de musea. 
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Beeldende kunst

� 6 presentatie-instellingen, 

� € 2.560.000 beschikbaar met maximum van € 530.000 per 
instelling

� Indien positief advies RvC en 

BIS 2013-2016 > 90%

� € 4.300.000 beschikbaar postacademische 

instellingen

� € 50.000 per plek

� 86 plekken in totaal
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Film
� Instelling jeugdfilm

toegevoegd

� 4 filmfestivals in BIS

Letteren
� Ondersteunende instellingen: 3 plekken 

» leesbevordering en literatuureducatie

» bemiddeling tussen schrijvers, scholen en bibliotheken

» journalistieke projecten

Creatieve industrie
� Ondersteunende instelling (art. 3.37)
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Bovensectorale instellingen

� 4 bovensectorale instellingen:

> Amateurkunst en Cultuureducatie

> Internationaal cultuurbeleid 

> Digitalisering

> Onderzoek en statistiek 

� In 2017 onderzoek

� In 2018 advies RvC over de 

ondersteuningsstructuur 
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Aanvraagprocedure

Vanaf 1 december tot 1 februari 17.00 uur via het digitale 
subsidie management systeem (SMS)

Inlogcodes SMS

� Instelling die subsidie ontvangen in 2013-2016, hanteren 
dezelfde code

� Nieuwe aanvragers, via www.cultuursubsidie.nl

In te dienen documenten:

� Aanvraagformulier (per functie 1 formulier)

� Activiteitenplan (max. 6000 woorden)

� Begroting en prestatiegegevens

� Toelichting op de begroting
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Tijdpad aanvraagprocedure BIS 2017-2020

1 dec. 2015 –
1 feb. 2016 17:00 uur

Looptijd aanvraagprocedure
• Bij voorkeur digitaal indienen

Feb. 2016 Aanvragen en adviesaanvraag naar Raad voor Cultuur

19 mei 2016 Raad voor Cultuur stuurt advies naar minOCW

Juni 2016 Overleg minOCW met gemeentes en provincies over convenanten

20 sept. 2016 Subsidiebesluiten BIS 2017-2020 bekend

1 jan. 2017 Start BIS 2017-2020
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Goed om te weten

� Actuele informatie: www.cultuursubsidie.nl (vraag en 
antwoord) 

� Helpdesk: Op werkdagen kunt u tussen 10.00 en 13:00 uur 
bellen naar 070 – 412 4455.

� www.governancecodecultuur.nl

� Conferentie Cultuur in Beeld op 14 december a.s.

www.cultuurinbeeld.com
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Veel succes!
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