
 

 

Definitielijst en toelichting voor de verantwoording van cultuursubsidies 

Begrip Toelichting  

 

Activiteitenlasten materieel De materiële lasten die direct samenhangen met de activiteiten van de 

instelling. Hieronder vallen zaken als zaalhuur (voor repetities en 

uitvoeringen), educatie, reis- en transportkosten, specifieke 

publiciteitskosten en kosten van vergunningen. 

 

Activiteitenlasten personeel De personele lasten die direct samenhangen met de activiteiten van de 

instelling.  

 

Beheerlasten materieel Alle materiële lasten die samenhangen met het beheer van de 

organisatie en niet direct toe te wijzen zijn aan activiteiten. Hieronder 

vallen zaken als huisvesting, kantoorkosten, algemene 

publiciteitskosten en afschrijvingskosten. 

 

Beheerlasten personeel Alle personele lasten die samenhangen met het beheer van de 

organisatie. Personele lasten omvatten tenminste de bruto salarissen, 

werkgeversdeel sociale lasten, vakantiegeld, kosten pensioenpremie en 

kosten inhuur.  
 

Bezoeken Fysieke bezoeken aan een tentoonstelling, film, voorstelling, concert, 

optreden, etc. Virtuele bezoeken en mediagebruikers (bijvoorbeeld 

televisieoptredens of websites) worden apart geregistreerd. Zie hiervoor 

ook 'website bezoek'. 

 

Het totaal bezoeken omvat ook schoolgebonden bezoeken.  

 

Bezoeken (gratis) Alle bezoeken waarvoor geen inkomsten worden verkregen. Hieronder 

vallen zaken als: vrijkaarten voor bezoeken aan 

voorstellingen/concerten/tentoonstellingen en voorstellingen waar men 

niet voor kan betalen, omdat er geen kaartverkoop is (bijvoorbeeld 

straatoptredens). 

 

Bezoeken (regulier) Het aantal bezoeken aan reguliere voorstellingen (zie ook ‘reguliere 

voorstelling’). 

 

Bezoeken schoolgebonden uitvoering of 

tentoonstelling 

Aantal leerlingen/studenten (po/vo/mbo/ho) dat in schoolverband een 

schoolgebonden voorstelling bezoekt.  

 

Bijdragen uit private middelen Alle financiële bijdragen van private partijen (particulieren, inclusief 

vriendenverenigingen, bedrijven, private fondsen en 

goededoelenloterijen). Bijdragen zijn giften, schenkingen, donaties, 

legaten, nalatenschappen of contributies. Het betreft geen 

sponsorinkomsten. U wordt gevraagd de bijdragen van ieder privaat 

fonds apart te specificeren in de toelichting. 

 

Bijdragen van bedrijven Alle financiële bijdragen van ondernemingen, inclusief de bijdragen van 

bedrijfsvriendenverenigingen. 



 

 

Coproductie Twee of meer (al dan niet gesubsidieerde) producenten of instellingen 

werken samen aan één productie. Daarvoor moet de samenwerking 

minimaal voldoen aan de volgende voorwaarden: 

1. De artistieke signatuur van de verschillende 

samenwerkingspartners komt tot uiting in de productie en de 

samenwerkingspartners zijn zichtbaar in het publiciteitsmateriaal; 

2. De samenwerkingspartners investeren op enigerlei wijze 

gezamenlijk en delen de productionele verantwoordelijkheid. 

 

(Cultuur)educatie  Verzamelterm voor al het schoolgebonden en niet-schoolgebonden 

leren over, en aan de hand van, kunst en cultureel erfgoed. 

 

Deelnemers overige activiteiten Aantal deelnemers aan overige activiteiten, zoals workshops, lezingen 

etc. Het gaat hierbij niet om bezoeken aan voorstellingen en 

tentoonstellingen, en niet om deelnemers aan activiteiten/ 

voorstellingen in schoolverband.  

 

Deelnemers schoolgebonden 

activiteiten 

Aantal leerlingen/studenten die deelnemen aan schoolgebonden 

activiteiten. 

Dit zijn besloten activiteiten die in schoolverband worden bezocht, niet 

zijnde voorstellingen, concerten of tentoonstellingen. 

 

Directe opbrengsten Alle financiële baten die direct voortkomen uit de kernactiviteit(en) van 

de organisatie. 

 

Eigen inkomsten Het totaal van de directe opbrengsten (totale publieksinkomsten, 

sponsorinkomsten en totale overige inkomsten), indirecte inkomsten en 

totale bijdragen uit private middelen. Hieronder vallen niet: 

overheidssubsidies, waardering vrijkaarten, baten in natura, rente-

inkomsten en kapitalisatie van vrijwilligers. 

 

Eigen productie Een productie die door één producent of instelling tot stand is gekomen. 

Het gaat hier niet om coproductie.  

Incidentele publieke subsidies Onder incidentele publieke subsidies geeft u een opsomming van alle 

incidentele subsidies zowel éénjarig als meerjarige. Bepalend is of de 

subsidie is verstrekt door of namens een overheid. Van het laatste is 

sprake als de overheid invloed heeft op de verdeling van de subsidies. 

Het gaat om de volgende categorieën:  

- subsidies die rechtstreeks zijn verstrekt door het Rijk (ministeries, 

agentschappen, rijksdiensten, ambassades etc.), gemeenten, 

provincies of waterschappen; 

- subsidies die zijn verstrekt door een zelfstandig bestuursorgaan, 

zoals een cultuurfonds (Fonds Podiumkunsten, Mondriaan Fonds, 

Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie, Nederlands 

Letterenfonds, Fonds voor Cultuurparticipatie, Nederlands Fonds 

voor de Film), een gemeentelijk of provinciaal fonds (zoals het 

Amsterdams Fonds voor de Kunst); 

- subsidies die zijn verstrekt door (andere) organisaties met 

publiekrechtelijke rechtspersoonlijkheid (zoals de Taalunie); 

- subsidies die zijn verstrekt door de Europese Unie, buitenlandse 

overheden of buitenlandse publieke fondsen en art councils. (Zie 

ook structurele publieke subsidies) 

 

Indirecte opbrengsten Alle opbrengsten die geen of slechts een indirecte relatie hebben met de 

kernactiviteiten van de rechtspersoon. Hieronder vallen zaken als 

verhuur van onroerend goed, horeca los van voorstellingen en het 



 

 

uitlenen van personeel. Deze post dient u in de toelichting te 

specificeren en te omschrijven. 

 

Kapitalisatie van vrijwilligers De waardering van de werkzaamheden van vrijwilligers, omgezet in 

geldwaarde. Kapitalisatie van vrijwilligers wordt niet opgenomen in de 

exploitatie. Indien dit belangrijk is voor de bedrijfsvoering maakt u 

hiervan melding in het bestuursverslag (RJ 640.204).  

 

Nalatenschap/legaat De organisatie dient baten uit nalatenschappen en legaten te verwerken 

in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld 

(cf. RJ 640.208). Zij verwerkt voorlopige uitbetalingen in de vorm van 

voorschotten in het boekjaar waarin ze worden ontvangen als baten uit 

nalatenschappen. Baten uit legaten en nalatenschappen boekt u onder 

private middelen. 

 

Openbare activiteit Een cultuuractiviteit, niet zijnde een kernactiviteit waar subsidie voor 

wordt aangevraagd in het kader van de Subsidieregeling culturele 

basisinfrastructuur 2017-2020 (tentoonstelling / voorstelling / concert). 

Het betreft openbare activiteiten, geen schoolgebonden activiteiten.  

 

Overige directe inkomsten Alle overige inkomsten die een directe relatie hebben met 

kernactiviteit(en) en niet onder een eerder genoemde post in de 

exploitatierekening vallen. Deze post dient u in de toelichting te 

specificeren en te omschrijven. 

 

Personeel en werkgeverschap  De wijze waarop de organisatie invulling geeft aan werkgeverschap 

en/of opdrachtgeverschap en dit zodanig vorm geeft dat er rekening 

wordt gehouden met de belangen van de werknemers en/of ingehuurde 

krachten.  

 

Personeelslasten  De totale personele lasten binnen de organisatie. De totale personele 

lasten worden uitgesplitst naar lasten voor personeel met een vast 

contract, lasten voor personeel met een tijdelijk contract en de inhuur 

van personeel.  

 

Personeelslasten vast contract De kosten van personeel met een arbeidsovereenkomst voor 

onbepaalde tijd. 

 

Personeelslasten tijdelijk contract De kosten van personeel met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde 

tijd. 

 

Personeelslasten Inhuur  Kosten van inhuur van personele capaciteit en deskundigheid van een 

private organisatie met winstoogmerk waarbij werkzaamheden 

uitgevoerd worden in uw opdracht tegen betaling en waarop u mede 

stuurt. 

 

Presentatieruimte  Een fysieke ruimte, geen virtuele presentatieplek. 

 

Publieksinkomsten Alle inkomsten die direct aan de publieksactiviteiten zijn gekoppeld. 

Hieronder vallen zaken als kaartverkoop, recettes, uitkoopsommen, 

partages en overige publieksinkomsten (verkoop programma’s, 

vergoedingen radio- of televisieoptredens, auteursrecht, horeca, 

museum-/theaterwinkel etc.).  

 

De publieksinkomsten worden uitgesplitst naar publieksinkomsten 

binnenland en buitenland.  

 



 

 

Schoolgebonden activiteit Schoolgebonden activiteiten zijn besloten educatieve activiteiten die in 

schoolverband worden ondernomen, dat wil zeggen dat men met de 

groep tijdens schooltijd een activiteit onderneemt op school, in de 

culturele instelling of op een andere locatie. Deze activiteiten maken 

onderdeel uit van het lesprogramma en zijn bestemd voor alle 

leerlingen/studenten van de groep waarmee de activiteit wordt bezocht. 

Dit zijn dus geen bezoeken aan voorstellingen of concerten of 

tentoonstellingen. tenzij het een schoolgebonden voorstelling betreft. 

Zie hiervoor schoolgebonden voorstelling.  

 

Schoolgebonden bezoeken  Het aantal bezoeken van leerlingen/studenten (po/vo/mbo/ho) in 

schoolverband aan schoolgeboden voorstellingen en tentoonstellingen. 

 

Schoolgebonden voorstelling Een besloten voorstelling (uitvoering, opvoering, concert) die in 

schoolverband wordt bezocht door leerlingen/studenten 

(po/vo/mbo/ho). 

 

Sponsorinkomsten Sponsorinkomsten betreffen financiële inkomsten uit een 

overeenkomst tussen een onderneming (de sponsor) en een culturele 

instelling of een organisator van een cultureel evenement (de 

gesponsorde). Onder sponsoring wordt niet verstaan reclame en giften 

zonder tegenprestaties. Baten in natura en inkomsten van fondsen en 

particulieren vallen buiten de sponsorinkomsten.  

 

Baten in natura Van baten in natura is sprake als geen financiële vergoeding gegeven 

wordt, maar goederen. Dit kan in de vorm  voor bewezen diensten 

(sponsoring) of ‘om niet’(schenking). Baten in natura worden 

opgenomen op de balans/ in de exploitatie. Baten in natura, evenals 

kortingen op kosten/facturen, worden door OCW niet meegenomen bij 

het bepalen van het eigen inkomstenpercentage (eigen 

inkomsten/structurele subsidies).  

 

Aandachtspunt 

De baten in de vorm van goederen of diensten dienen gewaardeerd te 

worden tegen de reële waarde en tegen die reële waarde opgenomen te 

worden onder de baten (cf RJ 640.204). Het gaat hier bijv. om verkrijging 

van een pand voor een bedrag lager dan de reële waarde, dan wel “om 

niet” of een niet of tegen gereduceerd tarief verrichten van diensten 

door een notaris. Vrijwilligerswerk wordt niet opgenomen. Indien dit 

belangrijk is voor de bedrijfsvoering maakt u hiervan melding in het 

bestuursverslag. Indien van belangrijke baten in de vorm van zaken of 

diensten de waarde niet op betrouwbare wijze kan worden geschat, 

wordt hiervan in de toelichting melding gemaakt (RJ 640.407) 

 

Structurele subsidie 

OCW, provincie, gemeente en overig 

Alle structurele subsidies die u van deze bronnen ontvangt. Een 

structurele subsidie is een subsidie ten behoeve van de exploitatie voor 

uw voortdurende activiteiten, zoals de vierjaarlijkse subsidie in het kader 

van de culturele basisinfrastructuur. Ook meerjarige structurele 

subsidies van anderen, zoals Europese subsidies, worden hier 

opgenomen. U wordt gevraagd de bijdragen van ieder orgaan apart te 

specificeren in de toelichting 

 

Tijdelijke tentoonstellingen Een tijdelijke tentoonstelling wordt gedefinieerd als een tijdelijke 

expositie (meestal korter dan een jaar) van (delen van) de eigen 

(vaste) collectie of van de collectie van andere musea, waarvoor 

afzonderlijk publiciteit is gemaakt. Deze kan plaats hebben 

gevonden in het eigen museum of in een ander museum, ook 



 

 

buiten Nederland. 

  

Vergoeding coproducent De vergoeding, die van een coproducent wordt ontvangen voor een 

productie waar met twee of meer (al dan niet gesubsidieerde) 

producenten of instellingen aan wordt gewerkt. Zie voor voorwaarden 

onder Coproductie. 

 

Vrijwilligers Personen die onbetaald (met uitzondering van een eventuele beperkte 

onkostenvergoeding) en zonder dienstverband of contract (met 

uitzondering van een vrijwilligerscontract) bij een organisatie werkzaam 

zijn. 

 

Aandachtspunt 

Vrijwilligerswerk wordt niet opgenomen in de exploitatierekening. 

Indien dit belangrijk is voor de bedrijfsvoering maakt u hiervan melding 

in het bestuursverslag. 

 

Waardering vrijkaarten Het saldo van de financiële waarde van de vrijkaarten die de organisatie 

in een bepaald jaar heeft verstrekt. Waardering vrijkaarten wordt niet 

opgenomen in de exploitatie, maar kan meegenomen worden in de 

toelichting op de exploitatie.  

 

Websitebezoek Totaal aantal keer dat de website is bezocht. 

  



 

 

DEFINITIES SPECIFIEK VOOR PODIUMKUNSTINSTELLINGEN 

Begeleidende activiteiten Het muzikaal begeleiden van producties voor dans of opera.  

Grote zaal Zaal met een capaciteit van meer dan 401 zitplaatsen. 
 

Partage Verkregen inkomsten op basis van afspraken over de verdeling van de 
recette tussen podium en bespeler (orkest, gezelschap). Deze variabele 
dient alleen door podiumkunstgezelschappen te worden ingevuld.  
 
Publieksinkomsten uit het buitenland zijn een afzonderlijke categorie. 
 
 

Podium Een voorziening die bestemd of geschikt is voor de presentatie van 
podiumkunsten. Het hoeft daarbij niet te gaan om een voorziening die 
van meet af aan bestemd is geweest voor de presentatie van 
podiumkunsten. Het kan dus ook gaan om voorzieningen die het naar 
hun aard mogelijk maken om er podiumkunsten te presenteren. 
Jeugdtheatergezelschappen kunnen hun gesubsidieerde activiteiten ook 
in scholen uitvoeren, indien die over een geschikte voorziening daarvoor 
beschikken.  
 

Productie Het totaal aan producties en coproducties binnen een jaar.  
 

Productie derden De producties op festivals die niet geproduceerd worden door het 
festival zelf. 
 

Programma Wat het publiek te horen/zien krijgt in een bepaalde tijdspanne. Het 
programma kan één uitvoering betreffen, maar kan ook betrekking 
hebben op meerdere dagen waarop voorstellingen geprogrammeerd 
staan. 
 

Recettes / kaartverkoop De inkomsten uit de verkoop van entreebewijzen of voorstellingen, 
(theater)toeslagen en reserveringsgelden. Publieksinkomsten uit het 
buitenland zijn een afzonderlijke categorie. 
 

Reguliere voorstelling Een openbaar toegankelijke kunstactiviteit die bedoeld is voor publiek 
en waarbij sprake is van een filmvertoning, (muziek)theatraal concept of 
choreografisch idee of een muzikale programmatische samenhang. 
 

Reprise Een herhaling van een productie die in een eerder seizoen is uitgebracht, 
kleine afwijkingen in regie, bezetting of vormgeving daargelaten. 
 

Standplaats De gemeente waar de instelling haar huisvesting heeft en in de lokale 
culturele infrastructuur is ingebed. Daarbij hoeft het niet uitsluitend te 
gaan om de gemeente waar de instelling statutair is gevestigd of een 
administratieadres heeft. 
 



 

 

Uitkoop Een overeenkomst op basis van uitkoopsommen; het overeengekomen 
bedrag tussen podium en bespeler. Deze variabele dient alleen door 
podiumkunstgezelschappen te worden ingevuld.  
 
Publieksinkomsten uit het buitenland zijn een afzonderlijke categorie. 
 

DEFINITIES SPECIFIEK VOOR INSTELLINGEN MET EEN MUSEALE TAAK 

Afschrijvingen De waardevermindering van duurzame productiemiddelen, zoals 

inventarissen, machines, gebouwen, vervoersmiddelen en software, als 

gevolg van normale slijtage en voorzienbare economische veroudering. 

Hierin wordt niet de aflossing aan het Rijksvastgoedbedrijf mee 

genomen.  
 

Aankoopfonds De aankoopfondsen krijgen een afzonderlijke vermelding en maken 
geen deel uit van het eigen vermogen. De mutaties in het aankoopfonds 
moeten worden benoemd en worden gespecificeerd in de verloopstaat 
van het Aankoopfonds in de toelichting op de balans. 
 
De onttrekkingen of dotaties uit het aankoopfonds worden 
verantwoord onder de post Aankopen in de exploitatierekening.  
 

Algemeen beheer De baten en lasten die niet toe te rekenen zijn aan de 
publieksactiviteiten en overige activiteiten of aan de functie van 
collectiebeheer. Hier vallen ook de algemene huisvestingslasten ten 
behoeve van het behoud en beheer van het pand/de panden onder. 
 

Collectiebeheer Alle baten en lasten die worden gemaakt voor het restaureren en 
conserveren van de collectie. Ook alle kosten die worden gemaakt om 
de collectie(-onderdelen) kwalitatief op niveau te houden, worden 
toegerekend aan deze functie. 
 
Voorbeelden zijn: conserveren en restaureren, registratie en 
administratie, verwerven/aankopen en afstoten. 
 

Groot onderhoud gebouwen en 

installaties 

Kosten voor onderhoud dat telkens na een langere gebruiksperiode 
wordt verricht, zoals bijv. schilderwerk, renovatie van het dak 
(vervanging dakbedekking) en renovatie van kozijnen. 
 

Huisvestingslasten Onder de huisvestingslasten worden de volgende posten opgenomen:  

- Huur gebouwen: iedere vorm van huur, niet zijnde kosten aan 
Rijksvastgoedbedrijfspanden. 

- Dagelijks onderhoud huisvesting: reguliere onderhoudskosten en 
kosten voor (bedrijfs)installaties in het betreffende jaar Overige 
huisvestingskosten: kosten voor schoonmaak, inventaris, 
verzekeringen van gebouwen, beveiliging, advieskosten, inspecties 
en dergelijke 

- Dotatie voorziening groot onderhoud 

- Toeslagen aan Rijksvastgoedbedrijf: toeslagen bestaande uit 
rente, aflossing, heffingen (o.a. OZB) en opslagen aan het 
Rijksvastgoedbedrijf 

 
Het gaat hier om zowel eigenaars- als gebruikerslasten. Kosten die door 
hun aard onder een andere categorie vallen, zoals afschrijvingen en 
lonen, worden hier niet opgenomen. 
 



 

 

Overige lasten  Alle die niet onder een eerder genoemde post in de exploitatierekening 
vallen zoals bijvoorbeeld kosten voor inkoop van artikelen voor winkel 
en horeca, tentoonstellingskosten, kosten voor marketing en 
communicatie 
 

Publieksactiviteiten en overige 

activiteiten  

Alle baten en lasten die rechtstreeks te maken hebben met de taak van 
de instelling om de collectie voor het publiek toegankelijk te maken. 
Hieronder vallen publieksactiviteiten en andere activiteiten (niet 
behorende tot het beheer van de collectie in de zin van de Ew) zoals 
publicaties, wetenschappelijke activiteiten, lezingen en symposia, het 
online toegankelijk maken van de collectie via de website of via 
landelijke of regionale online platforms, bruikleen en samenwerking 
met andere organisaties. Betekenis geven aan de collectie is hierbij het 
kernbegrip.  
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