
                                     
 
 

RICHTLIJNEN CORONA-ADDENDUM BIS-INSTELLINGEN 
 
Op Prinsjesdag hebt u een beschikking gekregen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap waarin vermeld staat dat u deel uit maakt van de Culturele Basisinfrastructuur 2021-
2024 en dat u gedurende die periode subsidie ontvangt. Dit besluit is genomen op basis van het 
advies van de Raad voor Cultuur, die hiervoor de door u ingediende aanvraag van begin 2020 heeft 

beoordeeld.  
 
In deze beoordelingsprocedure is echter geen rekening gehouden met de uitbraak van COVID-19. 
Om een beeld te krijgen van de effecten hiervan op uw organisatie en voorgenomen activiteiten, 
hebben wij u in de subsidiebeschikking verzocht om uiterlijk 1 juni 2021 een aanvulling op uw 
oorspronkelijke plan in te dienen. In dit addendum informeert u ons over verwachte aanpassingen 
van de voorgenomen plannen en prestaties, als gevolg van de uitbraak van COVID-19. 

 

Doel corona-addendum 
Het corona-addendum is voor het ministerie een belangrijke bron van informatie. Het schetst een 
beeld van de actuele ontwikkelingen in de culturele sector als gevolg van de uitbraak van COVID-
19, en de effecten die dit naar verwachting heeft op uw organisatie en activiteiten in de periode 
2021-2024. 
 

Wij benadrukken graag dat het doel van het addendum niet is om opnieuw te bepalen of u wel of 
niet voor BIS-subsidie in aanmerking komt. Dat u deel uitmaakt van de BIS 2021-2024 staat vast, 
binnen de voorwaarden die daaraan in de beschikking verbonden zijn. Ook de hoogte van het 
verleende subsidiebedrag staat niet ter discussie. Aan het corona-addendum is dan ook geen 
nieuwe beoordeling verbonden door de Raad voor Cultuur.  
 

Advisering Raad voor Cultuur 
Het ministerie zal de Raad wel om advies vragen. Het doel van de advisering is om per sector 
inzicht te krijgen in de veranderde omstandigheden en de wijze waarop het ministerie daar 
rekening mee moet houden bij de monitoring. Alle corona-addenda worden daarom gezamenlijk ter 
advisering voorgelegd aan de Raad voor Cultuur. De Raad zal per sector, en niet per instelling, 

adviseren. 
 

De corona-addenda van de instellingen met een ‘ja, mits’-advies dienen ook nog een ander doel. In 
de addenda gaan deze instellingen in op de verplichting die het ministerie in lijn met het ‘ja, mits’ 
advies van de raad heeft gesteld. De Raad kan over deze instellingen desgewenst wel een 
individueel advies geven. In dit advies kan hij aan het ministerie voor de betreffende instelling 
aandachtspunten ten aanzien van de gestelde verplichting meegeven.  
 
Op basis van de corona-addenda, adviseert de Raad het ministerie ook over de invulling van 

eventuele coulance voor 2022 t/m 2024. In de beschikking staat opgenomen dat over het jaar 
2021 coulance wordt betracht. Deze coulance heeft betrekking op de uitvoering van uw beleidsplan 
en de prestaties die u had verwacht te zullen halen in 2021. Dit houdt in dat een kleiner aantal 
prestaties en activiteiten in 2021, geen negatieve invloed zal hebben op de vaststelling van de 
hoogte van de subsidie (‘eindafrekening’). De Raad zal het ministerie adviseren over hoe om te 
gaan met het behaalde prestatieniveau in de jaren 2022 t/m 2024.  

 
Het advies van de Raad verschijnt dit najaar. Uiterlijk voor het einde van het jaar zal het ministerie 

alle instellingen informeren over de wijze van monitoring en eventuele coulance vanaf 2022. 
 
Vorm en inhoud corona-addendum 
Wij begrijpen dat het in deze onzekere tijden lastig is om vooruit te kijken. Toch willen wij u vragen 
om een zo realistisch mogelijke inschatting te maken van de aanpassingen die u verwacht te 

maken in uw plannen en prestaties. Wij vertrouwen erop dat u bij de beschrijving van uw plannen 
rekening houdt met de weerbaarheid van uw organisatie, en dat uw organisatie wendbaar is als de 
omstandigheden wijzigen. 
 



In tegenstelling tot wat hierover in uw beschikking van 15 september 2020 vermeld staat, vragen 

we u niet langer om verschillende scenario’s uit te werken. In onderstaand schema kunt u zien 

waar het addendum aan moet voldoen. Uitgangspunt daarbij is: het mag beknopt.  
 
Vanaf maandag 5 april 2021 kunt u alle benodigde informatie indienen via het digitale subsidie-
indieningssysteem AIMS. Indienen is dan mogelijk tot en met dinsdag 1 juni 2021. 
 

Wat Hoe 

Aanpassingen plannen en prestaties: tekstuele uitleg 
Als gevolg van de uitbraak van COVID-19 zullen aanpassingen nodig zijn van uw 

voorgenomen plannen en prestaties. We vragen u deze te beschrijven, 
uitgaande van de missie en visie uit uw oorspronkelijke beleidsplan. We gaan 
ervan uit dat u te allen tijde activiteiten blijft uitvoeren, al dan niet in 
aangepaste vorm. Wij vragen u te motiveren welke plannen en prestaties u 
denkt te kunnen uitvoeren en welke niet, of in aangepaste vorm. Welke 
mogelijke nieuwe activiteiten ontwikkelt u? Hoe blijft u vormgeven aan de 
voorwaarden die samenhangen met uw functie in de BIS?  

 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan aanpassingen op artistiek, technologisch, 

ruimtelijk, financieel, maatschappelijk, sociaal en bestuurlijk gebied. Op deze 
terreinen benoemt de Raad voor Cultuur transitieopgaven in zijn advies 
‘Onderweg naar overmorgen, naar een wendbare en weerbare culturele en 
creatieve sector’. 

 
Onderschrijving van de codes (Fair Practice Code, Governance Code Cultuur, 
Code Diversiteit en Inclusie) blijft van kracht. Indien u hier op een andere 
manier invulling aan geeft dan in uw plannen staat beschreven, kunt u dit 
opnemen in uw aangepaste plan. 
 

PDF-bijlage 
 

Richtlijn 
omvang: 2.000 
woorden. 
 

Alleen van toepassing voor instellingen met een zogenaamd ‘ja, -mits’-
advies van de Raad: aangepast plan op basis van verbeterpunten Raad 
voor Cultuur 
Naast de beschrijving van de effecten van de uitbraak van COVID-19 op uw 
plannen en prestaties, gaat u in op de mitsen die de Raad heeft gemaakt in zijn 

advies van 4 juni 2020 op basis van uw oorspronkelijke ingediende plan. 
 

PDF-bijlage 

Aanpassingen plannen en prestaties: prestatie-overzicht 
 

Bestaand format 
in AIMS. 

Aanpassingen plannen en prestaties: tekstuele uitleg bij prestatie-
overzicht 
Wat u aan aangepaste plannen en prestaties niet kwijt kunt in het prestatie-
overzicht kunt u kwijt in deze tekstuele toelichting. U kunt bijvoorbeeld 
prestatiegegevens van digitale activiteiten noemen. 

PDF-bijlage 
 
Richtlijn 
omvang: 250 
woorden  

 

Sluitende begroting 2021 en 2024 passend bij het bedrag van de 
subsidie zoals die is verleend inclusief de loon- en prijsbijstelling over 
de jaren 2019 en 2020 

Bestaand format 
in AIMS. 

Toelichting op de begroting 
De begroting vormt de financiële vertaalslag van uw activiteiten. Om maximaal 
inzicht te geven in de begroting geeft u een toelichting op de begroting.  
 

PDF-bijlage 

 
 

Uitgangspunt voor jaarlijks monitorgesprek  
Jaarlijks voert u met het ministerie een monitorgesprek. U kijkt dan samen met het ministerie 
terug op het afgelopen jaar. Dit gesprek vindt meestal in de zomer of het najaar plaats. Het eerste 
monitorgesprek over de subsidieperiode 2021-2024 vindt plaats in 2022. Onderwerp van gesprek is 

dan het verantwoordingsjaar 2021. 
 
Tijdens dit jaarlijkse gesprek, monitoren we de voortgang aan de hand van uw oorspronkelijk 
ingediende beleidsplan (dat leidend blijft voor uw missie en visie), het corona-addendum en de op 
dat moment voorliggende jaarverantwoording.  
 

https://www.raadvoorcultuur.nl/documenten/adviezen/2020/11/16/onderweg-naar-overmorgen
https://www.raadvoorcultuur.nl/documenten/adviezen/2020/11/16/onderweg-naar-overmorgen


Vragen 

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met uw accounthouder bij het ministerie. 

Hieronder hebben we een aantal mogelijke vragen al van een antwoord voorzien (Q and A). 
 
Q: Heeft het corona-addendum invloed op mijn plek in de BIS?  
A: Nee, uw plek in de BIS is voor de komende 4 jaar verzekerd.  
 
Q: Hebben de wijzigingen zoals beschreven in het corona-addendum invloed op de hoogte van mijn 

subsidiebedrag?  
A: Nee, dit heeft geen invloed op uw subsidiebedrag. 
 
Q: Wanneer weet ik of en hoe coulance wordt toegepast vanaf 2022?  
A: In het najaar verwacht het ministerie het advies van de Raad over de invulling van coulance 
voor de periode 2022 t/m 2024 en de omgang daarmee in de monitoring.  

 
Q: Hoe gaat het ministerie om met het advies van de Raad over de zogenaamde ja-mits 
instellingen?  
A: Het ministerie zal per instelling kijken naar de eventuele aandachtspunten die de Raad geeft ten 
aanzien van de gestelde subsidieverplichting.  

 
Q: Moet ik de codes blijven onderschrijven?  

A: Ja, alle codes blijven van onverminderd belang.  
 
 


