Besluit van de raad van bestuur van het Fonds Podiumkunsten tot wijziging van de
subsidieplafonds in verband met COVID-19-maatregelen
De Raad van Bestuur van het Fonds Podiumkunsten;
Besluit:
Artikel 1: Programmering
Voor aanvullende subsidie voor podia in verband met COVID-19-maatregelen als bedoeld in artikel 2
van de Regeling van het Fonds Podiumkunsten voor podia voor aanvullende ondersteuning in
verband met gederfde inkomsten als gevolg van COVID-19-maatregelen worden de volgende
subsidieplafonds als volgt gewijzigd:

Aangewezen podia (artikel 3
lid 2 van de regeling)
Overige podia (artikel 3 lid 3
van de regeling)

subsidieplafond
€17.481.046
€6.177.926

Artikel 2: Subsidie voor composities, libretto’s en theaterteksten
1. Voor de werkbijdrage muziekauteur als bedoeld in artikel 2.1 van de Deelregeling composities en
libretto's Fonds Podiumkunsten wordt het subsidieplafond als volgt gewijzigd:

Werkbijdrage muziekauteur
(ronde 1)

subsidieplafond
€ 532.000

2. Voor de werkbijdrage theatertekst als bedoeld in artikel 2.1 van de Deelregeling theaterteksten
Fonds Podiumkunsten wordt het subsidieplafond als volgt gewijzigd:

Werkbijdrage theatertekst

subsidieplafond
€ 285.000

Artikel 3: Internationalisering
Met betrekking tot de subsidieplafonds voor de subsidies die worden verstrekt op grond van de
Deelregeling internationaliseringssubsidies Fonds Podiumkunsten geldt de volgende wijziging:
De in een ronde niet-bestede middelen voor het subsidie voor Nederlandse voorstellingen of
concerten in het buitenland worden automatisch toegevoegd aan het subsidieplafond voor het
subsidie buitenlandse voorstellingen of concerten in Nederland en voor uitwisselingen. De middelen
worden toegevoegd aan het subsidieplafond van dezelfde ronde.
Artikel 4: inwerkingtreding
1. Dit besluit wordt bekendgemaakt via de website van het Fonds Podiumkunsten.
2. Artikel 1 treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 24 juli 2020.
3. De artikelen 2 en 3 treden met terugwerkende kracht in werking met ingang van 13 mei 2020.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van het Fonds Podiumkunsten, d.d. 30 juli 2020
Toelichting besluit
Artikel 1

In de Regeling van het Fonds Podiumkunsten voor podia voor aanvullende ondersteuning in verband
met gederfde inkomsten als gevolg van COVID-19-maatregelen is het subsidieplafond van 26.000.000
euro opgenomen voor de aangewezen podia. Het subsidieplafond voor de overige podia was
3.000.000 euro. Na de beoordeling van de aanvragen bleek dat het subsidieplafond voor de overige
podia niet toereikend was om alle positief beoordeelde aanvragen te honoreren. Daarnaast bleek dat
het subsidieplafond voor de aangewezen podia niet volledig is opgegaan. Het Fonds heeft besloten
om een deel van het resterende budget voor de aangewezen podia toe te voegen aan het
subsidieplafond voor de overige podia, zodat alsnog alle podia die aan de vereisten voldoen kunnen
worden gehonoreerd.
Artikel 2
Het Fonds Podiumkunsten heeft – in aanvulling op de 300 miljoen euro extra die het kabinet
beschikbaar heeft gesteld voor de culturele sector – zelf ook budget vrijgemaakt voor de professionele
podiumkunstensector, die hard is getroffen door de gevolgen van het coronavirus. Het Fonds kreeg in
de periode van maart tot en met mei veel aanvragen voor de regelingen werkbijdrage muziekauteur en
werkbijdrage theatertekst. Het Fonds heeft besloten om de beschikbare budgetten voor deze
regelingen te verhogen. Het budget voor muziekauteurs, voor aanvragen die zijn ingediend voor ronde
1 van het jaar, is verdubbeld naar € 532.000. Het budget voor theaterauteurs wordt verhoogd met €
75.000.
Over de wijzigingen van deze subsidieplafonds was reeds een bestuursbesluit genomen. Bovendien
zijn deze wijzigingen in een nieuwbericht aangekondigd op de website van het Fonds. Met dit besluit
zijn de wijzigingen van de subsidieplafonds ook op de gebruikelijke manier gepubliceerd op de
website.
Artikel 3
In verband met de COVID-19-maatregelen was het een tijd niet dan wel zeer beperkt mogelijk voor
podiumkunstinstellingen om naar het buitenland te reizen. Dit heeft tot gevolg gehad dat het
subsidieplafond voor het subsidie voor Nederlandse voorstellingen of concerten in het buitenland in de
tweede ronde van het jaar niet is opgegaan. Het subsidieplafond voor het subsidie buitenlandse
voorstellingen of concerten in Nederland en voor uitwisselingen is echter niet opgegaan in die ronde.
Het Fonds heeft besloten om de in een ronde niet-bestede middelen voor het subsidie voor
Nederlandse voorstellingen of concerten in het buitenland automatisch toe te voegen aan het
subsidieplafond voor het subsidie buitenlandse voorstellingen of concerten in Nederland en voor
uitwisselingen. De middelen worden toegevoegd aan het subsidieplafond van dezelfde ronde.
Over de wijzigingen van deze subsidieplafonds was reeds een bestuursbesluit genomen. Met dit
besluit zijn de wijzigingen van de subsidieplafonds ook op de gebruikelijke manier gepubliceerd op de
website.

