
   

VRAGEN EN ANTWOORDEN   

JAARVERANTWOORDING 2019 

  

VOOR ALLE INSTELLINGEN  

De verantwoordingsdatum van 31 maart  2020 is voor mij niet haalbaar. Kan ik uitstel krijgen?  

Nee, deze datum is immers sinds lang bekend. Daarnaast heeft het Fonds op zijn beurt weer 

verantwoordingsverplichtingen aan o.a. het Ministerie van OCW over de resultaten in deze 

subsidieregeling.   

Kan er per 31/12/19 nog een post “nog te besteden meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten” 

als schuld op de balans staan?   

 

Voor producerende instellingen geldt dat het extra kwartaalvoorschot uit 2017 verrekend zal 

worden met de bevoorschotting in 2020. Dat is binnen 12 maanden na de balansdatum, en 

daardoor betreft het een kortlopende schuld. 

 

Voor festivals en concoursen geldt dat deze post niet op de balans kan staan. 

  

Hoe verwerk ik de indexatie?  

U heeft in  2017, 2018 en 2019  beschikkingen voor indexatie gekregen. De indexaties die 

betrekking hebben op 2019 zijn ook door het Fonds overgemaakt in 2019. Dat bedrag neemt u in 

uw exploitatierekening op onder het meerjarige subsidie van het Fonds.  Zie ook de bijlage bij de 

indexatie-beschikking die u in rond 1 september 2019 hebt ontvangen. 

Telt de verhuur van personeel mee in de Eigen Inkomsten Quote?   

Ja.   

  



   

Hoe hoog zijn de te verantwoorden subsidiebaten?  

Die zijn gelijk aan het toegekende bedrag per jaar, inclusief de in toegekende en uitbetaalde 

indexeringen. Producerende instellingen hebben in januari 2017 een extra (dubbel) 

kwartaalvoorschot uitbetaald gekregen. Dit extra bedrag wordt op de balans aangehouden als 

kortlopende schuld. 

  

Uitzonderingen vormen biënnales: zij verantwoorden alle ontvangen subsidiebedragen eens per 

twee jaar, in het jaar van de activiteiten.  

  

Is een verschillenanalyse tussen werkelijkheid en begroting verplicht?   

In het handboek wordt dit niet genoemd, maar volgens richtlijn 640 is dat wel verplicht.   

Ik werk met een jaarlijks wisselende werkbegroting, die afwijkt van de (gemiddelde) begroting in 

mijn aanvraag. Hoe ga ik daarmee om?   

In ‘Mijn Fonds’ is, bij het digitaal invoeren van uw jaargegevens de indertijd ingediende 

gemiddelde begroting al vastgelegd, u kunt deze niet wijzigen. In uw eigen documenten staat het 

u uiteraard vrij om, naast deze begroting, ook een eigen werkbegroting op te nemen. Wij 

verzoeken u wel om de verschillen, op hoofdlijnen, tussen de gemiddelde en de werkbegroting toe 

te lichten.   

  



   

Is de Wet normering topinkomens (WNT) voor mij van toepassing?    

Ja. Het Fonds controleert, in opdracht van het Ministerie van OCW de juiste toepassing van de 

WNT bij de door het Fonds gesubsidieerde instellingen. Omdat u subsidie van het Fonds ontvangt 

(belastinggeld), is de WNT per definitie van toepassing. Uitgebreide informatie is te vinden op 

www.topinkomens.nl.  

Concreet voor Fondsinstellingen geldt dat vermelding van de beloning van topfunctionarissen 

conform de WNT van toepassing is als er sprake is van meer dan € 500.000 overheidssubsidie 

(Rijksoverheid, overige overheden, Fonds Podiumkunsten, overige publieke fondsen) per jaar, 

gedurende minstens 3 jaar, en als deze subsidie steeds minstens 50% van de jaarlijkse inkomsten 

bedraagt.  In dat geval dient u de voorgeschreven informatie inzake de beloning van 

topfunctionarissen in uw jaarverslag op te nemen.  

Uw accountant wordt in dit verband verwezen naar het Controleprotocol WNT 2019 van het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken.    

Voor àlle instellingen geldt dat zij in het bestuursverslag moeten reflecteren op de toepassing van 

de WNT.  

Hoe dient de rechtmatigheid getoetst te worden?   

Rechtmatigheid betreft de vraag of de subsidie is besteed conform het plan en in lijn met de 

geldende voorschriften en vereisten die de subsidieverstrekker (het Fonds) stelt. Ook de 

juistheid van een eventuele verantwoording moet in dat kader worden gecontroleerd om van 

rechtmatigheid te kunnen spreken. uw organisatie, of waarmee financiële verbindingen bestaan.   

Welke toleranties zijn van toepassing bij de kostencontrole door de accountant ? 

Bij de kostencontrole (personeelskosten en materiele kosten) mag bij het bepalen van de diepgang 

van de controlewerkzaamheden, de getrouwheidstolerantie van 2 % worden gehanteerd. Dit 

betekent dat bij de kostencontrole het rechtmatigheidsaspect “ besteding aan de doelstelling”  

niet de rechtmatigheidstolerantie van 1 % hoeft te worden gehanteerd. 

  

http://www.topinkomens.nl/


   

Is het een probleem als mijn accountant vraagtekens plaatst bij de continuïteit? 

Dat hangt ervan af. Op dit moment is  onbekend of de eventuele aanvraag voor de subsidieperiode 

2021-2024 gehonoreerd zal gaan worden, dat is pas rond 1 augustus 2020 bekend. Niet-honoreren 

kan een bedreiging vormen voor de financiële gezondheid vanaf 2021, en daarmee de continuïteit. 

Het is aan bestuur en accountant om daar een afweging in te maken. Het Fonds zal in deze situatie 

twijfels bij de continuïteit voor kennisgeving aannemen, meer niet. 

Als er vraagtekens zijn over de continuïteit om andere redenen, dan beschouwt het Fonds dat wel 

als een probleem. 

 

UITSLUITEND VOOR PRODUCERENDE INSTELLINGEN  

Hoe verantwoord ik de extra subsidie voor Talentontwikkeling of Toeslag jeugdaanbod? Voor 

wat betreft de lasten is specificatie niet verplicht (maar het mag uiteraard wel). Wel 

verwachten wij dat u in het bestuursverslag ingaat op de inzet van deze middelen.   

De baten (het toegekende jaarbedrag) neemt u altijd op onder de meerjarige subsidiebijdrage van 

het Fonds in uw exploitatierekening.  

Hoe zit het met het Bestemmingsfonds?  

De instellingen die de voorgaande subsidieperiode 2013-2016 afsloten met een saldo in het  

Bestemmingsfonds, hebben bij de vaststelling over 2013-2016 een aanwijzing gekregen over de 

afwikkeling daarvan.  

Voor alle andere instellingen geldt dat er sinds 2017 geen sprake kan zijn van een 

Bestemmingsfonds.  

Kunnen bij een coproductie beide instellingen de activiteiten meetellen in de prestaties?   

Ja   

 



   

Ik heb de digitale registratie (van prestaties) van het jaar 2019 afgesloten, maar constateer nu 

dat er toch nog wijzigingen zijn.   

Neem in dat geval contact op met het Fonds, om het systeem weer vrij te kunnen geven. Na 31 

maart 2020 zijn aanpassingen in de gegevens van 2019 technisch niet meer mogelijk.  

Mag ik activiteiten uit het ene circuit toerekenen aan een ander circuit?   

Verrekenen tussen circuits mag, maar alleen van Groot naar Midden/ Klein.  Het is ook niet 

mogelijk om, bijvoorbeeld, 2 voorstellingen in Midden/Klein in te ruilen voor 1 voorstelling in 

Groot. 


