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VOOR ALLE INSTELLINGEN    

Updates 

Dit document zal de komende tijd geüpdatet gaan worden, aan de hand van nieuwe vragen en 

inzichten.  

Covid-19  

Voor specifieke vragen en antwoorden rond Covid-19 wordt verwezen naar het eind van dit 

document.  

De verantwoordingsdatum van 31 maart  2021 is voor mij niet haalbaar. Kan ik uitstel 

krijgen? 

Ja. Uitstel is mogelijk tot uiterlijk 30 juni 2021. U kunt daarvoor een verzoek sturen naar 

meerjarigen@fondspodiumkunsten.nl. Vermeld dan ook de nieuwe gewenste datum. Dit verzoek 

moet uiterlijk op 31 januari door het Fonds ontvangen zijn. Zonder zo’n verzoek blijft de datum van 

31 maart van toepassing. 

Kan er per 31/12/20 nog een post “nog te besteden meerjarige subsidie Fonds 

Podiumkunsten” (of vergelijkbaar) als schuld op de balans staan?   

Nee. Alle door het Fonds in de periode bevoorschotte bijdragen, inclusief de eenmalige 

Covidbijdrage, moeten in de periode 2017-2020 als baten in het resultaat verwerkt zijn.   

  

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

Ja.     

      

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 
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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 2020 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.  

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.   
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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 gold dat er sinds 2017 geen sprake kan zijn van 

een Bestemmingsfonds.    

 

Maar per 31 december 2020 moet een nieuw Bestemmingsfonds gevormd worden, als de in de 

beschikking vastgelegde prestaties in de periode 2017-2020 niet zijn gerealiseerd. Hiervoor wordt 

verwezen naar het handboek voor de verantwoording.  

Bij de vaststelling zal het Fonds een besluit nemen over de afwikkeling van het 

Bestemmingsfonds.  

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

Ja     

Ik heb de digitale registratie (van prestaties) van het jaar 2020 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.    

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.   
   
  



      

COVID-19  

Hoe verantwoord ik de Covid-bijdrage van 2020? 

In het bestuursverslag ruimt u plaats in voor het onderwerp Covid-19: wat zijn de gevolgen 

geweest, voor de organisatie, de activiteiten, financieel?  Welke maatregelen zijn er getroffen? En 

wat betekent Covid-19 voor uw plannen voor 2021 en verder? Voor wat betreft de financiën gaat u 

specifiek in op de extra bijdrage die u daarvoor hebt ontvangen: wat heeft u met dit geld gedaan, 

of gaat u er nog mee doen, en wat zijn daarbij de overwegingen geweest?  

In de jaarrekening neemt u het volledig ontvangen bedrag op als baten onder ‘Meerjarig Subsidie 

Fonds Podiumkunsten’. Het is dus niet toegestaan om een deel onder te brengen op de balans als 

‘Nog te besteden’, of vergelijkbaar.  

De  bijdrage heeft betrekking op de periode maart - december 2020. Mocht u desondanks een deel 

willen besteden na 2020, dan verzoeken wij u om dat deel op te nemen in een 

Bestemmingsreserve Covid, als onderdeel van het Eigen Vermogen. Vermeld dan in een 

toelichting hoe u deze reserve verder wilt gaan inzetten.  

De bestedingen hoeven niet apart gerubriceerd te worden onder de lasten. Wel verwachten wij een 

toelichting hoe de bestedingen verdeeld zijn over de verschillende lasten, of ter dekking van 

weggevallen inkomsten. Eventueel kan daarvoor worden verwezen naar de betreffende paragraaf 

in het bestuursverslag.   

Hoe verwerk ik wegens Covid geannuleerde activiteiten in de digitale speellijstregistratie? 

U kunt deze activiteiten vastleggen met bezoekersaantal 0 (nul). 

Hoe verwerk ik digitale (online) activiteiten in model V? 

Model V biedt hier geen mogelijkheid voor. In model V legt u uitsluitend de reguliere (analoge) 

activiteiten vast, al dan niet wegens Covid geannuleerd. In uw bestuursverslag doet u daarnaast 

verslag van de digitale activiteiten. 

Hoe gaat het Fonds straks om met het bestemmingsfonds? 

Indien er sprake is geweest van onderprestatie in de gehele periode 2017-2020 wordt de 

‘tegenwaarde’ daarvan opgenomen in het Bestemmingsfonds. Voor zover onderprestatie is 

ontstaan na 12 maart 2020 geldt dat aantoonbaar geplande activiteiten na die datum, die wegens 

Corona geen doorgang hebben gevonden, beschouwd mogen worden als gerealiseerd, en in dit 

verband niet als onderprestatie gelden. Deze activiteiten moeten in de online activiteitenregistratie 

worden vastgelegd, alsof ze wel hebben plaatsgevonden, met een bezoekersaantal van 0. 



      

Festival niet doorgegaan of in aangepaste vorm  

Indien het festival geheel is afgelast of in aangepaste vorm heeft plaatsgevonden, en daardoor zijn 

er aanzienlijk minder kosten gemaakt dan anders het geval zou zijn geweest, dan verzoeken wij 

een Bestemmingsreserve te vormen ter hoogte van dat deel van het Fondssubsidie dat u vanaf 

2021 wilt gaan inzetten. Vermeld dan in een toelichting hoe u tot dit bedrag bent gekomen, en hoe 

het wilt gaan inzetten.  

Is het rapport van bevindingen nog verplicht? 

Als er in 2020 minder dan 20 gewone subsidiabele prestaties hebben plaatsgevonden kan het 

rapport van bevindingen komen te vervallen. Online alternatieven en wegens Covid geannuleerde 

activiteiten tellen in dit verband niet mee in die 20. 

Het rapport van bevindingen vervalt ook als een festival geen doorgang heeft gevonden, of als 

door de aard van de alternatieve activiteiten geen waardevol rapport kan worden opgesteld.  

Zakelijkheid van transacties  

Als door de coronamaatregelen geld besteed is aan compensatie voor wegvallende opdrachten 

aan zzp-ers, dan past dat binnen de doelstellingen van de Covid-regeling, en levert dit geen 

probleem op met betrekking tot formulering 2.2.2. in het handboek (aangaande de zakelijkheid van 

transactie). 

Lage EIQ of AIQ door steunmaatregelen en lager publieksinkomsten  

De EIG/AIQ verwerkt u in model II P/F conform voorschrift handboek. In het bestuursverslag gaat 

u daar nader op in. In het bijzonder: zou de EIQ/AIQ over de 4 jaar wel zijn gerealiseerd in 

normale omstandigheden? Het Fonds beoordeelt deze reflectie, en zal dan eventueel ook kijken 

naar de realisatie tot en met 2019.Het niet realiseren van de noodzakelijke EIQ/AIQ door Corona 

zal niet tot subsidieverlaging leiden. 

Twijfel bij accountant over de verantwoorde prestaties over 2020. 

Desgewenst kunt u de speellijst  vooraf ter beoordeling naar het Fonds sturen 

(meerjarigen@fondspodiumkunsten.nl ) Een projectgroep zal die beoordelen op de vraag: zou dit 

in normale tijden een geloofwaardige speellijst zijn geweest? In het digitale registratiesysteem (en 

daarmee de speellijst) kunnen gecancelde activiteiten met 0 bezoekers worden vastgelegd, 

alsmede online activiteiten. Op basis van de activiteiten (over 4 jaar) wordt eventueel een 

Bestemmingsfonds gevormd, bij onderprestatie. Mocht de accountant toch een probleem houden 

met de verantwoorde prestaties , en daarmee eventueel de grootte van het Bestemmingsfonds, 

dan verbindt het Fonds daar geen consequenties aan. 

Groot Bestemmingsfonds  

Mocht er uiteindelijk sprake zijn van een Bestemmingsfonds dat dermate groot is dat u daarover 

mogelijk vragen verwacht van derden, dan kunt u het Fonds verzoeken (per mail) om de 

beoordeling van uw jaarverslag 2020 en, daarmee, de vaststelling 2017-2020 met voorkeur te op 
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te pakken. Als er verder geen bijzonderheden zijn zal het Fonds u dan kunnen laten weten dat het 

Bestemmingsfonds omgezet zal kunnen worden in een Bestemmingsreserve, die ter beschikking 

staat van het bestuur. 

 

NOW bijdrage 

Een NOW-bijdrage verwerkt u in de baten onder de Incidentele publieke subsidies/bijdragen. Dit 

heeft een effect op de EIQ/AIQ. Daar wordt bij de beoordeling uiteraard rekening mee gehouden. 

 

Belastingen 

Is overleg geweest tussen FPK en/of OCW over de fiscale (vennootschapsbelasting en/of btw) 

consequenties van de Covid-steunmaatregelen? Antwoord: Nee, eventuele fiscale consequenties 

zijn niet afgestemd. Het is aan de instellingen zelf om op basis van de financiële resultaten over 

2020 en eerdere jaren hier zo nodig advies over in te winnen.  

 


