
 

FAQ Podiumstartregeling  

  

 

Voorwaarden 

 

Wat verstaat het Fonds Podiumkunsten onder professionele podiumkunsten?  

Het gaat om artiesten, bands, gezelschappen en ensembles die een professionele beroepspraktijk 

nastreven. De uitkoopsommen zijn hierin mede bepalend. Het Fonds Podiumkunsten gaat er vanuit 

dat u als programmeur professionele gezelschappen en ensembles boekt. De inhoudelijke 

beoordeling ligt bij u. Bij twijfel achteraf kan het Fonds Podiumkunsten hier onderzoek naar doen.   
  

Wanneer is er sprake van Nederlands aanbod?   

De vestigingsplaats staat daarbij centraal. Het aanbod is Nederlands als de betrokkenen in Nederland 

zijn gevestigd en er vanuit Nederland wordt gewerkt.   
Indien een artiest naar Nederland reist en een optreden geeft met ondersteuning van een 

Nederlandse artiest of groep, is er geen sprake van Nederlands aanbod. Het gaat dan om een 

gelegenheidsformatie.  

  

Wat valt er onder ‘voorstellingen en concerten’?   

Een vooraf vastgestelde programmering, van één of meer artiesten, bands, gezelschappen en 

ensembles, die plaatsvindt op een podium voor een fysiek aanwezig publiek. De programmering is 

openbaar toegankelijk en er geldt een betaalde entree.  

  

Jamsessies, workshops, benefietconcerten, open podium ed. zijn niet subsidiabel.   

  

Kunnen tekorten op festivals of andere bijzondere programmeringsvormen worden 

gedeclareerd?  
Dat kan, zolang de programmering zowel inhoudelijk als financieel onder verantwoordelijkheid van het 

podium tot stand is gekomen. Daarnaast geldt er een maximum van 1.500 euro per dag.  

  

Wat verstaat het Fonds onder een ‘redelijke honorering’?   

Er gelden geen minimum- of maximumbedragen. Het uitgangspunt is wat in de sector gebruikelijk is 

voor het soort aanbod dat het betreft. Het Fonds toetst dit met enige afstand en gaat er vanuit dat 

podia en uitvoerenden in openheid afspraken maken.   
  

Is er een minimale ticketprijs?   

Nee, maar er moet wel sprake zijn van een redelijke entreeprijs. Het Fonds toetst dit met enige 

afstand.   

 

 
Declareren 

 

Welke voorstellingen en concerten moet ik in het declaratieformulier opgeven? U vult 

alleen de voorstellingen en concerten in waarbij sprake is van een tekort tussen de 

uitkoopsommen (exclusief BTW) en/of brutogages van de Nederlandse artiest(en), band(s) of 

gezelschap(pen) en de netto-inkomsten (exclusief BTW en toeslagen).   

  

Wat als ik er na het indienen van de declaratie achter kom dat ik een fout heb gemaakt?  Neem 

contact met ons op via podiumstartregeling@fondspodiumkunsten.nl.  

  
 

 

 

 

 



 

 

  
 

Overig 

 

Kunnen geannuleerde voorstellingen of concerten worden gedeclareerd?   

Voorstellingen of concerten die vanwege de aangescherpte coronamaatregelen geannuleerd worden 

kunt u binnen de Podiumstartregeling declareren als u de uitvoerenden desondanks heeft betaald. 

Geef in dat geval ‘0 euro’ op als publieksinkomsten en voeg een opmerking toe in het 

declaratieformulier. Ook reeds geplande voorstellingen of concerten die vanwege aangescherpte 

coronamaatregelen in een aangepaste vorm (zoals een livestream) plaatsvinden kunnen worden 

gedeclareerd.  

 

Ook tijdens de lockdown en/of beperkingen wil ik een podium bieden voor professionele 

artiesten, bands, gezelschappen en/of ensembles. Kan ik mijn initiatief declareren binnen de 

Podiumstartregeling?  

Neem contact met ons op via podiumstartregeling@fondspodiumkunsten.nl.  
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