
Update per 22-3-2022 

DE BEDOELING EN WERKING VAN DE REGELING 

De Podiumstartregeling is een tijdelijke regeling waarmee podia, ondanks de gevolgen en 

beperkingen vanwege Covid-19, een programmering kunnen verzorgen. De regeling compenseert tot 

100 procent van het tekort tussen de afgesproken en uitbetaalde uitkoopsommen, gages en 

honoraria enerzijds en de publieksinkomsten anderzijds. Het geeft u de gelegenheid om ook bij 

tegenvallende publieksinkomsten redelijke vergoedingen betalen aan het gezelschap, het ensemble 

of de band. Er kan tot maximaal 1500 euro per dag worden gedeclareerd, ongeacht het aantal 

programma’s waarvoor u een declaratie indient. 

 

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 subsidiabele ‘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). 

 

Kan er gedeclareerd worden voor Nederlandse supportacts bij buitenlandse bands?  

 

Ja, Nederlandse voorprogramma's bij een niet-declarabele internationale act en doublebills met één 

Nederlandse act zijn declarabel. Voor het indienen van een declaratie voor de betreffende 

Nederlandse act moeten dan wel publieksinkomsten worden opgenomen. Wij verzoeken u in dat 

geval zelf een inschatting te maken van de verdeling van de ticketinkomsten. Voorbeeld bij een 

gelijkwaardige doublebill: 50/50  

 

Kan ik declareren voor de periode tussen 10 januari en 9 maart 2022? 

 

Nee. De coronasteunmaatregelen ‘Compensatieregelingen 3 en 4’ betroffen de periode tot en met 8 

maart 2022. In deze periode kon er vanwege een overlap geen gebruik worden gemaakt van de 

Podiumstartregeling. Declaraties voor voorstellingen en concerten die tussen 10 januari en 9 maart 

2022 hebben plaatsgevonden, kunnen we dus vanwege de overlap met de compensatieregelingen 

niet in behandeling nemen. 

 Per 9 maart 2022 kunnen alle podia die een aanwijzing hebben voor de Podiumstartregeling weer als 

vanouds een beroep doen op de regeling. Het voor u gereserveerde subsidiebedrag tot en met 31 

december 2022 is niet gewijzigd. 

 

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 

mailto:podiumstartregeling@fondspodiumkunsten.nl

