
FAQ Compensatieregeling 4 

Waarvoor  

Voor welke periode kan ik deze subsidie aanvragen?  
Er kan worden aangevraagd voor concerten en voorstelling die (zouden) hebben 
plaatsgevonden in de periode van 1 februari tot en met 8 maart 2022.  
 

Kan er worden aangevraagd voor annuleringen? 
De regeling is gericht op concerten en voorstellingen die doorgaan. Er zijn twee 
uitzonderingen. Er geldt een overgangsperiode van 1 februari tot en met 15 februari 2022. 
Voor concerten en voorstellingen die gepland stonden voor die periode, maar zijn 
geannuleerd als gevolg van covid19-maatregelen, kan subsidie worden aangevraagd. 
Daarnaast kan subsidie worden aangevraagd voor concerten en voorstellingen die stonden 
gepland voor de periode van 1 februari tot en met 8 maart, maar zijn geannuleerd als gevolg 
van quarantaineverplichtingen bij betrokken uitvoerenden of crew. 
 
Kan ik aanvragen als de voorstelling of het concert is doorgeschoven, maar niet 
geannuleerd? 
Ja, dat kan. Wel moet de betreffende voorstelling of concert zijn aangekondigd voor het 
publiek. 
 
Wat wordt verstaan onder ‘professionele podiumkunst’? 
Concerten en voorstellingen die zijn gemaakt en uitgevoerd door podiumkunstenaars die 
artistiek-inhoudelijk actief zijn in de podiumkunsten en in die hoedanigheid aantoonbaar 
geïntegreerd zijn in de professionele podiumkunstpraktijk in Nederland. 

Kan ik aanvragen voor een amateurgezelschap, bijvoorbeeld een koor of toneelvereniging, 
geleid door een professional? 
Nee. De regelingen zijn alleen bedoeld voor professionele podiumkunsten. 
 
Hoeveel subsidie kan ik verwachten? 
Per voorstelling of concert rekent de ‘rekentool’ uit wat de subsidie is. Het subsidiebedrag 
bedraagt 85% van de verkoopcapaciteit minus het aantal kaarten dat is verkocht in het geval 
de activiteiten plaatsvonden. Dit aantal wordt vermenigvuldigd met de (gemiddelde) prijs van 
de toegangskaart exclusief btw en exclusief toeslagen. 
Als de activiteit is geannuleerd, vult u 0 verkochte kaarten in. 

Wat wordt bedoeld met de verkoopcapaciteit? 
Met verkoopcapaciteit wordt bedoeld: het aantal kaarten dat zou worden verkocht volgens de 
oorspronkelijke afspraken met de artiest(en). Het gaat dus om de capaciteit van de zaal voor 
één specifieke activiteit, die beschikbaar zou zijn geweest als ware er geen sprake van een 
coronasituatie. Indien er was ingezet op een lagere capaciteit (bijvoorbeeld seated) moet 
deze capaciteit worden aangehouden in de aanvraag.  

Moet ik kaarten die zijn omgezet naar vouchers ook meetellen met het berekenen van het 
aantal verkochte kaarten? 
Nee. De vouchers gelden dan als tegoed voor een andere activiteit. Deze hoeven dus niet 
ingevoerd te worden. 

Hoe bepaal ik de gemiddelde kaartprijs? 



De verwachte totale recette / maximaal aantal te verkopen kaarten. Dit bedrag is inc. btw en 
excl. toeslagen. Het Fonds brengt bij het berekenen van het subsidiebedrag btw in 
mindering.  

Bij verschillende rangen en prijzen: reken per rang de potentiële recette uit, tel deze bij 
elkaar op en deel door het totaal aantal stoelen. 

Komen schoolvoorstellingen en -concerten ook in aanmerking voor subsidie in 
Compensatieregeling 4? 
Ja.  
 
Kan ik aanvragen voor een besloten activiteit?  
Nee. Het moet gaan om openbaar toegankelijke voorstellingen of concerten, met een 
ticketprijs. 
 
Hoe groot moet de minimale capaciteit zijn van de zaal waar de uitvoering plaatsvindt?  
Er is geen minimum gesteld aan de capaciteit van de zaal. Ook geen maximum. 

Hoe  

Geldt: wie het eerste komt het eerst maalt?  
Nee. De sluitingsdatum is 11 mei 2022 om 23:59 uur. Eerder aanvragen geeft geen grotere 
kans op honorering.  
 
Kan een producent voor meer dan één activiteit aanvragen bij Compensatieregeling 4?  
Ja. In het webformulier voor de onderbouwing van de subsidie is er de mogelijkheid om voor 
meerdere producties aan te vragen.  
 
Kan een aanvrager bij Compensatieregeling 4 aanvragen namens andere artiesten? 
Ja, dat kan. Als de aanvrager kan worden gezien als vertegenwoordiger van die artiesten. 
 
Hoeveel geld is er beschikbaar?  
Er is een budget beschikbaar van 40.000.000 euro in Compensatieregeling 4. Als het 
subsidieplafond wordt overschreden, geldt dat in meerdere stappen de te verlenen 
subsidiebedragen naar rato worden verlaagd.  

Ik wil het Fonds enkele bijzonderheden meegeven bij mijn aanvraag voor compensatie. Hoe 
doe ik dat?  
In het aanvraagformulier is een speciaal vak gemaakt waarin u uw aanvraag kunt toelichten 
en bijvoorbeeld relevante links van de activiteit(en) kunt toevoegen. 
 

Wie  
 
Wie kan aanvragen?  
Een aanvraag kan worden ingediend door een organisatie met rechtspersoonlijkheid (bv. 
stichting, nv, bv). Eenmanszaken, vof’s en maatschappen kunnen geen aanvraag indienen. 

Hoe kan ik in aanmerking komen voor een bijdrage in Compensatieregeling 4 als ik geen 
stichting, bv of nv heb?  
Via een vertegenwoordiger die wel rechtspersoonlijkheid heeft. Die vertegenwoordiger kan 
een impresario zijn, managementbureau, boekingsbureau, label of platenmaatschappij.  
 
Kan ik als buitenlandse organisatie een aanvraag doen voor een activiteit die in Nederland 



heeft plaatsgevonden?  
Nee. De organisatie dient in Nederland te zijn gevestigd.  

Kan ik als Nederlandse vertegenwoordiger van een buitenlandse artiest of groep een 
aanvraag indienen? 
Nee. Het moet gaan om Nederlandse podiumkunstenaars of groepen. 

Kan ik aanvragen voor een buitenlandse tournee?  
Nee. Enkel optredens binnen het Koninkrijk der Nederlanden zijn subsidiabel. 

Kunnen meerdere organisatoren een aanvraag indienen voor dezelfde activiteit?  
Nee. In sommige gevallen is er sprake van verschillende partijen die in uiteenlopende 
constructies samen verantwoordelijkheid dragen voor de totstandkoming van een activiteit. In 
dat geval moeten de betrokken partijen zelf bepalen wie als aanvrager optreedt. Er kan maar 
aan één aanvrager subsidie worden toegekend voor een specifieke uitvoering. 

Ik krijg als gezelschap (muziek-/dans-/theater-/muziektheatergroep) een meerjarig subsidie 
van het Fonds. Kan ik subsidie krijgen op grond van compensatieregeling 4? 
Nee. Het subsidie is niet bedoeld voor concerten en voorstellingen die zijn gemaakt door 
instellingen die een meerjarige subsidie ontvangen van het Fonds Podiumkunsten of het 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.  
 
Ik heb als gezelschap (muziek-/dans-/theater-/muziektheatergroep) een productiesubsidie 
ontvangen van het Fonds. Kan ik subsidie krijgen voor deze compensatieregeling? 
Ja. 
 
Ik was vergunningplichtig voor de activiteit waarvoor ik een subsidie wil aanvragen bij 
Compensatieregeling 4. Kan dat? 
Nee. De regeling is niet bedoeld voor concerten of voorstellingen waarvoor een 
evenementenvergunning was vereist. Voor deze concerten of voorstellingen kan een beroep 
worden gedaan op de generieke regeling voor evenementen bij de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO). Indien u aanvraagt voor concerten en evenementen 
waarvoor u ook een aanvraag om compensatie bij de RVO heeft ingediend of gaat indienen, 
vindt er een aftrek plaats van het aangevraagd bedrag bij het Fonds.  

Divers  
 
Wanneer wordt de uitslag gecommuniceerd?  
Uiterlijk 13 weken na de deadline van 11 mei 2022.  

Wanneer wordt de subsidie uitbetaald?  
De subsidie wordt uitbetaald kort nadat u de beschikking hebt ontvangen.   
 
Moet ik bewijsstukken meesturen met mijn aanvraag, zoals contracten? 
Nee. Achteraf gaat het Fonds steekproefsgewijs bewijsstukken opvragen. 

Moet onze accountant een verklaring afgeven over onze aanvraag?  
Als het totaal ontvangen subsidiebedrag meer dan 125.000 euro bedraagt, dan moet de 
accountant een ‘rapport van feitelijke bevindingen’ opstellen. Momenteel wordt hiervoor nog 
een controleprotocol uitgewerkt. Zodra dat gereed is, zal dat op onze website te lezen zijn. 
Onder de 125.000 euro is dit rapport niet nodig.  

Geldt de grens van 125.000 euro voor het verplichte rapport van de accountant voor de 
totale aanvraag van een aanvrager of per activiteit?  



Dit geldt als het totaalbedrag dat de aanvrager ontvangt (voor alle activiteiten samen) hoger 
is dan 125.000 euro.  

Hebt u verder nog vragen?  
Neem contact op met de medewerkers van het Fonds. Direct betrokken medewerkers bij 
deze regeling zijn: Eduard Versteege (070 70 72 744) en Tinka Hoeke (070 70 72 718). 


