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Beste Henriëtte, 

Medio december hebben wij per brief een verzoek gedaan om voor de producenten in de B-

categorie maatwerk en coulance toe te passen bij het maken van prestatieafspraken voor 2017. 

Na de subsidie-uitslag vorig jaar augustus, zagen velen zich genoodzaakt om zich voor te 

bereiden op forse reorganisatie en afbouw van activiteiten. Afspraken voor het spelen van 

voorstellingen in theaters werden afgezegd, producties gecanceld, afscheid genomen van 

medewerkers, in sommige gevallen de huur opgezegd.  

Eind december werd duidelijk dat ze toch konden rekenen op financiering, zij het vooralsnog 

voor één jaar in plaats van vier. Dit politieke besluit was een enorme opluchting voor de 

producenten, die vaak al decennia meedraaien in het bestel. Nieuw perspectief voor het MKB 

van de podiumkunsten.  

Echter, veel producenten moeten een hoop zaken in de bedrijfsvoering opnieuw optuigen, wat 

consequenties heeft voor hun activiteiten in 2017. Ze halen niet alle speelbeurten die in de 

oorspronkelijke plannen zijn opgevoerd, omdat het in de planningscyclus niet haalbaar is om 

alsnog acteurs te contracteren en een productie op te starten. Door minder speelbeurten te 

realiseren haalt een aantal producenten ook niet de volgens de regels van het fonds vereiste 

eigen inkomsten quote.  

Verschillende producenten hebben het fonds verzocht om een deel van het budget dat ze voor 

2017 ontvangen maar niet kunnen `declareren’ in verband met een lager aantal speelbeurten in 

2017, te mogen inzetten voor 2018. Voor het theaterseizoen 2017/2018 is de cyclus van boeken 

nu al afgerond, wat betekent dat met name de tweede helft van 2018 nog ruimte biedt om 

voorstellingen te verkopen en speelbeurten te maken. Wij verzoeken het fonds dan ook met 

klem om producenten uit de B-categorie de mogelijkheid te bieden om het gehele jaar 2018 te 

mogen gebruiken om de prestatie-eisen te halen.  

We gaan er vooralsnog van uit dat het principiële politieke besluit om de B-categorie te 

honoreren, in de komende voorjaarsnota financieel wordt geconsolideerd voor de volgende drie 

jaar van deze cultuurnotaperiode. Alleen dan kunnen ze in continuïteit volwaardig functioneren 

totdat het nieuwe cultuurbeleid van kracht wordt.  
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Ten aanzien van de frictiekosten die het fonds al heeft uitgekeerd ten behoeve van het voldoen 

aan speelverplichtingen, begrijpen wij dat deze worden ingetrokken. Als frictiekosten zijn ingezet 

ten behoeve van reorganisatie geeft het fonds aan dat een instelling een schriftelijk verzoek kan 

indienen om deze niet terug te hoeven betalen. Ook hier is op korte termijn duidelijkheid nodig 

waar producenten aan toe zijn, en of ze, ingeval er in 2018 onverhoopt toch afgebouwd moet 

worden, alsnog aanspraak kunnen maken op 3/4e van het oorspronkelijke frictiekostenbedrag.  

We horen graag wat de koers van het Fonds Podiumkunsten is inzake de uitzonderlijke positie 

van deze groep producenten. 

Met hartelijke groet, 

 
Yolande Melsert, directeur NAPK  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een afschrift van deze brief wordt verstuurd aan het ministerie van OCW, de Raad voor Cultuur en 

de commissie OCW van de Tweede Kamer. 

 


