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Geachte mevrouw Post, beste Henriëtte, 
 
Naar aanleiding van uw brief met bovengenoemd kenmerk, gericht aan de door uw fonds meerjarig 
gesubsidieerde instellingen, vragen wij graag uw aandacht voor de consequenties van het nieuwe 
fondsbeleid voor deze instellingen. 
 
U kondigt aan dat het fonds zal stoppen met het automatisch volgen van de ova en prijsindexaties 
zoals toegekend door OCW en dat het fonds voortaan een eigen lijn wil bepalen in het toepassen van 
subsidie-indexaties.  
Dit betekent dat er ongelijkheid gaat ontstaan in de indexaties voor BIS-instellingen enerzijds en FPK-
instellingen anderzijds. Wij voorzien dat die ongelijkheid het maken van afspraken over collectieve 
arbeidsvoorwaarden - door het afsluiten van cao’s - aanzienlijk zal bemoeilijken. Zowel onze leden als 
de NAPK in haar rol als werkgeversorganisatie zien dit als een nadelige ontwikkeling voor de sector. 
 
De ongelijkheid in indexeringen komt bovenop een andere ongelijkheid die het gevolg is van het 
beleid van OCW per 1 januari 2013. Dit betreft een wijziging in de toekenning van extra subsidie-
toeslagen voor specifieke arbeidsvoorwaardelijke doelen zoals die in de periode 2009-2012 nog aan 
zowel de BIS-instellingen als aan de meerjarig gesubsidieerde FPK-instellingen werden toegekend.  
Dit betreft met name toeslagen in het kader van vroegpensioen (voor de sectoren theater, dans en 
muziekensembles) en voor de omscholingsregeling voor dansers (alleen voor de danssector).  
Met ingang van 1 januari 2013 worden deze toeslagen nog uitsluitend toegekend aan de BIS-
instellingen. Hierdoor hebben de BIS-instellingen aanzienlijk meer financiële ruimte voor 
arbeidsvoorwaarden dan de FPK-instellingen. 
 
Beide beleidswijzigingen, de ene bij uw fonds en de andere bij OCW, betekenen het wegvallen van op 
elkaar afgestemde subsidiebudgetten voor instellingen die, of zij nu door uw fonds of door het 
ministerie worden gesubsidieerd, gezamenlijk één sector vormen.  
De verschillen in financiering die hierdoor ontstaan zullen een sectoraal arbeidsvoorwaardenbeleid in 
de weg staan. Dit is nadelig omdat het arbeidsvoorwaardenbeleid een belangrijke pijler is voor goed 
werkgeverschap en het behoud van professionaliteit in de sector.  
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Daarnaast zijn de beleidswijzigingen, en met name het achter(wege)blijven van indexeringen voor 
arbeidskosten en prijsstijgingen, nadelig voor het ondernemerschap van onze leden. Een terrein 
waarop zij juist worden uitgedaagd zich verder te ontwikkelen.  
Hoewel u aangeeft dat de meerjarige subsidiëring van het Fonds niet langer op exploitatiebasis 
geschiedt, is de realiteit dat de instellingen die het betreft wel een continue bedrijfsvoering en 
productiepraktijk kennen en daarin wel degelijk geconfronteerd worden met trendmatige 
verhogingen van loon- en materiële kosten. Het compenseren hiervan, zoals tot voor kort door zowel 
FPK als OCW gebeurde, is in de praktijk dan ook gewoon een noodzaak. 
 
Tegen de achtergrond van deze argumenten bepleiten wij daarom met klem dat het gelijkwaardig 
subsidiëren – inclusief het indexeren van subsidies - van BIS-instellingen enerzijds en de meerjarig 
gesubsidieerde FPK-instellingen anderzijds, wordt hersteld. 
 
Wij zouden hierover graag met u, alsmede met de Directie Podiumkunsten van OCW, in overleg 
treden en zien graag uw reactie op deze brief en ons verzoek om overleg tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Drs. M. (Mirjam) van Dootingh 
directeur 
 
 
 
 
 
C.c. Ministerie van OCW, mevrouw M. Vogelzang 
 
 
 


