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Geachte heer Zijlstra, 

Op 17 november j.l. heeft de NAPK samen met de sector orkesten een gesprek met u gevoerd over 

de gevolgen van de aangekondigde bezuinigingen voor het bestel. In dit gesprek gaf u aan dat u 

voornemens bent om de Tweede Kamer een hoofdlijnenbrief te sturen waarin u uw plannen kenbaar 

maakt voor de volgende Cultuurnotaperiode, met inachtneming van een bezuinigingsopdracht van  

200 miljoen euro.  

U heeft aangegeven dat u de huidige Cultuurnotaperiode met een jaar wilt verlengen om per 1 

januari 2014 een nieuw systeem te kunnen introduceren, gebaseerd op een budgetvermindering van 

150 miljoen euro. De overige 50 miljoen euro wilt u in 2012 en 2013 door middel van een 

efficiëncykorting bereiken.  

U gaf verder aan dat in de hoofdlijnenbrief zal worden gesteld dat instellingen vanaf het moment van 

verschijnen van deze brief rekening moeten houden met beëindiging dan wel substantiële korting 

van de subsidie per 1 januari 2014, en in dat licht door u wordt opgedragen geen verplichtingen aan 

te gaan die verder lopen dan deze datum. Dit heeft grote gevolgen voor de leden van de NAPK. In de 

bijlage is een generieke opsomming opgenomen van knelpunten die instellingen verwachten indien 

zij worden geconfronteerd met een dergelijke aankondiging. 

Wij constateren dat de door u aangekondigde hoofdlijnenbrief zoals op 17 november j.l. mondeling 

gecommuniceerd de individuele instellingen geen houvast zal bieden. Het is onduidelijk in hoeverre 

een individuele instelling gebonden is zich te houden aan informatie verstrekt via een 

hoofdlijnenbrief. Er zijn rechtsgevolgen verbonden aan publicatie (de redelijke termijn in geval van 

stopzetten subsidie wordt hiermee vervroegd) maar het is niet duidelijk of de instellingen waarop de 

brief betrekking heeft ook rechtsbescherming genieten (c.q. bezwaar en beroep aan kunnen 

tekenen). Het komt ons hoogst onredelijk voor dat de overheid op basis van een hoofdlijnenbrief aan 

de Tweede Kamer van individuele instellingen verwacht dat zij ingrijpende beslissingen nemen ten 

aanzien van hun bedrijfsvoering, nog vóór dat ondubbelzinnig en definitief tot beëindiging of 

vermindering van subsidiëring is besloten, en dit ook als zodanig rechtstreeks aan de betreffende 

instelling bekend is gemaakt. 

 

Bovendien is in de Wet op het specifiek cultuurbeleid (Wsc) verschil gemaakt tussen vierjarige 

instellingssubsidies, langjarig subsidieperspectief en subsidiëring via de fondsen. Het intrekken van 

een aanwijzing voor langjarig subsidieperspectief kan alleen als de instelling/groep niet meer voldoet 

aan één van de gestelde criteria of in geval van bijzondere redenen. De minister zal volgens de Wsc 

bij intrekking van een aanwijzing een termijn van vier jaar in acht moeten nemen, vanaf het moment 



van intrekking. Dit betekent dat voor de instellingen met langjarig subsidieperspectief in dit stadium 

redelijkerwijs niet verwacht kan worden dat zij anticiperen op stopzetting of substantiële korting van 

subsidie per 1 januari 2014 door in het geheel geen langlopende verplichtingen meer aan te gaan, 

aangezien zij te maken zullen krijgen met een afbouwtermijn van vier jaar vanaf het moment van 

publicatie in de Staatscourant.     

Daarnaast betekent de aanzegging voor alle instellingen met vierjarige subsidie en de 

fondsgesubsidieerde instellingen dat zij ernstig beperkt worden in hun functioneren, terwijl niet met 

alle instellingen per 1 januari 2014 de subsidierelatie zal worden beëindigd. Voor die instellingen die 

wel verder kunnen in het nieuw op te stellen systeem betekent het niet aan kunnen gaan van 

langlopende verplichtingen dat zij enorme schade zullen ondervinden in hun bedrijfsvoering en 

ondernemerschap, waardoor een (dan) ingekrompen sector geen stabiele doorstart zal kunnen 

maken.  

U gaf in het gesprek dat wij voerden aan dat uw insteek gericht is op bezuinigen met beleid en de 

visie: `cultuur is van ons allemaal’. Wij pleiten in dat kader dan ook voor het zoveel mogelijk 

beperken van schade en waar mogelijk intact houden van goed functionerende delen van onze 

culturele infrastructuur. Een ongerichte aanzegging die deugdelijke bedrijfsvoering van de hele 

podiumkunstensector de komende anderhalf jaar frustreert zal de schade alleen maar doen 

toenemen.  

Wij verzoeken u dringend om hier bij het uitzetten van hoofdlijnen voor de toekomstige invulling van 

het cultuurbeleid rekening mee te houden.  

 

Met vriendelijke groet,  

Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten 

 

 

H.G. Mannak, 

waarnemend voorzitter NAPK 

 

N.b. De leden van de Tweede Kamer ontvangen een afschrift van deze brief. 

 

 

Bijlage: inventarisatie van te verwachten schade in bedrijfsvoering bij niet langer kunnen aangaan 

van langlopende verplichtingen voorbij 1 januari  2014 


