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VOOR ALLE INSTELLINGEN

De verantwoordingsdatum van 31 maart 2015 is voor mij niet haalbaar. Kan ik uitstel 
krijgen?
Nee, deze datum is immers sinds lang bekend. Daarnaast heeft het Fonds op zijn beurt weer verant-
woordingsverplichtingen aan o.a. het Ministerie van OCW over de resultaten in deze subsidieregeling.

De grens voor een accountantsverklaring is € 125.000 per jaar. Kan ik daarom ook  
€ 124.999 subsidie krijgen?
Nee, dat is niet mogelijk. Overigens zou u bij (oorspronkelijk) € 125.000 per jaar, nu al een stuk meer 
ontvangen, vanwege de toevoeging van de arbeidsvoorwaardenmiddelen (beschikking oktober 
2013).

Wat is er gebeurd met het Bestemmingsfonds?
Als er eind 2012 sprake was van een saldo Bestemmingsfonds Fonds (of OCW), dan is dit per 1 
januari 2013 omgezet in een Bestemmingsreserve Fonds. Hierover heeft u bij de vaststelling over de 
periode 2009-2012 bericht ontvangen. 
Het belangrijkste verschil tussen een Bestemmingsfonds en een Bestemmingsreserve is dat het 
Fonds Podiumkunsten geen zeggenschap heeft over een Bestemmingsreserve. Deze staat geheel 
ter beschikking van het bestuur. Wèl blijven wij geïnteresseerd in de inzet van deze Bestemmingsre-
serve, wij gaan ervan uit dat u daar in uw bestuursverslag op reflecteert.

Ik heb geen OVA (indexatie) ontvangen?
Dat klopt. Het Fonds geeft de eventueel van OCW ontvangen OVA niet automatisch meer door aan 
de meerjarig gesubsidieerde instellingen, maar voert daarin sinds 2013 een eigen beleid. In 2013 en 
2014 heeft het Fonds niet geïndexeerd.

Telt de verhuur van personeel mee in de Eigen Inkomsten Quote?
Ja.



Is een verschillenanalyse tussen werkelijkheid en begroting verplicht?
In het handboek wordt dit niet genoemd, maar volgens richtlijn 640 is dat wel verplicht. 

Ik heb niet de door mij aangevraagde innovatietoeslag gekregen, daardoor wijkt mijn 
(werk-)begroting nu af van die in mijn aanvraag, Of: Ik werk met een jaarlijks wisse-
lende werkbegroting, die afwijkt van de (gemiddelde) begroting in mijn aanvraag. Hoe 
ga ik daarmee om?
In ‘Mijn Fonds’ is, bij het digitaal invoeren van uw jaargegevens de indertijd ingediende gemiddelde 
begroting al vastgelegd, u kunt deze niet wijzigen. In uw eigen documenten staat het u uiteraard vrij 
om, naast deze begroting, ook een eigen werkbegroting op te nemen. Wij verzoeken u wel om de 
verschillen, op hoofdlijnen, tussen de gemiddelde en de werkbegroting toe te lichten.

Hoe verantwoord ik de extra subsidie voor arbeidsmarktbeleid?
Voor wat betreft de lasten is dat niet verplicht (maar het mag uiteraard wel). Wel verwachten wij dat u 
in het bestuursverslag ingaat op dit beleid voor uw medewerkers. De baten (het toegekende jaarbe-
drag) neemt u altijd op onder de meerjarige subsidiebijdrage van het Fonds in uw exploitatie.
Overigens geldt voor zowel deze extra subsidie, als voor een eventuele innovatietoeslag dat u deze 
opneemt onder de Meerjarige Subsidie Fonds Podiumkunsten. En dus niet onder overige bijdragen 
of iets dergelijks.

Is de Wet normering topinkomens (WNT) voor mij van toepassing?
Het Fonds controleert, in opdracht van het Ministerie van OCW de juiste toepassing van de WNT bij 
de door het Fonds gesubsidieerde instellingen. Uitgebreide informatie is te vinden op www.topinko-
mens.nl

Concreet voor Fondsinstellingen geldt dat de WNT van toepassing is als er sprake is van meer dan 
€ 500.000 overheidssubsidie (Rijksoverheid, overige overheden, Fonds Podiumkunsten, overige 
publieke fondsen) per jaar, gedurende minstens 3 jaar, en als deze subsidie minstens 50% van de 
jaarlijkse inkomsten bedraagt.

Uw accountant wordt in dit verband verwezen naar het Controleprotocol WNT 2014 van het Ministe-
rie van Binnenlandse Zaken.

Wat moet ik in het jaarverslag vermelden over gelieerde instellingen?
Het handboek vermeldt dit onderwerp niet specifiek. Wij gaan er echter wel vanuit dat u transparant 
bent, als er sprake is van gelieerde rechtspersonen die invloed kunnen uitoefenen  op het beleid van 



Hoe dient de rechtmatigheid getoetst te worden?
Rechtmatigheid betreft de vraag of de subsidie is besteed conform het plan en in lijn met de gel-
dende voorschriften en vereisten die de subsidieverstrekker (het Fonds) stelt.
Ook de juistheid van een eventuele verantwoording moet in dat kader worden gecontroleerd om van 
rechtmatigheid te kunnen spreken. uw organisatie, of waarmee financiële verbindingen bestaan.

UITSLUITEND VOOR PRODUCERENDE INSTELLINGEN

Hoe verwerk ik voorstellingen op locatie en festivalterreinen voor wat betreft de circui-
tindeling?
Als de omvang (aantal plaatsen) van een locatie niet goed te bepalen is, moet worden uitgegaan van 
het in alle redelijkheid oorspronkelijk aantal te verwachten bezoekers. 

Met ingang van 2014 kan het digitale activiteitenregistratiesysteem dit type voorstellingen ook mee-
tellen in de rapportage. In 2013 kon dat helaas nog niet, daarom klopt in 2014 de rapportage over 
het ‘vorige boekjaar’ (=2013)’ niet altijd. U kunt in plaats daarvan uitgaan van de door u zelf in het 
jaarverslag van 2013 opgenomen ( handmatig gecorrigeerde) gegevens.

Kunnen bij een coproductie beide instellingen de activiteiten meetellen in de prestaties?
Ja

Ik heb de digitale registratie van het jaar 2014 afgesloten, maar constateer nu dat er 
toch nog wijzigingen zijn.
Neem in dat geval contact op met de helpdesk. Zij kunnen er voor zorgen dat het systeem weer 
wordt vrijgegeven.

Ik heb tot en met 2014 aanzienlijk meer prestaties gerealiseerd in een bepaald circuit 
dan waarvoor  subsidie is toegekend. Dit resulteert in een ongewenst positief resultaat 
(dat in latere jaren weer verrekend zal moeten worden). Moet ik toch alle gerealiseerde 
prestaties tot en met 2014 in mijn baten opnemen?
Nee, indien gewenst kunt u dan ook uitgaan van het aantal waarvoor tot en met 2014 subsidie is 
toegekend.



Mag ik activiteiten uit het ene circuit toerekenen aan een ander circuit. Of tussen jaren 
verrekenen?
Verrekenen tussen circuits mag, maar alleen van Groot naar Midden of Klein, of van Midden naar 
Klein. Overigens kunt u ieder jaar opnieuw bepalen welke verdeling voor u, cumulatief, het gunstigste 
uitvalt. Verder is van belang dat u vanaf 2014 het aantal subsidiabele activiteiten tot en met 2016 in 
uw berekeningen mag meenemen. 

Ik heb aanzienlijk meer activiteiten gerealiseerd dan waarvoor subsidie is bevoorschot. 
Kan ik nu een subsidievordering op het Fonds in mijn balans opnemen?
Nee, dan kan niet: u kunt (=cumulatief) niet meer aan baten opnemen dan in totaal is bevoorschot. 
En daardoor kan er ook geen sprake zijn van een vordering op het Fonds.


