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Compensatieregeling Coronacrisis Musea meer dan 100.000 bezoekers

Het bestuur van het Mondriaan Fonds,

Gelet op artikel 10 lid 4 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid en op paragraaf 3 van de Regeling 
van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 juni 2020 nr. 24686911, houdende 
voorschriften over aanvullende ondersteuning van de culturele en creatieve sector in verband met 
gederfde inkomsten in die sectoren als gevolg van de uitbraak van COVID-19 en de maatregelen ter 
bestrijding ervan (Regeling aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector COVID-19),

Besluit:

Artikel 1. Definities 

In de regeling wordt verstaan onder:
1. het fonds: het Mondriaan Fonds,
2. het bestuur: de directeur-bestuurder van het fonds,
3. eigen inkomsten: de volgende baten, welke terug te vinden zijn in de jaarrekening aan de batenkant 
van de exploitatierekening:
a. publieksinkomsten; en
b. overige inkomsten, zijnde:

1. directe opbrengsten in de vorm van sponsorinkomsten en overige inkomsten;
2. indirecte opbrengsten;
3. overige bijdragen.

Onder eigen inkomsten worden in elk geval niet begrepen de volgende baten:
a. subsidies die zijn verstrekt door een bestuursorgaan;
b. overige bijdragen uit publieke middelen;
c. rentebaten;
d. bijdragen in natura;
e. kapitalisatie van vrijwilligers;
f. waardering vrijkaarten; en
g. overige baten die geen relatie hebben met cultureel ondernemerschap.
4. reserves: vrij besteedbaar vermogen, behorende tot:
a. de algemene reserve;
b. het stichtingskapitaal; en
c. het bestemmingsfonds OCW;

Artikel 2 Doel 

Het fonds kan subsidie verstrekken in de vorm van een bijdrage aan musea die van belang zijn voor de 
regio en een landelijke uitstraling hebben en die acute liquiditeitsproblemen hebben, ter aanvulling 
van aan die instellingen in het kader van de COVID-19-crisis door gemeenten of provincies verstrekte 
of te verstrekken additionele financiële bijdragen, als een gedeeltelijke tegemoetkoming in gederfde 
inkomsten.

Artikel 3 Doelgroep 

1. De bijdrage kan worden aangevraagd door een instelling die
a. als kernactiviteit heeft het beheer en behoud van een publieke collectie van cultureel erfgoed 

van nationaal of internationaal belang;
b. beschikt over een registratie in het museumregister van Stichting Museumregister Nederland; 

en
c. voldoet aan ten minste één van de navolgende kenmerken:

1. het museum trok in 2017 en 2018 gemiddeld meer dan 100.000 betalende bezoekers;
2. het museum heeft op grond van artikel 3.26 van de Regeling op het specifiek cultuurbeleid 

een aanvraag voor subsidie ingediend bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap, vergezeld van een voordracht van gedeputeerde staten van de provincie waar het 
museum zijn standplaats heeft, welke aanvraag voor advies is voorgelegd aan de Raad 
voor Cultuur;

3. het museum heeft langdurig een Rijkscollectie in bruikleen en toont deze aan het publiek.

2. In afwijking van het eerste lid komen tevens voor subsidie in aanmerking musea als bedoeld in het 
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eerste lid aanhef onderdeel a en b, die niet voldoen aan tenminste één van de kenmerken, bedoeld 
in het eerste lid onderdeel c, voor zover deze hun standplaats hebben in een provincie waar geen 
instelling is gevestigd als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 4 Weigeringsgronden 

Geen subsidie wordt verstrekt aan instellingen
a. die structureel subsidie ontvangen ten laste van een andere departementale begroting dan die van 

het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; of
b. die niet kunnen aantonen of aannemelijk kunnen maken, dat aan hen een additionele financiële 

bijdrage als bedoeld in artikel 2, is verstrekt of zal worden verstrekt ter hoogte van ten minste 100 
procent van het aangevraagde subsidiebedrag;

c. aan wie reeds eerder een bijdrage is toegekend door de minister van OCW op basis van de 
Regeling aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector COVID-19.

Artikel 5 Voorwaarden 

1. Voor subsidie komen uitsluitend musea in aanmerking die:
a. acute liquiditeitsproblemen hebben als gevolg van de uitbraak van COVID-19 en de maatrege-

len ter bestrijding ervan;
b. voor zover mogelijk, gebruik hebben gemaakt van de generieke compensatiemaatregelen van 

de rijksoverheid alsmede van door andere overheden getroffen coulancemaatregelen; en
c. in 2020 voorafgaand aan de beperkende maatregelen in het kader van het terugdringen van 

COVID-19 feitelijk actief waren.

2. Onverminderd art 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt uitsluitend subsidie verstrekt 
voor zover de door de instelling verworven eigen inkomsten over het jaar 2018, blijkend uit de 
jaarrekening die betrekking heeft op dat jaar, ten minste 15 procent bedragen van de totale baten 
van die instelling.

3. Indien de uitkomst van de berekening, bedoeld in tweede lid niet een geheel getal is, wordt dat 
getal naar beneden afgerond, indien het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, en naar 
boven afgerond, indien dat cijfer een 5 of hoger is.

4. Het bestuur kan bij het vaststellen van het percentage eigen inkomsten bepaalde eigen inkomsten 
buiten beschouwing laten, indien deze door de instelling in de jaarrekening zijn verantwoord op 
een wijze die tot oneigenlijk gebruik van deze regeling zou leiden.

Artikel 6 De aanvraag 

1. Een aanvraag wordt ingediend met behulp van een door het bestuur opgesteld aanvraagformulier.

2. Een aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als het volledig ingevulde aanvraagformulier 
tijdig is ontvangen door het Mondriaan Fonds en vergezeld gaat van de vereiste bijlagen.

3. De aanvraag dient in ieder geval voorzien te zijn van:
– een overzicht van het aantal betalende bezoekers in 2017 en 2018;
– een verklaring van gemeente en/of provincie waarin het bedrag van de verstrekte of te 

verstrekken additionele middelen is opgenomen;
– een overzicht van de eigen inkomsten in de jaren 2017 en 2018;
– een bewijs van registratie in het museumregister;
– een indicatie van gemiste en te missen inkomsten van het museum ten gevolge van de 

Covid-19 maatregelen van het kabinet en indien van toepassing een overzicht van het gebruik 
door het museum van de generieke maatregelen en de coulancemaatregelen van OCW en de 
andere overheden;

– een overzicht van de eigen reserves en de wijze waarop deze voor zover mogelijk zijn ingezet;
– de jaarrekeningen van de jaren 2017 en 2018; en
– indien van toepassing een kopie van de aanvraag zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid onder c.

4. Het bestuur stelt een datum voor de aanvraag ronde vast. Deze ronde sluit op 10 juli 2020.

5. Een aanvraag die niet voldoet aan het bepaalde in deze regeling wordt afgewezen.

6. De aanvraag wordt digitaal ingediend.
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Artikel 7. Hoogte subsidiebedrag 

1. De subsidie bedraagt 22,5 procent van de gemiddeld over de jaren 2017 en 2018 verworven eigen 
inkomsten van de instelling, blijkend uit de jaarrekeningen die betrekking hebben op die jaren, 
onder aftrek van een bedrag dat gelijk is aan 12,5 procent van de reserve van de instelling per 
ultimo 2018.

2. De uitkomst van de berekening, bedoeld in het eerste lid wordt
a. gemaximeerd op een bedrag dat gelijk is aan 300 procent van het totaal aan structurele 

subsidies; en
b. naar boven afgerond op 100 euro’s.

3. De subsidie bedraagt maximaal 100 procent van de in artikel 4 lid b bedoelde additionele bijdrage 
van gemeente en/of provincie.

4. De subsidie bedraagt niet meer dan 1.000.000 euro.

5. Indien het subsidieplafond door toepassing van het bepaalde in lid 1 zou worden overschreden, 
worden de te verlenen subsidiebedragen naar rato verlaagd tot het niveau waarbinnen het totaal 
beschikbare bedrag volledig kan worden benut.

Artikel 8. Besluit 

1. Het bestuur besluit gelijktijdig op alle aanvragen.

2. Indien de aanvraag voldoet aan de bepalingen in dit reglement, besluit het bestuur de bijdrage, 
waarvan de hoogte overeenkomstig artikel 7 wordt vastgesteld, toe te kennen.

3. Op een volledige aanvraag wordt zo spoedig mogelijk maar maximaal binnen acht weken na de in 
artikel 6, vierde lid bedoelde datum beslist door het bestuur. Het bestuur deelt de beslissing binnen 
vijf werkdagen na het besluit schriftelijk mee aan de aanvrager.

4. Indien de subsidie wordt verleend aan een aanvrager die aannemelijk heeft kunnen maken dat aan 
hem een additionele financiële bijdrage als bedoeld in artikel 4 onder b zal worden verstrekt, 
geschiedt de verlening onder de ontbindende voorwaarde van verstrekking van de additionele 
financiële bijdrage.

Artikel 9. Subsidieplafond 

Het subsidieplafond bedraagt 16.000.000 euro.

Artikel 10. Begrotingsvoorbehoud 

Subsidie wordt verleend onder voorbehoud van verstrekking van de bijbehorende middelen door de 
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikel 11 Overig 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur

Artikel 12. Verantwoording 

1. De subsidieontvanger stuurt voor 1 april 2021 een inhoudelijke verantwoording met betrekking tot 
de besteding van de middelen.

2. Aanvragers die een subsidie van meer dan 125.000 euro per jaar ontvangen dienen tevens een 
financiële verantwoording in. Deze dient vergezeld te gaan van een verklaring omtrent de 
getrouwheid en de rechtmatigheid afgegeven door een accountant als bedoeld in artikel 393, 
eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

3. Het bestuur kan nadere voorwaarden stellen aan de inrichting van de verantwoording.

Artikel 13. Hardheidsclausule 

Het bestuur kan, gelet op het belang dat deze regeling beoogt te beschermen, artikelen of onderdelen 
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daarvan buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover strikte toepassing leidt tot een 
onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 14. Inwerkingtreding 

1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscou-
rant waarin zij wordt geplaatst.

2. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst wordt uitgegeven na 20 juni 2020, 
treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin 
zij wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 20 juni 2020.

Artikel 15. Citeertitel 

Deze regeling wordt aangehaald als: Compensatieregeling Coronacrisis Musea meer dan 100.000 
bezoekers.

Deze regeling zal na goedkeuring door de Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap in de 
Staatscourant worden geplaatst.

Het bestuur van het Mondriaan Fonds,
E. van der Lingen,
directeur
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TOELICHTING 

Inleiding 

Deze compensatieregeling maakt onderdeel uit van het steunpakket voor cultuur van 300 miljoen euro 
dat het kabinet ter beschikking heeft gesteld. Onderdeel van dit pakket is een investering in de vitale 
regionale infrastructuur via de Rijkscultuurfondsen.
Bij het opstellen van de regeling en de toelichting is zoveel als mogelijk aangesloten bij de tekst van 
de Regeling aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector COVID-19 en de toelichting 
daarop.

Voor wie 

De compensatieregeling is bedoeld voor musea die acute financiële problemen hebben als gevolg van 
de maatregelingen tegen de verspreiding van Covid-19. Het gaat om gemeentelijke en provinciale 
musea die van vitaal belang zijn in de regionale infrastructuur en ook van belang voor de landelijke 
culturele infrastructuur.
Doel van de regeling is regionale musea als vitale onderdelen in de culturele infrastructuur in stand te 
houden en de werkgelegenheid in de sector zoveel mogelijk te waarborgen.
In artikel 3 zijn de eisen opgenomen waaraan een museum moet voldoen om voor een bijdrage in 
aanmerking te komen. Een belangrijke voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op de bijdrage is 
dat er sprake moet zijn van gelijkwaardige matching van bijdragen door gemeenten of provincies. Het 
kan hierbij ook gaan om een door het bevoegde gemeentelijke of provinciale orgaan bekend gemaakt 
voornemen tot reservering van de benodigde middelen voor de aanvrager. Er hoeft in de gemeente-
lijke of de provinciale procedure dus nog geen definitieve besluitvorming te hebben plaatsgevonden. 
Zie daarover artikel 4 onderdeel b. In die gevallen zal de subsidie worden verstrekt onder de ontbin-
dende voorwaarde dat de additionele financiële bijdrage daadwerkelijk aan de aanvrager toekomt, zie 
artikel 8, vierde lid. Indien vervolgens de gemeente of provincie het voornemen niet gestand doet, zal 
de ontbindende voorwaarde intreden en vervalt de grondslag onder het verleningsbesluit van het 
fonds. Ook moeten instellingen voor zover mogelijk een beroep hebben gedaan op de generieke 
steunmaatregelen van de Rijksoverheid.

Voorwaarden 

Naarmate een museum minder afhankelijk is van eigen inkomsten, zal dit naar verwachting ook 
minder hard worden geraakt door de COVID-19-crisis. Daarom is er in het kader van deze regeling 
voor gekozen te werken met een minimum aan eigen inkomsten dat een instelling in de subsidieperi-
ode 2017–2020 onder normale omstandigheden zou hebben behaald: het aandeel in de totale baten 
van de instelling moet in het jaar 2018 ten minste 15 procent zijn geweest. De gedachte is dat een 
instelling die onder dat percentage zit, de in dat geval relatief beperkte terugval in eigen inkomsten 
zelf zal kunnen dekken, bijvoorbeeld uit de eigen reserves.
Er bestaat geen aanleiding op grond van deze regeling aan instellingen aanvullende steun te 
verstrekken, wanneer hun publieksactiviteiten in 2020 niet zijn belemmerd door de uitbraak van 
COVID-19 en de maatregelen ter bestrijding ervan, doordat die activiteiten reeds voor de uitbraak in 
Nederland hebben plaatsgevonden. Hetzelfde geldt voor instellingen die überhaupt geen publieksacti-
viteiten gepland hadden staan in 2020. Dergelijke instellingen zullen in 2020 immers niet te maken 
hebben met een acute terugval in eigen inkomsten als gevolg van de COVID-maatregelen.

Procedure 

De bijdrage wordt op aanvraag verstrekt. Indiening kan gedurende een beperkte periode die begint op 
de door het bestuur vastgestelde datum. In totaal is 16.000.000 euro beschikbaar. Het bestuur besluit 
gelijktijdig op alle aanvragen. Als het beschikbare budget niet voldoende is om alle aanvragen 
volledig te honoreren, krijgen alle aanvragers een bedrag naar rato.
Een bijdrage kan alleen worden toegekend als de aanvraag voldoet aan formele voorwaarden. Op 
basis van het de toetsing van het Fondsbureau, besluit het bestuur de bijdrage al dan niet toe te 
kennen.
De hoogte van een bijdrage wordt per aanvraag vastgesteld.
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Hoogte bijdrage 

De maximale bijdrage is 22,5 procent van de gemiddeld verworven eigen inkomsten van het museum 
in de jaren 2017 en 2018, met aftrek van 12,5 procent van de algemene reserves van de instelling in 
2018. De bijdrage is tevens maximaal 100 procent van de additionele bijdrage van de gemeente en/of 
provincie. De bijdrage per museum is maximaal 1.000.000 euro.
De steun op basis van deze maatregel is uitdrukkelijk aanvullend: het museum heeft zover mogelijk 
gebruik gemaakt van de eigen reserves, de generieke compensatiemaatregelen van de Rijksoverheid 
en coulancemaatregelen van andere overheden.
Bovendien is sprake van matching van extra middelen van andere overheden: het museum heeft door 
gemeenten of provincies een additionele financiële bijdrage gekregen, die al verstrekt is of nog 
verstrekt zal worden, van tenminste 100% van het aangevraagde subsidiebedrag bij het Mondriaan 
Fonds.
Het is aan de betrokken gemeente of provincie zelf om te beslissen of zij bereid is een instelling een 
additionele financiële bijdrage toe te kennen, en zo ja, voor welk bedrag. Ook wordt met deze regeling 
niet bepaald in welke vorm een additionele financiële bijdrage moet worden verstrekt. Het kan gaan 
om een aanvullende subsidie, maar bijvoorbeeld ook om het kwijtschelden van huurpenningen die 
een instelling aan de gemeente of de provincie verschuldigd is.

Er kan geen bijdrage worden verstrekt aan instellingen die structureel subsidie ontvangen van een 
ander departementale begroting dan die van het ministerie van OCW.
Ook aan instellingen die eerder een bijdrage kregen van de minister van OCW op basis van de 
Regeling aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector COVID-19 kan geen bijdrage worden 
toegekend.
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