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Metaoverzicht kunsten n.a.v. 

Coronacrisis 
In volgend document verzamelt Kunstenpunt een aantal ‘lijstjes’ die een overzicht proberen te 

bieden van de maatregelen voor en acties in de Vlaamse kunsten- en cultuursector die 

plaatsvinden als reactie op de Coronacrisis. Indien nodig, wordt een item voorzien van een 

bron of link en wordt deze gedateerd. Dit document werd voor een laatste keer aangepast op 3 

juni 2020. 

Hier vind je meer bepaald info over: 
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Maatregelen tegen verspreiding 

De maatregelen die landen in Europa namen om de verspreiding van het coronavirus tegen 

te gaan, zijn vrij gelijklopend. Om social distancing te bekomen worden publieke bijeenkomsten 

gebannen, wordt verkeer beperkt en worden locaties gesloten. De maatregelen zijn in het ene 

land strenger dan in het andere, waarbij sommige in lockdown gaan met verregaande 

beperkingen van de menselijke mobiliteit (Frankrijk, Italië, Spanje bv.) of andere grenscontroles 

uitvoeren (Duitsland bv.), terwijl nog andere de zaken meer laten begaan (bv. Verenigd 

Koninkrijk of Nederland). Deze maatregelen zijn van kracht sinds 1e helft maart. Exit-

strategieën (met de gedeeltelijke opening van bepaalde sferen van het openbare leven) worden 

vanaf mei uitgeprobeerd. Voor recentste overzicht maatregelen in België, zie: 

https://www.infocoronavirus.be/nl/faq/#004. 

 

Relevante datums voor Vlaamse kunstensector wat betreft maatregelen om verspreiding tegen 

te gaan: 

● 10 maart 2020: verbod op evenementen met publiek van meer dan 1000 mensen 

● 13 maart 2020: verbod op alle publieke evenementen 

● 17 maart 2020: de lockdown ‘light’ wordt in België ingezet (met oa. sterke beperking van 

internationaal verkeer) 

● 23 maart 2020: ‘Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de 

verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken’: verboden op culturele 

evenementen en op niet-essentiële buitenlandse reizen krijgen nu juridische basis 

(beleidsdomein binnenlandse zaken, federale overheid) 

● 4 mei 2020: begin van fase 1 A van de versoepeling van de maatregelen (met 

werknemers uit bedrijven in niet-essentiële sectoren die terug op werkvloer mogen 

verschijnen, mits sociale distantie gerespecteerd) 

● 10 mei 2020: elk gezin mag tot 4 mensen ontvangen (altijd dezelfde en ze mogen niet 

ziek zijn) 

● 11 mei 2020: begin van fase 1 B van de versoepeling van de maatregelen: winkels 

mogen oa terug open onder voorwaarden (veel galeries startten toen) 

● 18 mei 2020: begin van fase 2 van de versoepeling van de maatregelen: geleidelijke 

heropstart van onderwijs, musea (i.e. tentoonstellingsplekken) en bibliotheken kunnen 

terug openen onder voorwaarden 

● 25 mei 2020: DKO mag onder voorwaarden beperkt terug live lessen organiseren 

(Alleen een-op-eenonderwijs is toegelaten voor de laatstejaars die willen voortstuderen 

in hun kunstrichting) 

● 8 juni 2020: begin van fase 3 van de versoepeling van de maatregelen: inrichtingen die 

behoren tot de culturele sector (buiten musea en historische bezienswaardigheden) 

https://www.infocoronavirus.be/nl/faq/#004
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2020032301&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2020032301&table_name=wet
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kunnen open voor activiteiten zonder publiek. Ook de toeristische sector, de 

feestelijkheden en horeca kunnen terug openen onder voorwaarden.  

● 30 juni 2020: (voorlopige) einddatum van het verbod op culturele evenementen, daarna 

zijn evenementen van max. 200 mensen weer toegelaten 

● 31 augustus 2020: (voorlopige) einde van verbod op massaevenementen (oa festivals) 

Risico’s voor volksgezondheid 

Voor korte omschrijving van gevolgen van coronavirus voor lichamelijke gezondheid, zie 

https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/#011. Voor cijfers over besmettingen, 

ziekenhuisopnames en dodentol, zie https://epistat.wiv-isp.be/covid/covid-19.html. Bijna alle 

leeftijdsgroepen worden geaffecteerd, maar bij sommige is risico op ernstige implicaties groter 

dan bij andere. Risicogroepen zijn personen met chronische ziektes en 65+’ers. De symptomen 

variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en 

ademhalingsmoeilijkheden. Uitgebreide, betrouwbare studieresultaten zullen waarschijnlijk later 

volgen. 

 

Op te volgen of de gevolgen van een infectie (of de gevolgen van de behandeling van de 

infectie) ook verregaand of op langere termijn merkbaar zijn voor kunstenaars en kunstwerkers 

(gevolgen voor vocale capaciteiten van zangers, acteurs of performers; impact op motorische 

capaciteiten kunstenaars, dansers of technici; andere?). Concreet voorbeeld: patiënten die uit 

kunstmatige coma komen, moeten revalidatieproces volgen om oa. functioneren van longen 

terug op peil te houden. Dergelijke revalidatie is duur en heeft momenteel (29/4/2020) strikte 

criteria om terugbetaald te krijgen. Gezien socio-economische positie van kunstenaars is dit iets 

om in de gaten te houden. 

Impact op kunstenveld 

Voor een verkenning van de impact op de kunstensector, zie dit artikel van Kunstenpunt (laatste 

update 10 april 2020). Het artikel stelt dat we gevolgen (zullen) zien op vlak van de fysieke 

gezondheid van kunstenaars en kunstwerkers (als gevolg van de risico's voor 

volksgezondheid), hun psychosociaal welzijn, hun economische situatie en de aard van 

hun artistieke praktijken (als gevolgen van de maatregelen tegen de verspreiding) als de 

plekken waar de coronacrisis ingrijpt. 

 

Er zijn daarnaast verschillende initiatieven vanuit de sector zelf, het middenveld of de overheid 

om te peilen naar de impact. Dat kan gaan over gestructureerde enquêtes die een grote 

populatie trachten te bereiken en/of om artikels of rapporten die de impact analyseren adhv 

interviews, de resultaten van de enquêtes of andere gegevens. 

https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/#011
https://epistat.wiv-isp.be/covid/covid-19.html
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200429_04938615
https://blog.kunsten.be/kunstenveld-in-lockdown-9481948ce347
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Enquêtes over impact op kunsten- en cultuurveld 

Volgende lijst vermeldt (gestructureerde) bevragingen die circule(e)r(d)en in Vlaanderen en 

buitenland over impact van coronacrisis op kunst- en cultuursector. Ze zijn geordend volgens 

het thema van de antwoorden waar ze naar peilen (en met vermelding van wanneer ze voor het 

eerst werden uitgestuurd). Degene die in de eerste weken van de crisis werden uitgezonden, 

focussen vooral op socio-economische impact van de coronacrisis (verlies van inkomsten, 

werkloosheid, problemen met financiering, aanspraak op compensatiemaatregelen etc.). 

Vlaanderen en Brussel/België 

● Socio-economische impact: 

○ Vanaf maart 2020: 

■ SOTA Meldpunt 'Corona in Cultuur': 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuVt_yaQDtSOLy6mWcJe8

95bq4XsDiCEBysrQAZXIuCH4e-g/viewform  

■ Circuscentrum doet bevraging naar impact op Vlaamse circussector: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScp-

Ajua2q5bJ7ERwVIirFbu8dnWMiyZNuvgTHF58w6XkUgqQ/viewform 

■ Vragenlijst wordt voorbereid door Dienst Cultuur van Stad Brussel (ism 

oa. BKO) om diepgaande en feitelijke informatie over de verliezen en de 

gevolgen voor de culturele sector te vergaren. Doel is om “federaties en 

koepelorganisaties van de sector over taal- en gemeenschapsgrenzen 

heen, op nationaal niveau te coördineren” (uit nieuwsbrief BKO) 

■ Bevraging door oKo van leden 

■ Bevraging VVC van leden 

■ PULSE vraagt om tips & tricks, ideeën ed door te sturen ivm 

duurzaamheid in tijden van Corona 

■ Bevraging van VAF: https://www.vaf.be/impact-corona-op-vlaamse-

filmsector  

■ Wekelijkse bevraging van de Economic Risk Management Group aan 

duizenden bedrijven in België: https://www.nbb.be/nl/bestrijding-van-de-

economische-gevolgen-het-werk-van-de-economic-risk-management-

group 

■ Bevraging van Overleg Cultureel erfgoed naar impact op 

erfgoedorganisaties (tot 24 april): 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf12LXXfenwuWRovrfbzO8c

OortQrnTL0ij1fq4XjDXAXUPhw/closedform 

○ Vanaf april 2020: 

■ Bevraging vanuit MuziekOverleg: 

https://nl.surveymonkey.com/r/XDH85QK 

○ Vanaf mei 2020: 

■ Bevraging collegagroep jeugd (met daarin oa VVC & Cultuurconnect) 

over de schoolprogrammatie: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuVt_yaQDtSOLy6mWcJe895bq4XsDiCEBysrQAZXIuCH4e-g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuVt_yaQDtSOLy6mWcJe895bq4XsDiCEBysrQAZXIuCH4e-g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScp-Ajua2q5bJ7ERwVIirFbu8dnWMiyZNuvgTHF58w6XkUgqQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScp-Ajua2q5bJ7ERwVIirFbu8dnWMiyZNuvgTHF58w6XkUgqQ/viewform
https://www.pulsenetwerk.be/duurzaam-in-quarantaine-modus
https://www.vaf.be/impact-corona-op-vlaamse-filmsector
https://www.vaf.be/impact-corona-op-vlaamse-filmsector
https://www.nbb.be/nl/bestrijding-van-de-economische-gevolgen-het-werk-van-de-economic-risk-management-group
https://www.nbb.be/nl/bestrijding-van-de-economische-gevolgen-het-werk-van-de-economic-risk-management-group
https://www.nbb.be/nl/bestrijding-van-de-economische-gevolgen-het-werk-van-de-economic-risk-management-group
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf12LXXfenwuWRovrfbzO8cOortQrnTL0ij1fq4XjDXAXUPhw/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf12LXXfenwuWRovrfbzO8cOortQrnTL0ij1fq4XjDXAXUPhw/closedform
https://nl.surveymonkey.com/r/XDH85QK
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtCo9CvXrEvlBrA8UfnCdqB

czJbyShPVd29gKDQaCv1EjItQ/viewform 

■ Bevraging publiq ism Kenniscentrum Cultuur- en Mediaparticipatie en 

Museumpassmusées: https://www.uitinvlaanderen.be/p/werk-mee-aan-

het-onderzoek 

 

Buitenland 

● Socio-economische impact: 

○ Vanaf maart 2020: 

■ European Music Council: https://www.surveymonkey.de/r/92LV9B8 

■ Boekmanstichting (NL): https://nl.surveymonkey.com/r/MQY8H5M 

■ Kunstenbond meldpunt over Corona (NL): 

https://kunstenbond.typeform.com/to/YdKUkm 

■ Platform BK (NL): https://www.platformbk.nl/meld-hier-je-verlies-van-

inkomsten-wegens-de-corona-crisis/ 

■ Muzieksector met steun van Waalse Overheid lanceerde bevraging: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJHi1DBRAbHqLfVMZzbGk

4xRK-rmknGxmeZjz_bfYPI2AX-A/viewform 

■ Chamber Music America: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxuwA41q2yTAlHmih9u_L8

wlU4FNIZXh8bkLWnxREfLBE4Ug/viewform 

■ Impactstudie van IMEX, Ijslands exportbureau (in aanmaak, 

voorbereidende risico-analyse gedaan) 

■ IETM deed ledenbevraging, zie resultaten in Polivtseva, Elena. 2020. 

“Performing arts in times of the pandemic: status quo and the way 

forwar”. Brussel: IETM. https://www.ietm.org/en/publications/performing-

arts-in-times-of-the-pandemic-status-quo-and-the-way-

forward?fbclid=IwAR0OIkActpQuYBxR3EE_W0rTGV4MV_qUqtI5zzx2nv

55uHFv7X0R3gQG9DQ&utm_source=newsletter&utm_medium=email&ut

m_campaign=covid_19_initiatives_of_european_networks_and_organizat

ions&utm_term=2020-05-08. 

 

○ Vanaf april 2020 

■ Enquête van Americans for the Arts (VS), liep samen met aanvragen voor 

het Artist Relief (zie compensatiemaatregelen middenveld/privé): 

https://hyperallergic.com/558089/95-of-us-artists-have-lost-income-due-

to-pandemic-survey-says/ 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtCo9CvXrEvlBrA8UfnCdqBczJbyShPVd29gKDQaCv1EjItQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtCo9CvXrEvlBrA8UfnCdqBczJbyShPVd29gKDQaCv1EjItQ/viewform
https://www.uitinvlaanderen.be/p/werk-mee-aan-het-onderzoek
https://www.uitinvlaanderen.be/p/werk-mee-aan-het-onderzoek
https://www.surveymonkey.de/r/92LV9B8
https://nl.surveymonkey.com/r/MQY8H5M
https://kunstenbond.typeform.com/to/YdKUkm
https://www.platformbk.nl/meld-hier-je-verlies-van-inkomsten-wegens-de-corona-crisis/
https://www.platformbk.nl/meld-hier-je-verlies-van-inkomsten-wegens-de-corona-crisis/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJHi1DBRAbHqLfVMZzbGk4xRK-rmknGxmeZjz_bfYPI2AX-A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJHi1DBRAbHqLfVMZzbGk4xRK-rmknGxmeZjz_bfYPI2AX-A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxuwA41q2yTAlHmih9u_L8wlU4FNIZXh8bkLWnxREfLBE4Ug/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxuwA41q2yTAlHmih9u_L8wlU4FNIZXh8bkLWnxREfLBE4Ug/viewform
https://www.icelandmusic.is/news/statement-by-iceland-music-on-response-to-covid-19
https://www.ietm.org/en/publications/performing-arts-in-times-of-the-pandemic-status-quo-and-the-way-forward?fbclid=IwAR0OIkActpQuYBxR3EE_W0rTGV4MV_qUqtI5zzx2nv55uHFv7X0R3gQG9DQ&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=covid_19_initiatives_of_european_networks_and_organizations&utm_term=2020-05-08
https://www.ietm.org/en/publications/performing-arts-in-times-of-the-pandemic-status-quo-and-the-way-forward?fbclid=IwAR0OIkActpQuYBxR3EE_W0rTGV4MV_qUqtI5zzx2nv55uHFv7X0R3gQG9DQ&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=covid_19_initiatives_of_european_networks_and_organizations&utm_term=2020-05-08
https://www.ietm.org/en/publications/performing-arts-in-times-of-the-pandemic-status-quo-and-the-way-forward?fbclid=IwAR0OIkActpQuYBxR3EE_W0rTGV4MV_qUqtI5zzx2nv55uHFv7X0R3gQG9DQ&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=covid_19_initiatives_of_european_networks_and_organizations&utm_term=2020-05-08
https://www.ietm.org/en/publications/performing-arts-in-times-of-the-pandemic-status-quo-and-the-way-forward?fbclid=IwAR0OIkActpQuYBxR3EE_W0rTGV4MV_qUqtI5zzx2nv55uHFv7X0R3gQG9DQ&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=covid_19_initiatives_of_european_networks_and_organizations&utm_term=2020-05-08
https://www.ietm.org/en/publications/performing-arts-in-times-of-the-pandemic-status-quo-and-the-way-forward?fbclid=IwAR0OIkActpQuYBxR3EE_W0rTGV4MV_qUqtI5zzx2nv55uHFv7X0R3gQG9DQ&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=covid_19_initiatives_of_european_networks_and_organizations&utm_term=2020-05-08
https://www.ietm.org/en/publications/performing-arts-in-times-of-the-pandemic-status-quo-and-the-way-forward?fbclid=IwAR0OIkActpQuYBxR3EE_W0rTGV4MV_qUqtI5zzx2nv55uHFv7X0R3gQG9DQ&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=covid_19_initiatives_of_european_networks_and_organizations&utm_term=2020-05-08
https://www.ietm.org/en/publications/performing-arts-in-times-of-the-pandemic-status-quo-and-the-way-forward?fbclid=IwAR0OIkActpQuYBxR3EE_W0rTGV4MV_qUqtI5zzx2nv55uHFv7X0R3gQG9DQ&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=covid_19_initiatives_of_european_networks_and_organizations&utm_term=2020-05-08
https://hyperallergic.com/558089/95-of-us-artists-have-lost-income-due-to-pandemic-survey-says/
https://hyperallergic.com/558089/95-of-us-artists-have-lost-income-due-to-pandemic-survey-says/
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Artikels & rapporten over impact op kunsten- en cultuursector 

In eerder vermeld artikel probeert Kunstenpunt zicht te krijgen op de verschillende facetten 

(artistieke gevolgen, fysiek en psychisch welzijn, economische gevolgen) van de impact op het 

Vlaamse kunstenveld. Dit artikel is een verkenning. In detail treden zal pas over langere 

termijn mogelijk zijn en vergt ook monitoring op langere termijn.  

 

In de tussentijd werden al andere oefeningen gemaakt om zicht te krijgen op de impact van 

de crisis (nieuwsberichten, artikels, interviews, rapporten), gebaseerd op de bevragingen die 

hierboven worden vermeld of op interviews of andere gegevens (cijfers uit databanken bv.). In 

deze artikels en rapporten wordt ook vaker verwezen naar de gevolgen van 

compensatiemaatregelen van overheden (cf. infra). 

 

Deze kan men ook terugvinden in de literatuurlijst rond Corona van Kunstenpunt. 

Vlaanderen en Brussel/België 

● Hillaert, Wouter. 2020. “Het financiële slagveld genaamd corona”. Rekto:Verso. 17 maart 

2020. https://www.rektoverso.be/artikel/het-financile-slagveld-genaamd-corona. (link met 

meldpunt/bevraging van SOTA) (Engelse versie: https://www.rektoverso.be/artikel/the-

financial-battlefield-called-corona) 

● Hillaert, Wouter. 2020. “Tussen de mazen van het vangnet: cultuurwerkers getuigen”. 

Rekto:Verso. 15 april 2020. https://www.rektoverso.be/artikel/tussen-de-mazen-van-het-

vangnet-cultuurwerkers-getuigen. 

● Hillaert, Wouter, en State of the Arts. 2020. “Meldpunt SOTA ‘Impact Door Corona’. De 

Resultaten.” Medium. 15 april 2020. https://blog.kunsten.be/meldpunt-sota-impact-door-

corona-de-resultaten-368168bed455. 

● GALM. 2020. “2020: lente zonder werk, zomer zonder festivals?” GALM. 19 maart 2020. 

https://www.galm.be/post/2020-lente-zonder-werk-zomer-zonder-festivals (met cijfers 

van Unisono/Sabam) 

● MuziekOverleg, en Vi.be. 2020. “Kwetsbare groepen in de muzieksector: resultaten 

bevraging VI.BE en MuziekOverleg”. 

● Economic Risk Management Group. 24 april 2020. “Zeven op de tien ondernemingen 

staan in de startblokken om meer dan 50 % van hun activiteit van voor de crisis te 

hervatten”. Brussel: ERMG. https://www.nbb.be/nl/artikels/zeven-op-de-tien-

ondernemingen-staan-de-startblokken-om-meer-dan-50-van-hun-activiteit-van. 

● Economic Risk Management Group. 2020. ‘Het herstel van de Belgische economie komt 

heel moeizaam op gang en tot 180 000 tijdelijk werklozen kunnen op korte termijn hun 

job verliezen | nbb.be’. Brussel: NNB. https://www.nbb.be/nl/artikels/het-herstel-van-de-

belgische-economie-komt-heel-moeizaam-op-gang-en-tot-180-000-tijdelijk  

https://blog.kunsten.be/kunstenveld-in-lockdown-9481948ce347
https://www.zotero.org/groups/2183665/kunstenpunt/collections/5JW92TNQ
https://www.rektoverso.be/artikel/het-financile-slagveld-genaamd-corona
https://www.rektoverso.be/artikel/het-financile-slagveld-genaamd-corona
https://www.rektoverso.be/artikel/the-financial-battlefield-called-corona
https://www.rektoverso.be/artikel/the-financial-battlefield-called-corona
https://www.rektoverso.be/artikel/tussen-de-mazen-van-het-vangnet-cultuurwerkers-getuigen
https://www.rektoverso.be/artikel/tussen-de-mazen-van-het-vangnet-cultuurwerkers-getuigen
https://www.rektoverso.be/artikel/tussen-de-mazen-van-het-vangnet-cultuurwerkers-getuigen
https://blog.kunsten.be/meldpunt-sota-impact-door-corona-de-resultaten-368168bed455
https://blog.kunsten.be/meldpunt-sota-impact-door-corona-de-resultaten-368168bed455
https://blog.kunsten.be/meldpunt-sota-impact-door-corona-de-resultaten-368168bed455
https://www.galm.be/post/2020-lente-zonder-werk-zomer-zonder-festivals
https://drive.google.com/open?id=1JoxsJgAGxoggDm_j3n_xCRFtJgXg2qTV
https://drive.google.com/open?id=1JoxsJgAGxoggDm_j3n_xCRFtJgXg2qTV
https://www.nbb.be/nl/artikels/zeven-op-de-tien-ondernemingen-staan-de-startblokken-om-meer-dan-50-van-hun-activiteit-va-0
https://www.nbb.be/nl/artikels/zeven-op-de-tien-ondernemingen-staan-de-startblokken-om-meer-dan-50-van-hun-activiteit-van
https://www.nbb.be/nl/artikels/zeven-op-de-tien-ondernemingen-staan-de-startblokken-om-meer-dan-50-van-hun-activiteit-van
https://www.nbb.be/nl/artikels/het-herstel-van-de-belgische-economie-komt-heel-moeizaam-op-gang-en-tot-180-000-tijdelijk
https://www.nbb.be/nl/artikels/het-herstel-van-de-belgische-economie-komt-heel-moeizaam-op-gang-en-tot-180-000-tijdelijk
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● Economic Risk Management Group. 2020. ‘De omzet van de ondernemingen begint zich 

te herstellen, maar de vooruitzichten voor de Belgische economie blijven slecht’. 2 juni 

2020. https://www.nbb.be/nl/artikels/de-omzet-van-de-ondernemingen-begint-zich-te-

herstellen-maar-de-vooruitzichten-voor-de. 

● Decoster, André, Wim Van Lancker, Jonas Vanderkelen, en Toon Vanheukelom. 2020. 

‘Sociaal-economische kenmerken van werknemers en zelfstandigen in sectoren 

getroffen door de lockdown’. 3. COVIVAT Beleidsnota’s. CSB/CeSO/Faculteit Economie 

en Bedrijfswetenschappen. https://drive.google.com/file/u/0/d/1o-

Fj4677zTLBa82xDMCCmgSCeHuMB2zl/view?usp=embed_facebook. 

● VVC. april 2020. “Analyse eerste coronabevraging VVC”. Brussel. 

● Joskin, Arnaud, en Alain Henry. 2020. ‘Crise du COVID-19 : quel impact sur le bien-être 

des Belges ?’ Federaal Planbureau. 

● AMPLO. 2020. “Amplo deelt veelzeggende cijfers over creatieve sectoren en 

projectmatig werk deel II”. amplo. mei 2020. https://amplo.be/nl/blog/amplo-deelt-

veelzeggende-cijfers-over-creatieve-sectoren-en-projectmatig-werk-deel-ii (ook vroeger 

deel I van gepubliceerd) 

● Van Oost, Olga. 2020. “Museumorganisaties brengen schade in kaart”. Faro.be. 17 april 

2020. https://faro.be/blogs/olga-van-oost/museumorganisaties-brengen-schade-kaart. 

● Interview en dagboekfragmenten van klassieke muzikanten en componisten  in 

radioprogramma Music Matters (Klara): https://klara.be/programma/music-matters  

● Vi.be, interviewreeks “Hoe COVID-19 de muzieksector in het hart raakt”: 

https://vi.be/features/hoe-covid-19-de-muzieksector-in-het-hart-raakt-deel-1  

● Bruzz, interviewreeks over ‘kunstenaars in quarantaine’: 

https://www.bruzz.be/tag/kunstenaars-quarantaine   

● Snoekx, Kurt. 2020. “‘Support If You Can’: The Corona Crisis Pushes Brussels’s Artists 

over Their Limits”. 31 maart 2020. https://www.bruzz.be/en/culture/art-books/support-if-

you-can-corona-crisis-pushes-brusselss-artists-over-their-limits-2020. 

● Interviewreeks van Flanders DC met creatieve ondernemers in tijden van corona: 

https://www.flandersdc.be/nl/magazine/ondernemers-impact-coronacrisis-1  

● Online artikelreeks over impact op muzieksector door StuBru: 

https://communicatie.stubru.be/wat-is-de-impact-van-corona-op-de-belgische-

muzieksector 

● CINARS. 2020. ‘International Survey On The Impacts of COVID-19 On Performing Arts 

International Mobility Report and analysis of the results of the survey’. 

https://www.cjoint.com/doc/20_05/JElvjeeTDaK_ReportSurvey-CINARS.pdf. 

● Neerslag van Tuesday Talks over Corona op R:V: https://www.rektoverso.be/artikel/hoe-

overleven-kunstenaars-de-lockdown-vijf-lessen-uit-de-eerste-tuesday-talk 

https://www.nbb.be/nl/artikels/de-omzet-van-de-ondernemingen-begint-zich-te-herstellen-maar-de-vooruitzichten-voor-de
https://www.nbb.be/nl/artikels/de-omzet-van-de-ondernemingen-begint-zich-te-herstellen-maar-de-vooruitzichten-voor-de
https://www.nbb.be/nl/artikels/de-omzet-van-de-ondernemingen-begint-zich-te-herstellen-maar-de-vooruitzichten-voor-de
https://drive.google.com/file/u/0/d/1o-Fj4677zTLBa82xDMCCmgSCeHuMB2zl/view?usp=embed_facebook
https://drive.google.com/file/u/0/d/1o-Fj4677zTLBa82xDMCCmgSCeHuMB2zl/view?usp=embed_facebook
https://drive.google.com/file/u/0/d/1o-Fj4677zTLBa82xDMCCmgSCeHuMB2zl/view?usp=embed_facebook
https://drive.google.com/open?id=1J9liTLFoB1sYH1DWSgL2fooHrTgzi6-6
https://www.plan.be/publications/publication-1985-nl-covid+19+crisis+welke+impact+op+het+welzijn+van+de+belgen+
https://www.plan.be/publications/publication-1985-nl-covid+19+crisis+welke+impact+op+het+welzijn+van+de+belgen+
https://amplo.be/nl/blog/amplo-deelt-veelzeggende-cijfers-over-creatieve-sectoren-en-projectmatig-werk-deel-ii
https://amplo.be/nl/blog/amplo-deelt-veelzeggende-cijfers-over-creatieve-sectoren-en-projectmatig-werk-deel-ii
https://amplo.be/nl/blog/amplo-deelt-veelzeggende-cijfers-over-creatieve-sectoren-en-projectmatig-werk-deel-ii
https://faro.be/blogs/olga-van-oost/museumorganisaties-brengen-schade-kaart
https://faro.be/blogs/olga-van-oost/museumorganisaties-brengen-schade-kaart
https://klara.be/programma/music-matters
https://vi.be/features/hoe-covid-19-de-muzieksector-in-het-hart-raakt-deel-1
https://www.bruzz.be/tag/kunstenaars-quarantaine
https://www.bruzz.be/en/culture/art-books/support-if-you-can-corona-crisis-pushes-brusselss-artists-over-their-limits-2020
https://www.bruzz.be/en/culture/art-books/support-if-you-can-corona-crisis-pushes-brusselss-artists-over-their-limits-2020
https://www.bruzz.be/en/culture/art-books/support-if-you-can-corona-crisis-pushes-brusselss-artists-over-their-limits-2020
https://www.flandersdc.be/nl/magazine/ondernemers-impact-coronacrisis-1
https://communicatie.stubru.be/wat-is-de-impact-van-corona-op-de-belgische-muzieksector
https://communicatie.stubru.be/wat-is-de-impact-van-corona-op-de-belgische-muzieksector
https://www.cjoint.com/doc/20_05/JElvjeeTDaK_ReportSurvey-CINARS.pdf
https://www.cjoint.com/doc/20_05/JElvjeeTDaK_ReportSurvey-CINARS.pdf
https://www.cjoint.com/doc/20_05/JElvjeeTDaK_ReportSurvey-CINARS.pdf
https://www.rektoverso.be/artikel/hoe-overleven-kunstenaars-de-lockdown-vijf-lessen-uit-de-eerste-tuesday-talk
https://www.rektoverso.be/artikel/hoe-overleven-kunstenaars-de-lockdown-vijf-lessen-uit-de-eerste-tuesday-talk


 

Kunstenpunt, 3 juni 2020 8 

● Cultuurconnect, VVC, en Collegagroep Jeugd. 2020. ‘Resultaten bevraging 

schoolprogrammatie cultuur- en gemeenschapscentra’, 

https://mcusercontent.com/bb3fba7b63e044d7cd834b23e/files/f9c14bff-7745-4d22-a71f-

2766e4223b27/Resultaten_bevraging_cultuuraanbod_scholen.pdf 

 

Buitenland 

In het overzicht van Compendium for Cultural Policies and Trends komen naast 

overheidsmaatregelen (cf. infra) ook effecten van de crisis op nationale cultuursectoren aan 

bod.  

 

Daarnaast zijn er nog volgende rapporten, al dan niet gebaseerd op de surveys die hierboven 

werden vermeld: 

● Polivtseva, Elena. 2020. “Performing arts in times of the pandemic: status quo and the 

way forwar”. Brussel: IETM. https://www.ietm.org/en/publications/performing-arts-in-

times-of-the-pandemic-status-quo-and-the-way-

forward?fbclid=IwAR0OIkActpQuYBxR3EE_W0rTGV4MV_qUqtI5zzx2nv55uHFv7X0R3

gQG9DQ&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=covid_19_initia

tives_of_european_networks_and_organizations&utm_term=2020-05-08. 

Compensatiemaatregelen (ten voordele van de 

kunstensector) 

Compensatiemaatregelen van overheden 

België 

Naast de maatregelen om de verspreiding tegen te gaan, worden er vanuit verschillende 

overheden acties genomen om de impact van (de maatregelen tegen de verspreiding van) het 

coronavirus te compenseren. In België zijn deze in de eerste plaats gefocust op het mitigeren 

van de socio-economische impact, door financiële compensaties te bieden of het systeem van 

sociale zekerheid, fiscale regels en subsidiëringsmechanismen (tijdelijk) aan te passen. In wat 

volgt, worden de compensatiemaatregelen opgesomd die relevant zijn voor de Vlaamse 

kunstensector.  

 

Als we deze chronologisch zouden ordenen, wordt duidelijk dat — naast gemakkelijk te 

implementeren versoepelingen van subsidievoorwaarden — de relevante 

compensatiemaatregelen van de verschillende overheden eerst op een brede doelgroep gericht 

https://mcusercontent.com/bb3fba7b63e044d7cd834b23e/files/f9c14bff-7745-4d22-a71f-2766e4223b27/Resultaten_bevraging_cultuuraanbod_scholen.pdf
https://mcusercontent.com/bb3fba7b63e044d7cd834b23e/files/f9c14bff-7745-4d22-a71f-2766e4223b27/Resultaten_bevraging_cultuuraanbod_scholen.pdf
https://www.culturalpolicies.net/covid-19/
https://www.ietm.org/en/publications/performing-arts-in-times-of-the-pandemic-status-quo-and-the-way-forward?fbclid=IwAR0OIkActpQuYBxR3EE_W0rTGV4MV_qUqtI5zzx2nv55uHFv7X0R3gQG9DQ&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=covid_19_initiatives_of_european_networks_and_organizations&utm_term=2020-05-08
https://www.ietm.org/en/publications/performing-arts-in-times-of-the-pandemic-status-quo-and-the-way-forward?fbclid=IwAR0OIkActpQuYBxR3EE_W0rTGV4MV_qUqtI5zzx2nv55uHFv7X0R3gQG9DQ&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=covid_19_initiatives_of_european_networks_and_organizations&utm_term=2020-05-08
https://www.ietm.org/en/publications/performing-arts-in-times-of-the-pandemic-status-quo-and-the-way-forward?fbclid=IwAR0OIkActpQuYBxR3EE_W0rTGV4MV_qUqtI5zzx2nv55uHFv7X0R3gQG9DQ&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=covid_19_initiatives_of_european_networks_and_organizations&utm_term=2020-05-08
https://www.ietm.org/en/publications/performing-arts-in-times-of-the-pandemic-status-quo-and-the-way-forward?fbclid=IwAR0OIkActpQuYBxR3EE_W0rTGV4MV_qUqtI5zzx2nv55uHFv7X0R3gQG9DQ&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=covid_19_initiatives_of_european_networks_and_organizations&utm_term=2020-05-08
https://www.ietm.org/en/publications/performing-arts-in-times-of-the-pandemic-status-quo-and-the-way-forward?fbclid=IwAR0OIkActpQuYBxR3EE_W0rTGV4MV_qUqtI5zzx2nv55uHFv7X0R3gQG9DQ&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=covid_19_initiatives_of_european_networks_and_organizations&utm_term=2020-05-08
https://www.ietm.org/en/publications/performing-arts-in-times-of-the-pandemic-status-quo-and-the-way-forward?fbclid=IwAR0OIkActpQuYBxR3EE_W0rTGV4MV_qUqtI5zzx2nv55uHFv7X0R3gQG9DQ&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=covid_19_initiatives_of_european_networks_and_organizations&utm_term=2020-05-08
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zijn en pas in tweede instantie op maat van de cultuursector worden uitgedacht (niet voor 

elke sector geldt dit: voor horeca en toerisme, bv., waren er van in het begin van de lockdown 

specifieke compensatiemaatregelen uitgedacht). 

 

Onderstaande lijst is grotendeels gebaseerd op het overzicht van Cultuurloket en het 

Departement Cultuur, jeugd en Media (stand op 28 mei 2020), dat van VLAIO (geconsulteerd 

op 30 april 2020) en 1819.Brussel (stand op 2 juni 2020). Dit werd aangevuld met het 

bijkomende overzicht van Cultuurloket van overheidsmaatregelen in België (stand op 30 april 

2020). Indien een andere bron werd gehanteerd, is dit vermeld. De maatregelen worden per 

overheidsniveau en beleidsdomein opgesomd (voor uitleg bij wat deze inhouden, zie de 

overzichten waarnaar gelinkt). Er wordt bij vermeld of dit over een nieuwe dan wel een 

(aangepaste) bestaande maatregel gaat. Ad hoc oproepen van politici om bv. geen tickets 

terug te vorderen worden hier niet vermeld (cf. infra, bij ‘oproepen’). Voor 

compensatiemaatregelen die niet door de overheid wordne georganiseerd (zoals de 

noodfondsen van rechtenvereningingen en andere), zie het overzicht van bottom-up initiatief. 

Vlaamse Gemeenschap 

Van toepassing op personen en organisaties die werken en wonen in Vlaanderen en Brussel: 

● Cultuur 

○ Van het noodfonds voor getroffen sectoren van 265 miljoen euro wordt 65 

miljoen voor Cultuur op het Vlaamse niveau verdeeld. Dat is in eerste plaats 

bestemd voor structureel gesubsidieerde organisaties, via dewelke freelancers 

zouden moeten worden gecompenseerd. Een deel van de 65 miljoen wordt ook 

verdeeld via VAF (5 miljoen) en Literatuur Vlaanderen voor getroffen spelers in 

hun respectieve sectoren en er is ook geld hiervan voorzien voor Cultuurloket en 

Hefboom.(nieuw) 

○ Departement CJM toont flexibiliteit ivm subsidieregelingen in verslaggeving 

en volledigheid van aanvragen (oa Kunstendecreet) door rekening te houden 

met de impact van de crisis. Ook worden vergoedingen voor tijdelijke 

werkloosheid voor werknemers niet beschouwd als dubbel gebruik met een 

algemene werkingssubsidie. (nieuw) 

○ De procedures voor projectsubsidies via het Kunstendecreet worden 

tijdelijk aangepast. (nieuw) 

○ Literatuur Vlaanderen annuleert aanvragen voor gesubsidieerde 

auteurslezingen. Initiatiefnemers worden aangemoedigd om de lezingen op een 

later moment in te plannen. Wanneer na onderling overleg een nieuwe datum 

wordt gevonden, kan de geannuleerde lezing opnieuw goedgekeurd. Indien de 

lezing definitief geannuleerd, kan men ter compensatie toch beroep doen op de 

subsidie (100 euro). Lezingen die online kunnen plaatsvinden worden ook 

ondersteund met 100 euro. (nieuw) 

○ Het VAF heeft een eerste reeks van maatregelen (vanaf 27 maart 2020) 

genomen inzake steun voor projecten in creatie. Vanaf 30 april 2020 kwam 

daar ook slatefunding bij: een tijdelijke subsidielijn voor nieuwe en prille 

projecten, waarin de steun in één keer wordt toegekend aan een pakket van 

https://cjsm.be/informatie-covid-19
https://cjsm.be/informatie-covid-19
https://www.vlaio.be/nl/zoek?keyword=corona&type=steunmaatregelen&page=0
https://1819.brussels/nl/blog/faq-coronavirus-en-ondernemingen-antwoord-op-uw-meest-gestelde-vragen
https://drive.google.com/open?id=1gH-2l0hiVg7y3_RzykwMha7PsKRPMCZl
https://www.youtube.com/watch?v=j6mFztfUiV0
https://cjsm.be/informatie-covid-19
https://cjsm.be/cultuur/nieuws/deadline-tweede-indienronde-projectsubsidies-en-beurzen-kunstendecreet-op-15-mei-2020
https://www.literatuurvlaanderen.be/nieuws/update-corona-en-auteurslezingen
https://www.literatuurvlaanderen.be/nieuws/update-corona-en-auteurslezingen
https://www.vaf.be/steun-aan-creatie
https://www.vaf.be/nieuws/nieuwe-coronamaatregel-slatefunding
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meerdere projecten voor een welbepaalde periode (In dit geval gaat het over een 

pakket van 3 tot 5 audiovisuele creatieprojecten, voor een totaal geplafonneerd 

bedrag van maximum 250.000 euro). (nieuw) 

○ Cultuurkrediet (Overheid ism Hefboom) kan worden aangevraagd om onzekere 

periode te overbruggen. (bestaand) 

● Onderwijs  

○ Cultuurkuur: kunsteducatieve projecten in scholen die niet kunnen plaatsvinden, 

kunnen toch de kosten in rekening brengen. (nieuw) 

● Inburgering en gelijke kansen 

○ Arbeidsmigranten die het Schengengrondgebied niet kunnen verlaten, kunnen 

hun vergunning om in het land te blijven en te werken met 90 dagen 

verlengen. (nieuw) 

● Financiën 

○ 31,25 miljoen aan kredieten, waarborgen en leningen (dus terug te betalen) 

wordt verschaft via ESR-8-regeling (valt dus buiten begroting). (nieuw) 

 

Vlaams Gewest 

Van toepassing op het gebied van het Vlaams Gewest: 

● Economie, Wetenschap en Innovatie 

○ Hinderpremie van 4000 euro voor bedrijven, zelfstandigen en organisaties die 

minstens 1 VTE tewerkstellen die verplicht moesten sluiten. De premie is 

eenmalig, maar aanvullende premies kunnen. Alleen deze die over een fysieke 

(ook ambulante) locatie beschikken waar ze interageren met een publiek komen 

in aanmerking. (nieuw) 

○ Compensatiepremie van 3000 euro voor bedrijven, zelfstandigen en 

organisaties die minstens 1 VTE tewerkstellen en die 60% of meer 

inkomensverlies lijden. Ook vzw’s kunnen onder deze voorwaarden hiervan 

gebruik maken, maar kunnen de compensatiepremie niet combineren met de 

hinderpremie of achterstallige leningen bij PMV (wel met het 

overbruggingsrecht). (nieuw) 

○ Aanmoedigingspremie om werknemers aan te moedigen deeltijds te laten 

werken en zo ontslagen te vermijden, werd uitgebreid naar ondernemingen die 

ingevolge de coronacrisis een daling ondervinden van minstens 20% van de 

omzet, productie of bestellingen. (aangepast) 

○ De regelingen omtrent een aantal Vlaamse belastingen zijn tijdelijk versoepeld 

(uitstel van betalingen, verlenging van termijn, mogelijkheid van afbetalingsplan). 

(aangepast) 

○ Versoepeling van de termijnen van toegekende VLAIO-subsidies. (aangepast) 

○ Versoepeling een aantal Vlaamse steunmaatregelen gericht op 

tewerkstelling en stimulering van het ondernemerschap (i.e. transitieregeling 

naar ondernemerschap, aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden, 

Vlaamse Ondersteuningspremie voor zelfstandigen met arbeidshandicap). 

(aangepast) 

https://www.cultuurloket.be/kennisbank/financiele-instrumenten/cultuurkrediet
https://www.cultuurkuur.be/inspiratie/wat-betekenen-de-nieuwe-maatregelen-het-kader-van-het-coronavirus-voor-je-dynamoproject?utm_campaign=nieuwsbrief-cultuursector-26032020&utm_medium=email&utm_source=mailing%20nieuwsbrief%20cultuur&utm_content=
https://www.agii.be/nieuws/de-impact-van-de-covid-19-pandemie-op-de-rechtspositie-van-vreemdelingen?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=nieuwsbriefvreemdelingenrechteninternationaalfamilierecht2020nr2&utm_content=lees+meer#een
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/corona-hinderpremie
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/corona-compensatiepremie
https://www.vlaanderen.be/aanmoedigingspremie-bij-onderneming-in-moeilijkheden-privesector
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vlaamse-steunmaatregelen-voor-ondernemers-ingevolge
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vlaamse-steunmaatregelen-voor-ondernemers-ingevolge
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vlaamse-steunmaatregelen-voor-ondernemers-ingevolge
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○ Kmo-groeisubsidie: Als je onderneming getroffen wordt door bepaalde 

problemen ingevolge het coronavirus dan kan je misschien gebruik maken van 

deze subsidie. Het verkennen van nieuwe markten of het herbekijken van de 

bevoorradingsketen ten gevolge van het coronavirus kan immers als ‘kantelpunt’ 

aanvaard worden. (bestaand) 

○ De PMV biedt een aantal (financiële) middelen aan om bedrijven te 

ondersteunen (overbruggingskrediet, achtergestelde lening, aanpassing van 

voorwaarden winwinlening, lening voor handelshuur) 

○ Wanneer je onderneming advies, begeleiding of opleidingen nodig heeft om de 

risico’s van besmetting op de werkvloer te beperken, kun je daarvoor in het 

Vlaams Gewest werkbaarheidscheques aanvragen. (aangepast) 

● Toerisme  

○ 5 miljoen euro aan nieuwe steunmaatregelen voor jeugd- en sociaal toerisme. 

(nieuw) 

● Binnenlands bestuur 

○ “Handreiking” van Minister Somers aan lokale besturen: geen concrete regels, 

wel aanbevelingen aan lokale besturen voor relance (oa. op vlak van cultuur). 

(nieuw) 

○ 87,3 miljoen euro van het Noodfonds van de Vlaamse regering gaat naar lokale 

besturen. De verdeling gebeurt via het Gemeentefonds. Daarvan voorziet men 

dat 20 miljoen euro doorvloeit naar de lokale cultuursector. (nieuw) 

● Omgeving en energie 

○ Aantal maatregelen (al dan niet bijkomend op andere hier vermelde 

maatregelen) omtrent betalen van water- en gasfactuur, uithuiszetting, 

huuroverenekomsten etc. 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Van toepassing op het gebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (allemaal afkomstig van 

1819.Brussel, tenzij anders vermeld): 

 

● Reddingsplan van 8,4 miljoen euro voor de culturele sector in Brussel, in 

samenwerking met VGC en COCOF. Daarin een eenmalige sectorpremie van 2.000 

euro voor culturele en creatieve organisaties (profits en vzw’s). 5 miljoen van het 

fonds is voorbehouden aan compensatie voor cultuurwerkers met inkomsverlies (en 

die geen recht hebben op overbruggingsrecht of tijdelijke werkloosheidsuitkering, 

in de vorm van een steunpremie van 1.500 euro die via een speciaal opgericht 

steunfonds wordt verdeeld. (nieuw) 

● Hinderpremie van 4000 euro voor bedrijven (eenmalig): behalve cinema’s, bedrijven 

voor recreatieve en vrijetijdsactiviteiten en boekenwinkels, komen culturele organisaties 

niet aanmerking. (nieuw) 

● Compensatiepremie van 2000 euro (eenmalig) voor kleine zelfstandige ondernemingen 

(max. 5 VTE’s). Wie de hinderpremie ontving, komt niet in aanmerking. De premie is 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/kmo-groeisubsidie-strategisch-adviesaanwerving-bij
https://www.pmv.eu/nl/maatregelen-van-pmv-tegen-de-impact-van-het-coronavirus
https://verso-net.be/over-verso/nieuws/nieuws-detail/2020/05/05/Crevits-opent-werkbaarheidscheques-voor-corona-aanpassingen?utm_source=mailing&utm_medium=email&utm_campaign=uitbreiding-werkbaarheidscheques-wegens-corona-neem-deel-aan-de-gratis-webinar
https://www.toerismevlaanderen.be/nieuws/coronavirus-concrete-steunmaatregelen-voor-toeristische-sector
https://www.vlaanderenhelpt.be/lokale-relanceplannen
https://www.vlaanderen.be/vlaamse-maatregelen-tijdens-de-coronacrisis/vlaamse-coronamaatregelen-rond-wonen-en-energie
https://1819.brussels/nl/blog/faq-coronavirus-en-ondernemingen-antwoord-op-uw-meest-gestelde-vragen
https://www.bruzz.be/veiligheid/gewest-komt-met-reddingsplan-voor-cultuursector-van-meer-dan-8-miljoen-2020-05-14
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voorts afhankelijk van toekenning van overbruggingsrecht en feit of meerderheid 

werknemers tijdelijk werkloos zijn. (nieuw) 

● Aanvragen voor economische expansiesteun voor kleine en middelgrote 

ondernemingen worden sneller behandeld tijdens de crisis. (aangepast)  

● De toegekende subsidies voor evenementen gepland van 1 maart tot en met 30 april 

2020, die uitgesteld worden naar een latere datum in 2020, blijven gehandhaafd. Als de 

evenementen afgelast worden, mag de subsidie gebruikt worden om de facturen voor 

reeds gemaakte kosten te vereffenen. (aangepast)  

● Termijn voor betalen onroerende voorheffing wordt verlengd.  (aangepast) 

● Ondernemers die verbonden zijn aan tewerkstellingscoöperaties in brussel (bv. 

SMartCoop) kunnen geen gebruik maken van hinderpremie en compensatiepremie, 

maar kunnen, als ze een territoriale band hebben met het BHG, leningen tot 25.000 

EUR aan 1% rentevoet (max. 5 jaar). (nieuw) 

VGC 

● Reddingsplan voor Cultuursector ism COCOF en Brussels gewest (zie boven). (nieuw) 

● Toegekende subsidies door de VGC in 2020 worden volledig (100 procent) blijven 

uitbetalen en geen rekening houden met verminderde resultaten wegens de impact van 

de coronacrisis. Ook toegekende subsidies voor evenementen en projecten, en 

waarvoor al bewezen kosten werden gemaakt, maar die afgelast werden wegens de 

epidemie worden verder uitbetaald. De verslaggeving over het jaar 2020 zal binnen deze 

context geëvalueerd worden. (aangepast) 

● Uit het Noodfonds van de Vlaamse regering wordt 3,17 miljoen voorbehouden voor de 

VGC. (nieuw) 

Federaal niveau 

Van toepassing op heel België: 

● FOD Financiën 

○ Condities van Taxshelterdossiers worden tijdelijk aangepast. (nieuw) 

○ Ondernemingen die hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het 

coronavirus, kunnen genieten van een aantal fiscale steunmaatregelen (dus 

betrekking op Bedrijfsvoorheffing; Btw-betaling; Personenbelasting; 

Vennootschapsbelasting; Rechtspersonenbelasting). (nieuw) 

○ Uitstel van betaling van leningen bij banken voor ondernemingen, 

zelfstandigen en vzw’s: zes maanden uitstel om hun lening af te betalen. De 

looptijd van de lening wordt verlengd met de duur van het uitstel. Er worden geen 

dossierkosten aangerekend, maar interesten zijn wel verschuldigd. Werd 

overeengekomen door overheid met NBB en de bankensector. (nieuw) 

○ Noodfonds van 50 miljard euro voor waarborgen van kredieten met een 

maximale looptijd van 12 maanden aan KMO’s, zelfstandigen en non-

profitorganisaties. (nieuw) 

● FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie 

○ Tijdelijke bevriezing van faillissementsprocedure, voor bedrijven die tijdens 

coronacrisis in moeilijkheden zijn gekomen. (nieuw) 

https://rabbko.be/nl/nieuws/persoverzicht-corona-en-de-brusselse-cultuursector
https://www.youtube.com/watch?v=j6mFztfUiV0
https://cjsm.be/informatie-covid-19
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/fiscale-maatregelen-naar-aanleiding-van-het-coronavirus
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/federale-steunmaatregelen-voor-ondernemers-ingevolge
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/federale-steunmaatregelen-voor-ondernemers-ingevolge
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○ Aanpassing regelgeving rond tickets bij culturele evenementen: Een 

organisator mag een tegoedbon geven in plaats van de terugbetaling van 

aangekochte tickets. Het evenement moet binnen de 2 jaar opnieuw worden 

georganiseerd op dezelfde of een nabije locatie. Als de klant het nieuwe event 

niet kan bijwonen, kan hij de terugbetaling vragen. (aanpassing) 

● RIZIV 

○ Voorwaarden voor zelfstandigen voor krijgen van uitkering voor 

arbeidsongeschiktheid zijn tijdelijk aangepast (aangepast) 

● RSVZ 

○ Zelfstandigen of meewerkende echtgenoten die moeilijkheden ondervinden door 

het coronavirus kunnen een uitstel of (gedeeltelijke) vrijstelling van betaling 

van sociale bijdragen vragen. Nu ook voor zelfstandigen in bijberoep (onder 

voorwaarden). (aangepast) 

○ Zelfstandigen of meewerkende echtgenoten die moeilijkheden ondervinden ten 

gevolge van het coronavirus, kunnen een vermindering vragen van hun 

voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2020 als hun beroepsinkomsten 

lager liggen dan één van de wettelijke drempels. (aangepast) 

○ Overbruggingsrecht voor zelfstandigen. Voor zelfstandigen in hoofdberoep en 

nu ook voor deze in bijberoep (onder bepaalde voorwaarden), voor de periode 

tussen maart en juni. (aangepast) 

● RSZ 

○ Afbetalingsplan sociale werkgeversbijdragen: werkgevers die door het 

coronavirus moeilijkheden ondervinden om de sociale werkgeversbijdragen te 

betalen, kunnen bij de RSZ minnelijke afbetalingstermijnen aanvragen omdat ze 

personeel tewerkstellen (aangepast) 

○ Uitstel voor werkgevers van verschuldigde betalingen aan de RSZ (nieuw)  

○ Werkgevers kunnen tijdens de coronacrisis een tijdelijke onkostenvergoeding 

voor thuiswerk toekennen aan hun werknemers. (nieuw) 

● RVA 

○ Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor werknemers (aan te vragen 

door werkgevers). Corona erkend als overmacht. Ook kortermijncontracten, 

interimcontracten en SBK’s kunnen worden in rekening gebracht. Voor artiesten 

en tijdelijke medewerkers van festivals en andere evenementen is de regeling 

versoepeld: het het bestaan van een arbeidscontract is voor hen geen vereiste 

meer, onder voorwaarde dat het evenement was gepland in de periode van 14 

maart tot 31 augustus 2020; het evenement is door de overheid verboden 

omwille van het verbod op  samenscholing van toeschouwers of deelnemers; Uit 

schriftelijke bewijzen (programma’s, e-mails, …), die dateren van vóór 15 april, 

blijkt dat de opdrachtgever een formele belofte gedaan heeft om de medewerker 

aan te werven als werknemer (dus niet als zelfstandige, met de kleine 

vergoedingsregeling of als vrijwilliger). Voor de periode van 13 maart tot 30 april 

is er de bijkomende voorwaarde dat de werknemer voor de dag waarop hij zou 

werken geen gewone werkloosheidsuitkering gekregen heeft. Voor de periode 

vanaf 1 mei, kan de gewone uitkering vervangen worden door de tijdelijke 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2020031901&table_name=wet
https://www.riziv.fgov.be/nl/themas/arbeidsongeschiktheid/zelfstandigen/Paginas/default.aspx
https://www.riziv.fgov.be/nl/themas/arbeidsongeschiktheid/zelfstandigen/Paginas/default.aspx
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/uitstel-vrijstelling-van-betaling-van-sociale-bijdragen
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/uitstel-vrijstelling-van-betaling-van-sociale-bijdragen
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/afbetalingsplan-sociale-werkgeversbijdragen-coronavirus
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/uitstel-van-verschuldigde-betalingen-aan-de-rsz-coronavirus
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vergoeding-voor-thuiswerk-coronavirus
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vergoeding-voor-thuiswerk-coronavirus
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/tijdelijke-werkloosheid-wegens-overmacht-coronavirus
https://www.rva.be/sites/default/files/coronavirus/Faq_Corona_NL_20200528.pdf#page=31
https://www.rva.be/sites/default/files/coronavirus/Faq_Corona_NL_20200528.pdf#page=31
https://www.rva.be/sites/default/files/coronavirus/Faq_Corona_NL_20200528.pdf#page=31
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werkloosheidsuitkering. Wat niet-artistieke prestaties betreft, is er de bijkomende 

voorwaarde dat de medewerker in de periode van 14 maart tot 31 augustus 2019 

als werknemer aangeworven geweest is voor een gelijkaardig evenement. 

(aangepast) 

○ Tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor werknemers (aan te 

vragen door werkgevers). Werknemers genieten dan genieten van een van 

verhoogde RVA-uitkering tot 30 juni 2020. Regeling verschilt voor arbeiders en 

bedienden. Men kan ook overschakelen van TW om economische redenen naar 

TW om overmacht als de economische redenen gevolg zijn van de coronacrisis. 

(aangepast) 

○ Aanvulling op de tijdelijke werkloosheidsuitkering door de werknemer is 

mogelijk, zonder dat daar sociale bijdragen op moeten worden betaald (blijft wel 

belastbaar). (nieuw) 

○ In toepassing van een Koninklijk besluit van 23 april 2020 wordt de 

degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen opgeschort van 1 april tot 

30 juni 2020. Ook de vergoedingsperiodes worden met drie maanden verlengd 

○ De referteperiodes voor het verkrijgen van het kunstenaarsstatuut (= het 

voordeel van het behoud van het bedrag van de uitkering in de eerste periode) 

worden met drie maanden verlengd. Als iemands kunstenaarsstatuut vervalt in 

de periode van 1 april tot 30 juni 2020, wordt het verlengd tot 30 juni 2020. 

(aangepast) 

○ Als DAC-medewerkers in tijdelijke werkloosheid worden geplaatst, heeft dat  

impact op uitkering van DAC-subsidies (die voor organisaties met 

werkingssubsidies via Kunstendecreet onderdeel uitmaken van die 

werkingssubsidies) (verantwoording loopt via Departement CJM) (aangepast) 

○ Recht op uitkeringen na een onderbreking van volledige werkloosheid: 

coronacrisis geldt als overmacht, dus termijn voor bewijzen van arbeidsdagen 

voor zelfstandigen is verlengd (bestaand) 

Provinciale overheden 

Een overzicht van maatregelen voor bedrijven en ondernemingen (sommige mogelijk ook van 

tel voor kunstensector) door Vlaamse provincies (en gemeenten) is te vinden via VLAIO.  

Lokale overheden 

Bepaalde steden en gemeenten voorzien ook steunmaatregelen voor zelfstandigen en 

ondernemers op hun grondgebied. Een overzicht van maatregelen voor bedrijven en 

ondernemingen (sommige mogelijk ook van tel voor kunstensector) door Vlaamse gemeenten 

(en provincies) is te vinden via VLAIO. VVSG maakte een overzicht van flankerende 

maatregelen door steden ene gemeenten op vlak van economie. Een overzicht van steden en 

gemeenten met relanceplannen is te vinden op vlaanderenhelpt.be. Wat betreft specifieke 

maatregelen voor kunsten en cultuur is er weet van: 

● Gent: 2,7 miljoen euro vrijgemaakt is vrijgemaakt in het relanceplan van 25 miljoen euro 

om misgelopen inkomsten van de bibliotheken, musea en huizen te helpen 

compenseren (Nieuwsblad, 23 april 2020) 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/tijdelijke-werkloosheid-om-economische-redenen-coronavirus
https://rsz.be/nl/werkgevers-en-de-rsz/coronavirus-maatregelen-voor-werkgevers/aanvulling-bij-de-rva-uitkering-voor-ti
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2020042313&table_name=wet
https://cjsm.be/sites/cjsm/files/faq-covid-19.pdf#page=17
https://cjsm.be/informatie-covid-19
https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t39
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/steunmaatregelen-coronavirus-door-steden-en-gemeenten
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/steunmaatregelen-coronavirus-door-steden-en-gemeenten
https://www.vvsg.be/Corona/economie/20200527_Corona_Overzicht_Maatregelen.docx
https://www.vlaanderenhelpt.be/lokale-relanceplannen
https://stad.gent/nl/over-gent-en-het-stadsbestuur/nieuws-evenementen/stad-gent-voorziet-25-miljoen-euro-voor-relanceplan-corona?fbclid=IwAR37Zfx_LGPQ1E5zDwf3Yzsny8eeneVEYXCdS0ScDRN5F3mQYx6Mjcd_StQ
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● Brugge: zet in totaal 6 miljoen euro opzij voor relance in aantal sectoren, oa cultuur 

● Aalst: lanceert Kunstoevers TV: online platform waar lokale kunstenaars hun werk van 

tijdens de crisis kunnen delen 

● Wevelgem: Door de verspreiding van het coronavirus worden heel wat evenementen 

geannuleerd in Wevelgem (oa. muziekfestival Kokopeli). Om de gemaakte kosten te 

helpen dragen, wil de gemeente een deel van de subsidie toch uitbetalen. 

● Mechelen: Voor kunstenpartners die nood hebben aan cashflow worden de subsidies 

voor 2020 en 2021 versneld uitgekeerd. Er is ook een solidariteitsfonds van 114.000 

euro voor professionele kunstenaars en kunstenorganisaties. Een adviesraad moet het 

schepencollege adviseren over wie hulp krijgt en waakt er mee over dat de pot zo 

rechtvaardig mogelijk wordt verdeeld. Criteria zijn onder andere het aantonen van een 

werkelijke financiële nood door de boekhouding voor te leggen of het al dan niet 

ontvangen hebben van Vlaamse steun. Extra aandacht gaat er naar mensen die werken 

met een dagcontract of kunstenaars die aangesloten zijn bij een sociaal bureau. 

Kunstenorganisaties kunnen hun subsidie voor 2021 eventueel versneld uitgekeerd 

krijgen. Koren, liefhebberstoneel en jeugd- en sportverenigingen krijgen extra middelen. 

Tevens zijn er renteloze overbruggingskredieten. (Gazet van Antwerpen, 28 mei 2020) 

● Leuven: Het Leuvense stadsbestuur is samen met vzw Leuvenement een alternatief 

aan het voorbereiden voor Het Groot Verlof in coronatijden. Geen grote festivals, wél 

meer dan 120 kleinere activiteiten. De stad stelt via vzw Leuvenement een programma 

samen waarbij een groot aantal toeschouwers in kleine groepen ontvangen kan worden. 

“Denk aan muziek, dans, theater of gastronomische activiteiten zoals een kleinschalige 

Picknick in het Park”, zegt Vandevoort. “Die zullen we laten plaatsvinden op tien 

afsluitbare buitenlocaties." (Nieuwsblad, 23 mei 2020) 

● Schaarbeek: De Diensten Nederlandse en Franse Cultuur maakten een budget vrij voor 

ondersteuningsmaatregelen voor de getroffen culturele/artistieke sector in Schaarbeek. 

Hierbij gaat zowel aandacht naar getroffen huizen, artiesten en hun entourage, als naar 

mogelijkheden voor een alternatief cultuurprogramma. De uitwerking hiervan zit 

momenteel in overleg- en conceptfase. Dienst Nederlandse Cultuur verzamelde ook 

zoveel mogelijk online cultuurtips onder de noemer “Cultuur in uw kot” op de website 

1030cultuur en ontwikkelde het project www.1030love.com. 

● Brussel: De stad Brussel maakt 150.000 euro vrij die over twintig culturele instellingen 

verdeeld wordt in enveloppes van 7.500 euro. Het geld moet in de maand juni meteen 

geïnvesteerd worden in artiesten die onderzoek en projecten willen (her)opstarten. (De 

Morgen, 29 mei 2020) 

 

Waals Gewest en Franse Gemeenschap 

Terug te vinden in overzicht van Cultuurloket (stand 30 april 2020). 

https://www.brugge.be/coronavirus/nieuws/coronacrisis-brugge-stelt-relanceplan-voor?fbclid=IwAR0MS4uC5AjHlaY14v5GFuvvwqLV7Sk-_BxubHCR0A5pRAaIJ5pyo4WdEzU#cultuur
https://aalst.be/kunstoevers
https://drive.google.com/open?id=1TuaTJmAKnRTNHINX-_8KbnENBRUB8xnC
https://drive.google.com/open?id=1gH-2l0hiVg7y3_RzykwMha7PsKRPMCZl
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Buitenland 

Voor overzichten van maatregelen in andere (vooral Europese) landen, zie de overzichten 

van Compendium for Cultural Policies and Trends en van On the Move (overzicht van EUNIC is 

niet meer up to date sinds 31 maart 2020). 

 

United Cities and Local Governments (UCLG) maakte een overzicht van wat lokale overheden 

in verschillende landen doen. 

 

De Nederlandse ambassade in België past haar calls voor Nederlands-Belgische 

partnerprojecten tijdelijk aan tot ‘De Wacht-Ruimte’. 

Europese Unie 

● Voor communicatie over wat EU doet in respons op coronacrisis, zie deze website 

● Creative Europe licht toe wat effect is van crisis op hun subsidieporgramma’s 

● Na conferentie van Europese ministers van cultuur op 8 april werden enkele potentiële 

acties besproken die vanuit EU voor culturele sector kunnen worden genomen: zie 

artikel van VLEVA en overzicht op website van European Music Council 

● VLEVA maakte een overzicht van steunmaatregelen vanuit de EU voor bedrijven 

Compensatiemaatregelen vanuit middenveld/privaat initiatief 

Niet alleen overheden proberen de impact te mediëren. Vanuit het middenveld en privaat 

initiatief zijn er acties om kunstenaars en organisaties te ondersteunen. 

Vlaanderen en Brussel/België 

● Noodfonds van 50.000 euro van SOFAM voor hun leden 

● Noodfonds van 360.000 euro Playright voor hun leden (oorspronkelijk voor maart-mei, 

wordt verlengd met een maand, dus bedrag gaat naar omhoog) 

● SABAM: leden kunnen nu tijdelijk al hun spaarpot gedeeltelijk of volledig aanspreken 

(normaal gezien pas beschikbaar vanaf hun 60e)  

● SOS-Relief van SOTA: systeem waarin je bijdragen kan geven en waar mensen in 

precaire situatie gebruik van kunnen maken 

● Follow Your Art: crowdfunded fonds om freelancende kunstenaars in België, Italië en 

Tunesië te ondersteunen 

● Verschillende presenterende organisaties doen oproepen aan hun publiek om tickets 

niet terug te vorderen of om ‘spooktickets’ te kopen, al dan niet ten behoeve van de 

kunstenaars waarmee ze samenwerken (zie lijst van bottom-up intiatieven voor 

voorbeelden, cf. infra) 

● European Cultural Foundation lanceerde het European Culture of Solidarity Fund : 

hiermee geeft men beurzen aan projecten: “[it is] looking to support imaginative cultural 

initiatives - big or small - that reinforce solidarity and the notion of Europe as a shared 

https://www.google.com/url?q=https://www.culturalpolicies.net/covid-19/&sa=D&ust=1588148042415000&usg=AFQjCNHAgN3fZioKuS2fniCik47a-mD4yQ
https://www.google.com/url?q=https://on-the-move.org/news/article/20675/coronavirus-resources-arts-culture-and-cultural/&sa=D&ust=1588148042419000&usg=AFQjCNGHUGDXeuCOV79qUMCnPiaQbVDq5A
https://www.eunicglobal.eu/news/how-is-the-european-cultural-sector-responding-to-the-current-corona-crisis?fbclid=IwAR0B0D_3VxIHmcul4SwQyVuGkGdfN6OKIG3qTM4Dy0ScNDxeX8ziloTBDVA
https://www.uclg.org/en/media/news/culturecovid19-cultural-mobilization-cities-and-local-governments-covid-19-crisis?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=covid_19_initiatives_of_european_networks_and_organizations&utm_term=2020-05-08
https://www.nederlandenu.nl/uw-land-en-nederland/belgie/cultuur/tijdelijke-subsidieregeling-de-wacht-ruimte
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/corona-virus-how-it-affects-creative-europe-programme_en
https://www.vleva.eu/nl/onderwijs-jeugd-cultuur-en-sport/cultuur-en-media/eu-nieuws/commissie-overweegt-aanpassing-garantiefaciliteit-creative-europe
https://www.emc-imc.org/musicsectorandcovid-19/statements-and-reactions-about-the-covid-19-on-the-music-sector/european-union-reaction-to-covid-19/
https://www.vleva.eu/nl/eu-algemeen/coronacrisis/eu-nieuws/eu-steunmaatregelen-voor-bedrijven-in-het-kader-van-covid-19-crisis
https://www.sofam.be/nl/news/251/SOFAM-Noodfonds-voor-leden
https://playright.be/noodfonds-kunstenaars/
https://www.sabam.be/nl/news/sabam-maakt-18-miljoen-euro-vrij-voor-haar-auteurs
http://state-of-the-arts.net/sosrelief/en/?fbclid=IwAR1ZQvyb_G8ET3Q2_ar3MbmXqrmSFeBfGcfrbgqrFx3GSXTyzWIPB_jqm3o
https://www.follow-your-art.org/
https://www.culturalfoundation.eu/culture-of-solidarity?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=covid_19_initiatives_of_european_networks_and_organizations&utm_term=2020-05-08
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public space in response to the current crisis and its aftershocks. It is open to 

individuals, collectives and organisations from all sectors and civil society at large” 

 

Buitenland 

● On the Move verwijst naar een aantal buitenlandse initiatieven voor financiële steun aan 

kunstenaars en organisaties: https://on-the-move.org/news/article/20675/coronavirus-

resources-arts-culture-and-cultural/#pay 

● Artist Relief in VS: initiatief van kleine tot middelgrote verstrekkers van beurzen voor 

kunstenaars, in samenwerking met verschillende private foundations; geven beurzen 

van 5000 dollar per kunstenaar: https://www.artistrelief.org/ 

● NADA gallery relief fund in VS, bedoeld voor commerciële galeries, non-profit 

organisaties en alternatieve ruimtes die bezig zijn met hedendaagse beeldende kunsten: 

https://www.newartdealers.org/covid19relief?utm_source=sailthru&utm_medium=email&

utm_campaign=gallery-network&utm_term=targeted1&utm_content=nada-partnership-

042120 

● Citizens for Europe veranderde zijn ‘mobility grants’ in ‘Online Mobility Grants’, bedoeld 

om kosten voor vergadersoftware te dekken 

Exitstrategieën 

Naarmate de maatregelen tegen de verspreiding (cf. supra) versoepelen, zal een deel van de 

kunstensector  terug onderbroken activiteiten kunnen opnemen. Voorwaarde is dat ze een 

preventieplan hebben uitgedacht. Voor de algemene voorschriften, zie de presentatie van de 

Nationale Veiligheidsraad (24 april 2020): 

https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/coronavirus-belgie-heeft-zn-exitstrategie-

vastgelegd. Voor een algemene gids om veilig aan de slag te gaan op basis van deze 

voorschriften, zie deze van de FOD WASO: 

https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/Generiekegids_light.pdf.  

 

Vanuit het kunstenveld en andere (verwante) sectoren worden ook exitstrategieën op maat van 

sectoren of organisaties uitgedacht: 

● Sectorgids voor de professionele kunsten door oKo in samenwerking met het Sociaal 

Fonds Podiumkunsten, de Belgische Schouwspelvereniging, ACOD Cultuur, ACV Puls 

en ACLVB. (Daarvoor wordt ook een enquête uitgestuurd: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnopba05wT_diYxxozZy8X4dgWB4NlhH_

P3XMPIBshHDoeug/viewform) 

● In Zevenpuntenplan van Vlaams museumoverleg (zie ook ‘oproepen’) staan enkele 

richtlijnen die men wil hanteren om sociale distantie in tentoonstellingsplekken mogelijk 

te maken: https://drive.google.com/open?id=10TcOVonA9tgLBIi1f04cR7vp0h8yxPdo  

● BUP deelt info over heropstart met haar leden: https://www.bup-galleries.be/covid-19 

● Gids voor de bibliotheeksector van VVBAD: https://www.vvbad.be/nieuws/exitstrategie-

voor-de-informatiesector 

https://on-the-move.org/news/article/20675/coronavirus-resources-arts-culture-and-cultural/#pay
https://on-the-move.org/news/article/20675/coronavirus-resources-arts-culture-and-cultural/#pay
https://www.artistrelief.org/
https://www.newartdealers.org/covid19relief?utm_source=sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=gallery-network&utm_term=targeted1&utm_content=nada-partnership-042120
https://www.newartdealers.org/covid19relief?utm_source=sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=gallery-network&utm_term=targeted1&utm_content=nada-partnership-042120
https://www.newartdealers.org/covid19relief?utm_source=sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=gallery-network&utm_term=targeted1&utm_content=nada-partnership-042120
https://www.citizensforeurope.eu/funding?fbclid=IwAR1TmOqbGoiEBrm7XapfAPdEJUn4EMGrzp6985igkFKCdZnXms0frk-SSw8&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=covid_19_initiatives_of_european_networks_and_organizations&utm_term=2020-05-08
https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/coronavirus-belgie-heeft-zn-exitstrategie-vastgelegd
https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/coronavirus-belgie-heeft-zn-exitstrategie-vastgelegd
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/Generiekegids_light.pdf
https://sectorgidscultuur.be/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnopba05wT_diYxxozZy8X4dgWB4NlhH_P3XMPIBshHDoeug/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnopba05wT_diYxxozZy8X4dgWB4NlhH_P3XMPIBshHDoeug/viewform
https://drive.google.com/open?id=10TcOVonA9tgLBIi1f04cR7vp0h8yxPdo
https://www.bup-galleries.be/covid-19
https://www.vvbad.be/nieuws/exitstrategie-voor-de-informatiesector
https://www.vvbad.be/nieuws/exitstrategie-voor-de-informatiesector
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● FARO organiseert digitale infosessies voor musea en erfgoedcellen over mogelijkheden 

voor heropstarten: https://faro.be/index.php/blogs/faro/heropstart-cultureel-

erfgoedsector-live-sessies-voor-musea-en-erfgoedcellen 

● Comeos maakte een heropstartplan voor oa. boekenwinkels 

(https://static.comeos.be/Fiche_Sector_Books_NL_1.pdf) en de interieursector 

(https://static.comeos.be/Fiche_Sector_Interior_NL_1.pdf) 

● Agoria maakte een overzicht van heropstartplannen en aanbevelingen voor 

verschillende sectoren (andere dan cultuur, sommige wel nog creative industries): 

https://werk.belgie.be/nl/themas/coronavirus/veilig-aan-het-werk-tijdens-de-coronacrisis-

generieke-gids-versie-2-en 

● Vanuit het beleidsdomein Omgevingen en Toerisme wordt er aan een Event Risk Model 

(ERM) gewerkt: https://www.hln.be/nieuws/binnenland/eventsector-krijgt-gedragscode-

en-veiligheidsmatrix-voor-veilige-

heropstart~a44e76bd/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F  

● Mediarte maakte een sectorgids voor de audiovisuele sector (PC 227): 

https://www.mediarte.be/nl/dossiers/arbeids-voorwaarden-in-de-av-en-de-digitale-

sector/andere-overeenkomsten-in-de-av-en-

7?utm_source=Newsletter+mediarte+NL&utm_campaign=2e82920a6d-

EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_12_11_33_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0

_dc823bcb53-2e82920a6d-77969913 

● Verschillende kunstenorganisaties denken individueel na over mogelijkheden 

heropening (bv. ‘KVS breekt uit’, zie krantenartikels) 

Bottom-up initiatief kunsten- en cultuursector 

Er zijn veel voorbeelden wereldwijd beschikbaar, hier ligt de focus op initiatieven uit Vlaanderen 

en Brussel. Het niet-exhaustieve overzicht is terug te vinden in dit apart document. Doel van dit 

document is niet om alles op te lijsten, maar om inzicht te krijgen in de types van activiteiten er 

worden gelanceerd (gratis versus betalend, bestaande versus nieuwe content, gericht op 

nieuwe presentatie- of distributievormen, nieuwe vormen van creatie en ontwikkeling, etc.). De 

niet-overheidsgebonden compensatiemaatregelen en de exitstrategieën zijn niet in deze lijst 

opgenomen, maar worden hierboven behandeld (buiten bv. de particuliere initiatieven om 

tickets niet terug te vorderen of om alternatieve locaties op te zetten voor live performances, 

deze worden wel vermeld in de lijst). 

 

Zie ook overzicht van initiatieven uit Vlaamse creatieve sectoren door Flanders DC. FARO 

maakte een beknopt overzicht van het online tentoonstellingsaanbod in musea. Voor overzicht 

van online initiatief in buitenland, zie Compendium for Cultural Policies and Trends, het 

overzicht van the Festival Academy. Voor overzicht van initiatieven in Nederland, zie de 

Boekmanstichting. Voor overzicht initiatieven in Vlaamse circussecor, zie Circuscentrum. Voor 

een overzicht van initiatieven in brussel, zie website van LASSO. Mogelijk interessant is 

praktijkendatabank van BSAE, met initiatieven van verenigingsprofessionals in Vlaanderen en 

Brussel. 

https://faro.be/index.php/blogs/faro/heropstart-cultureel-erfgoedsector-live-sessies-voor-musea-en-erfgoedcellen
https://faro.be/index.php/blogs/faro/heropstart-cultureel-erfgoedsector-live-sessies-voor-musea-en-erfgoedcellen
https://static.comeos.be/Fiche_Sector_Books_NL_1.pdf
https://static.comeos.be/Fiche_Sector_Interior_NL_1.pdf
https://werk.belgie.be/nl/themas/coronavirus/veilig-aan-het-werk-tijdens-de-coronacrisis-generieke-gids-versie-2-en
https://werk.belgie.be/nl/themas/coronavirus/veilig-aan-het-werk-tijdens-de-coronacrisis-generieke-gids-versie-2-en
https://www.hln.be/nieuws/binnenland/eventsector-krijgt-gedragscode-en-veiligheidsmatrix-voor-veilige-heropstart~a44e76bd/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.hln.be/nieuws/binnenland/eventsector-krijgt-gedragscode-en-veiligheidsmatrix-voor-veilige-heropstart~a44e76bd/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.hln.be/nieuws/binnenland/eventsector-krijgt-gedragscode-en-veiligheidsmatrix-voor-veilige-heropstart~a44e76bd/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.mediarte.be/nl/dossiers/arbeids-voorwaarden-in-de-av-en-de-digitale-sector/andere-overeenkomsten-in-de-av-en-7?utm_source=Newsletter+mediarte+NL&utm_campaign=2e82920a6d-EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_12_11_33_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_dc823bcb53-2e82920a6d-77969913
https://www.mediarte.be/nl/dossiers/arbeids-voorwaarden-in-de-av-en-de-digitale-sector/andere-overeenkomsten-in-de-av-en-7?utm_source=Newsletter+mediarte+NL&utm_campaign=2e82920a6d-EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_12_11_33_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_dc823bcb53-2e82920a6d-77969913
https://www.mediarte.be/nl/dossiers/arbeids-voorwaarden-in-de-av-en-de-digitale-sector/andere-overeenkomsten-in-de-av-en-7?utm_source=Newsletter+mediarte+NL&utm_campaign=2e82920a6d-EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_12_11_33_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_dc823bcb53-2e82920a6d-77969913
https://www.mediarte.be/nl/dossiers/arbeids-voorwaarden-in-de-av-en-de-digitale-sector/andere-overeenkomsten-in-de-av-en-7?utm_source=Newsletter+mediarte+NL&utm_campaign=2e82920a6d-EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_12_11_33_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_dc823bcb53-2e82920a6d-77969913
https://www.mediarte.be/nl/dossiers/arbeids-voorwaarden-in-de-av-en-de-digitale-sector/andere-overeenkomsten-in-de-av-en-7?utm_source=Newsletter+mediarte+NL&utm_campaign=2e82920a6d-EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_12_11_33_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_dc823bcb53-2e82920a6d-77969913
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13R8qvIbOMlI0YEHOGb6M2dpTXei5J-1I3_8TcMYY6vY/edit?usp=sharing
https://www.flandersdc.be/nl/magazine/corona-crisis-creativiteit-redt-de-wereld?utm_source=email&utm_medium=signature&utm_campaign=7_initiatieven-coronacrisis
https://www.faro.be/blogs/hildegarde-van-genechten/corona-versnelt-online-tentoonstellingskoorts
https://www.culturalpolicies.net/covid-19/online-initiatives/
https://www.thefestivalacademy.eu/en/covid-19/?fbclid=IwAR1ZcAb_nXJl9Zs05L-Z9Hdltvw5iUSuVuBVVM16U7z7PMM8dVRBP8fqnII&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=covid_19_initiatives_of_european_networks_and_organizations&utm_term=2020-05-08
https://www.boekman.nl/actualiteit/online-cultureel-initiatieven/
https://www.circuscentrum.be/2020/03/16/blijf-circussen-ook-tijdens-corona/
https://www.lasso.be/nl/inspiratie-en-documentatie/detail/culturavirus---inspiratie-voor-bxl-jeugdwerkers-en-leerkrachten
https://www.notion.so/fc4225f60a114335a39c85263991174c?v=fc3c0282d4984d6cb1e43a4d8f72b635
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Overzichten van maatregelen & FAQ’s 

Volgende webpagina’s bieden een overzicht van de (compensatie)maatregelen waarop 

kunstenaars en kunstwerkers in Vlaanderen en Brussel (eventueel) een beroep kunnen doen. 

De overzichten hebben verschillend nut voor verschillende doelgroepen, daarom wordt telkens 

een inschatting gemaakt voor wie dit bruikbaar is. 

➔ 26 maart 2020: overzicht verwerkt in doorverwijspagina van Kunstenpunt 

➔ 30 april 2020: overzicht hier nog aangevuld 

 

● Kunstenpunt: nuttig voor kunstenaars actief in verschillende statuten die mogelijkheden 

van vervangingsinkomen bekijken, met verwijzing naar maatregelen in heel België en 

Vlaams Gewest 

● Departement Cultuur: nuttig voor organisaties en individuen die subsidies ontvangen of 

aanvragen via Vlaamse Overheid (= Vlaamse Gemeenschap), tevens een FAQ aan 

verbonden ism Cultuurloket 

● Cultuurloket: nuttig voor individuen, organisaties en ondernemingen in de Vlaamse 

cultuursector 

● RAB/BKO: voor kunstenaars en organisaties actief in Brussel 

● Flanders DC: vooral nuttig voor zelfstandigen, ondernemingen, werkgevers uit creatieve 

sector, gevestigd in Vlaams Gewest, maar ook federale steunmaatregelen in vermeld > 

overlap met overzicht van VLAIO, links naar overzicht van Departement Cultuur 

● VLAIO: vooral nuttig voor zelfstandigen, ondernemingen, werkgevers gevestigd in 

Vlaams Gewest, maar ook federale steunmaatregelen in vermeld 

● Unizo (1): nuttig voor Vlaamse zelfstandigen, overzicht van maatregelen op federaal 

niveau en niveau Vlaams Gewest en van tips om zelf actie te ondernemen 

● Unizo (2): nuttig voor Vlaamse zelfstandigen in bijberoep, overzicht van maatregelen op 

federaal niveau en niveau van Vlaams Gewest 

● VOKA: nuttig voor Vlaamse ondernemingen, met verwijzingen naar maatregelen op 

federaal niveau en niveau van Vlaams Gewest 

● FOD Economie: overzicht van federale maatregelen voor Belgische bedrijven en 

zelfstandigen, doorverwijzing ook naar overzichten op gewestniveau 

● 1819 (Brussel): nuttig voor ondernemingen gevestigd in brussels Gewest, overzicht van 

federale steunmaatregelen en deze die gelden in Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

● Circuscentrum: gericht op Vlaamse circussector, verwijzingen naar Departement CJM 

en FOD Economie 

● Stephanie Dhose: parlementslid Open VLD doet zelf overzicht steunmaatregelen voor 

ondernemingen, verwijzingen naar VLAIO- en UNIZO-overzichten 

● ACLVB: vakbond maakte FAQ voor werknemers die geconfronteerd worden met 

(tijdelijke) werkloosheid 

● ACOD: vakbond maakte FAQ voor werknemers ivm gezondheidsmaatregelen en 

maatregelen die hun werkgever en overheid ondernemen 

● ACV: vakbond maakte FAQ voor werknemers ivm gezondheidsmaatregelen en 

maatregelen die hun werkgever onerneemt 

● NAV: de netwerkorganisatie voor architecten zette een corona helpdesk op 

https://www.kunsten.be/nieuws/12220-overzicht-covid19-waar-kan-ik-terecht-voor-informatie-over-steun-maatregelen-in-vlaanderen-en-brussel-
https://blog.kunsten.be/vervangingsinkomen-voor-kunstenaars-die-freelancen-92ad9440db9d
https://cjsm.be/informatie-covid-19
https://cjsm.be/sites/cjsm/files/200314_vragen_en_antwoorden_covid19_002.pdf
https://www.cultuurloket.be/inspiratie/gevolgen-coronacrisis
https://rabbko.be/nl/nieuws/persoverzicht-corona-en-de-brusselse-cultuursector
https://www.flandersdc.be/nl/magazine/antwoorden-impact-coronacrisis-creatieve-sector
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus
https://www.unizo.be/corona
https://www.unizo.be/advies/heb-ik-als-bijberoeper-ook-recht-op-de-coronasteunmaatregelen
https://www.voka.be/nieuws/coronavirus-zo-vraag-je-de-10-extra-steunmaatregelen-voor-jouw-bedrijf-aan
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/informatie-voor-ondernemingen/coronavirus-de-economische
https://1819.brussels/nl/blog/faq-coronavirus-en-ondernemingen-antwoord-op-uw-meest-gestelde-vragen
https://www.circuscentrum.be/2020/03/19/in-de-ban-van-corona/
https://www.stephaniedhose.be/nl/userfiles/files/steunmaatregelen%281%29.pdf?fbclid=IwAR1QQskzSzbyx4dJpxwq6K64t38GaQlnIcXKM7bcy9cgO_cM6mt8lKy0l9w
https://www.aclvb.be/nl/coronacrisis-lees-hier-hoe-we-je-verder-helpen#andere-vragen
http://www.abvv.be/-/corona-vragen-antwoorden
https://www.hetacv.be/actualiteit/campagnes/coronavirus-op-het-werk/faq-werknemers
https://www.nav.be/corona?utm_source=NAV+Sync&utm_campaign=4fa0a56485-NAV+Nieuws+-+maart+2020+-+corona+update+24-3&utm_medium=email&utm_term=0_23f621f232-4fa0a56485-118206749
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● VLEVA: overzicht van EU-steunmaatregelen voor bedrijven 

 

Andere soorten overzichten voor hulp aan sector: 

● European Festival Association: overzicht van tools voor kunstenorganisaties en 

individuen om zelf kunst en cultuur te spreiden in tijden van quarantaine 

Oproepen/acties van belangenbehartigers, 

kunstenaarsplatformen, 

auteursrechtenverenigingen, politiek 

Oproepen en acties in Vlaanderen en Brussel, met betrekking tot kunsten- en cultuursector: 

● State of the Arts, GALM, NICC en de Acteursgilde, “Een covid-19 noodfonds voor de 

culturele sector!” (17 maart 2020) 

● VVC startte social media campagne (#ticketvoorcultuur) voor cultuurhuizen om publiek 

op te roepen tickets niet terug te vorderen 

● Acteursgilde en Artists United voeren petitie om tijdelijke werkloosheid ook aan 

kunstenaars & technici met korte contracten te verlenen 

● Open brief van mensen uit Europese podiumkunstensector voor ‘Fair treatment of 

freelance artists during the COVID-19 crisis’, gericht aan lokale en nationale overheden 

● Event & Entertainment SOS: losse vereniging van organisatoren van evenementen 

(breder ook dan culturele) die facebook-pagina hebben en oproep aan Minister Crevits 

lanceerden 

● Oproep via opiniestuk van Wouter Hillaert en Kobe Matthys in Knack aan minister 

Nathalie Muylle voor aandacht voor freelancende kunstenaars: 

https://www.knack.be/nieuws/belgie/beste-minister-muylle-duwen-we-duizenden-

kunstenaars-in-armoede/article-opinion-

1594067.html?cel_hash=336d25ba86b46754e6e247ed59a44397700be1b5&utm_sourc

e=Newsletter-30/04/2020&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter-

RNBOCHKN& 

● 7-puntenplan van Museumoverleg voor heropening musea 18 mei: 

https://drive.google.com/open?id=10TcOVonA9tgLBIi1f04cR7vp0h8yxPdo  

● Minister Jambon riep bij begin van crisis (maart) bevolking op om geen tickets terug te 

vorderen van cultuurhuizen: 

https://www.standaard.be/cnt/dmf20200313_04888239?M_BT=3906187192373&_sectio

n=69818952&adh_i=f372189fffafff2cc9ea710aa0de1181&imai=&utm_campaign=middag

update&utm_medium=newsletter&utm_source=standaard 

https://www.vleva.eu/nl/eu-algemeen/coronacrisis/eu-nieuws/eu-steunmaatregelen-voor-bedrijven-in-het-kader-van-covid-19-crisis
https://docs.google.com/document/d/1GUvyh29tlVLDKQYepO5ngfIqeUXKFGv4jBJtfUxI180/edit?usp=sharing
http://state-of-the-arts.net/covid-19-noodfonds/
http://state-of-the-arts.net/covid-19-noodfonds/
http://www.cultuurcentra.be/nieuws.html
https://secure.avaaz.org/nl/community_petitions/federale_overheid_verleen_tijdelijke_werkloosheid_ook_aan_kunstenaars_technici_met_korte_contracten/?tiPbIpb
https://www.change.org/p/all-stakeholders-venues-festivals-companies-funding-bodies-fair-treatment-of-freelance-artists-during-the-covid-19-crisis?recruiter=185530816&recruited_by_id=e4a72540-7210-11e4-95f6-179c1501327c&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=petition_dashboard&use_react=false&fbclid=IwAR24P1QzGkREMfbtRTwU5cjlEjX352Kc0L5zEE8DAg0POImv8-RDiFx9UUQ
https://www.facebook.com/groups/656355451859900/
https://www.knack.be/nieuws/belgie/beste-minister-muylle-duwen-we-duizenden-kunstenaars-in-armoede/article-opinion-1594067.html?cel_hash=336d25ba86b46754e6e247ed59a44397700be1b5&utm_source=Newsletter-30/04/2020&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter-RNBOCHKN&
https://www.knack.be/nieuws/belgie/beste-minister-muylle-duwen-we-duizenden-kunstenaars-in-armoede/article-opinion-1594067.html?cel_hash=336d25ba86b46754e6e247ed59a44397700be1b5&utm_source=Newsletter-30/04/2020&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter-RNBOCHKN&
https://www.knack.be/nieuws/belgie/beste-minister-muylle-duwen-we-duizenden-kunstenaars-in-armoede/article-opinion-1594067.html?cel_hash=336d25ba86b46754e6e247ed59a44397700be1b5&utm_source=Newsletter-30/04/2020&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter-RNBOCHKN&
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● Federaal parlementslid Evita Willaert (Groen) roept op tot staatssteun voor cultuursector: 

https://www.evitawillaert.be/staatssteun_voor_zwaar_getroffen_cultuursector 

● “Handreiking” van Minister Somers aan lokale besturen, met aanbevelingen voor 

relance: https://www.vlaanderenhelpt.be/lokale-relanceplannen 

● Open brief “Voor vele kunstenaars rest nu enkel armoede”, van Els Silvrants-Barclay 

(tentoonstellingsmaker), Tom Kestens (muzikant), Junior Mthombeni (theatermaker) en 

Michiel Vandevelde (choreograaf) (De Morgen, 27 april 2020) 

● Opiniestuk “voor vele kunstenaars rest nu  

● ACOD lanceerde oproep voor een steunfonds voor cultuurwerkers (13 maart 2020): 

https://www.cultuurkameraad.be/oproep-steunfonds-voor-cultuurwerkers/ 

● “Wat kan jij doen om de Belgische muziekscene te steunen?”: Oproepen vanuit Vlaamse 

muzieksector op website StuBru naar luisteraars om deze te blijven steunen: 

https://stubru.be/ikluisterbelgisch/watkanjijdoenomdebelgischemuziekscenetesteunen 

● Oproep van Kathleen Weyts (H ART) voor snelle heropening tentoonstellingsplekken: 

”Net nu zouden onze musea open moeten zijn” (HLN, 17 april 2020) 

● Oproep van oKo aan cultuurcentra (maart-april 2020): 

https://overlegkunsten.org/nl/nieuws/372/oproep-corona-ccs-en-de-kunstenaars 

● Opiniestuk van Stephanie D’Hose & Arnold Wittenberg: 'Cultureel noodfonds enkel voor 

gesubsidieerde organisaties? Dat kan niet de bedoeling zijn’: 

https://www.knack.be/nieuws/belgie/cultureel-noodfonds-enkel-voor-gesubsidieerde-

organisaties-dat-kan-niet-de-bedoeling-zijn/article-opinion-1596571.html 

● Opiniestuk van Paul Dujardin in De Standaard (13 mei 2020): Noodopvang voor dakloze 

kunstenaars (“Grote cultuurhuizen moeten hun zalen delen met artiesten die nog niet in 

kleinere zalen terechtkunnen”): 

https://www.standaard.be/cnt/dmf20200512_04956210?articlehash=5587416894F8AF8

5B808B00C86500C80B89D8187C7AEC012E19D346EED8A8FB83E96F57BDEB28355

A5B32B7C88406E0C7B9A2651F9AC9BB04F09FDBC14638628 

● 300 Belgische kunstenaars schreven open brief naar federale regering (“Noodkreet van 

cultuurwereld: 'We hebben geen vooruitzicht op herstel'”), gepubliceerd op 11 mei 2020 

(oa. in De Standaard: https://www.standaard.be/cnt/dmf20200511_04954519) 

● Staf Pelckmans (Groen, Vlaams Parlement) in Knack: “De kunsten moet zich plots in 

een vingerknip heruitvinden: geef de culturele sector ademruimte'” 

(https://www.knack.be/nieuws/belgie/de-kunsten-moet-zich-plots-in-een-vingerknip-

heruitvinden-geef-de-culturele-sector-ademruimte/article-opinion-1598683.html) 

● Voorstellen van MR (in mond van Georges-Louis Bouchez) over compensatie voor 

cultuursector in België: https://www.lesoir.be/299773/article/2020-05-09/le-plan-global-

du-mr-pour-sauver-le-secteur-culturel 
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● Open brief van de werkgroep Jong Publiek (gezelschappen) van de Collegagroep 

Jeugd, ondersteund door Cultuurconnect en VVC, gericht aan de cc’s, om bij het zoeken 

naar antwoorden en oplossingen geen overhaaste beslissingen te nemen en 

gezamenlijk een strategie uit te werken voor het najaar (mei 2020): 

https://mcusercontent.com/bb3fba7b63e044d7cd834b23e/files/a94d56bd-3810-4b18-

afef-8d1dd6fdd814/BriefJongPubliek.docx.pdf 

● De Artiestencoalitie werd opgericht, een verbond van belangenbehartigers voor 

individuele kunstenaars: http://artiestencoalitie.be/ 

● Robbrecht vanderbeken (ACOD-Cultuur), “Coronavaccin voor cultuurwerkers”, 

opiniestuk in De Standaard en DeWereldMorgen (23 mei 2020), oproep voor een 

tewerkstellingsfonds, collectieve arbeidsduurvermindering en een hervorming van het 

kunstenaarsstatuut: https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2020/05/24/coronavaccin-

voor-cultuurwerkers/ 

● Een groep van belangenbehartigers uit de Vlaamse en Franstalige kunstensector ging 

op 25 mei in gesprek met ministers van de federale Regering en de ministers-

presidenten, tijdens dat gesprek deden ze enkele voorstellen omtrent 

compensatiemaatregelen voor individuele kunstenaars en omtrent specifieke 

exitmaatregelen voor de podiumkunsten en audiovisuele sectoren: 

https://docs.google.com/document/d/10iOT1peLlDj5UtXZqhj6WOUB4o1Ckb3lcDa9VAQi

HNs/edit?usp=sharing  

● Literatuur Vlaanderen, oproep aan Vlaamse regering voor 1,3 miljoen euro ter 

compensatie van het inkomensverlies van literaire auteurs en illustratoren: 

https://www.literatuurvlaanderen.be/nieuws/13-miljoen-euro-compensatie-voor-auteurs-

en-illustratoren 

 

Internationale oproepen: 

● IMPALA: Crisis Plan & Recovery Roadmap (is belangenbehartiging) 

● EACEA roept organisaties die Creative Europe subsidies ontvangen op om hun werk 

online te delen: https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/share-your-

art-home_en 

● Open brief van Bojana kunst aan performancekunstenaars: “Beyond the time of the right 

care: A letter to the performance artist”: 

https://neu.schauspielhaus.ch/en/journal/18226/lockdown-theatre-2-beyond-the-time-of-

the-right-care-a-letter-to-the-performance-artist 

● Create a COVID-19 Solidarity Fund for Performers: https://www.change.org/p/european-

commission-create-a-covid-19-solidarity-fund-for-performers-6f39bc51-e0dc-44af-b29b-

beddd6b8a674?recruiter=53636363&utm_source=share_petition&utm_medium=abi_gm

https://mcusercontent.com/bb3fba7b63e044d7cd834b23e/files/a94d56bd-3810-4b18-afef-8d1dd6fdd814/BriefJongPubliek.docx.pdf
https://mcusercontent.com/bb3fba7b63e044d7cd834b23e/files/a94d56bd-3810-4b18-afef-8d1dd6fdd814/BriefJongPubliek.docx.pdf
http://artiestencoalitie.be/
https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2020/05/24/coronavaccin-voor-cultuurwerkers/
https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2020/05/24/coronavaccin-voor-cultuurwerkers/
https://docs.google.com/document/d/10iOT1peLlDj5UtXZqhj6WOUB4o1Ckb3lcDa9VAQiHNs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/10iOT1peLlDj5UtXZqhj6WOUB4o1Ckb3lcDa9VAQiHNs/edit?usp=sharing
https://www.literatuurvlaanderen.be/nieuws/13-miljoen-euro-compensatie-voor-auteurs-en-illustratoren
https://www.literatuurvlaanderen.be/nieuws/13-miljoen-euro-compensatie-voor-auteurs-en-illustratoren
https://www.impalamusic-covid19.info/crisis-plan-recovery-roadmap
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/share-your-art-home_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/share-your-art-home_en
https://neu.schauspielhaus.ch/en/journal/18226/lockdown-theatre-2-beyond-the-time-of-the-right-care-a-letter-to-the-performance-artist
https://neu.schauspielhaus.ch/en/journal/18226/lockdown-theatre-2-beyond-the-time-of-the-right-care-a-letter-to-the-performance-artist
https://www.change.org/p/european-commission-create-a-covid-19-solidarity-fund-for-performers-6f39bc51-e0dc-44af-b29b-beddd6b8a674?recruiter=53636363&utm_source=share_petition&utm_medium=abi_gmail&utm_campaign=address_book&utm_term=psf_combo_share_initial&recruited_by_id=7a904e50-b6a7-0130-ed1e-3c764e049c4f
https://www.change.org/p/european-commission-create-a-covid-19-solidarity-fund-for-performers-6f39bc51-e0dc-44af-b29b-beddd6b8a674?recruiter=53636363&utm_source=share_petition&utm_medium=abi_gmail&utm_campaign=address_book&utm_term=psf_combo_share_initial&recruited_by_id=7a904e50-b6a7-0130-ed1e-3c764e049c4f
https://www.change.org/p/european-commission-create-a-covid-19-solidarity-fund-for-performers-6f39bc51-e0dc-44af-b29b-beddd6b8a674?recruiter=53636363&utm_source=share_petition&utm_medium=abi_gmail&utm_campaign=address_book&utm_term=psf_combo_share_initial&recruited_by_id=7a904e50-b6a7-0130-ed1e-3c764e049c4f


 

Kunstenpunt, 3 juni 2020 23 

ail&utm_campaign=address_book&utm_term=psf_combo_share_initial&recruited_by_id

=7a904e50-b6a7-0130-ed1e-3c764e049c4f 

● Oproep van Sabine Verheyen (Duitse voorzitter van de commissie cultuur en educatie 

van het Europees Parlement) aan EU om creatieve en culturele sectoren specifiek te 

steunen: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-

room/20200326IPR75912/covid-19-impact-on-culture-new-funds-must-reach-creative-

sectors-immediately 

● IETM: “a letter for you to address to your national or regional Managing Authority (a 

dedicated body responsible for distributing the EU Cohesion Funds), to request that they 

support culture and the arts through the CRII instrument.” (hangt samen met oproep van 

Verheyen): 

https://www.ietm.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2124&qid=44794  

● European Music Council maakte een lijst van oproepen mbt de muzieksector: 

https://www.emc-imc.org/musicsectorandcovid-19/ 

● CISAC: Calling on governments for global action to help creators: 

https://www.cisac.org/Newsroom/News-Releases/Calling-on-governments-for-global-

action-to-help-

creators?utm_source=newsletter_302&utm_medium=email&utm_campaign=music-

world-news 

● Oproep van muzikanten aan Spotify om uitbetaling streams tijdelijk te verdrievoudigen 

om verloren live-inkomsten deels te compenseren: 

https://www.theguardian.com/music/2020/mar/19/musicians-ask-spotify-to-triple-

payments-to-cover-lost-concert-

revenue?utm_source=newsletter_302&utm_medium=email&utm_campaign=music-

world-news 

● Oproep van Europese auteursverenigingen: http://composeralliance.org/authors-

organisations-joint-statement-on-covid-19/ 

● Oproep van Culture Action Europe samen met andere netwerken aan Europese 

Commissie: https://cultureactioneurope.org/news/effect-of-covid-19-on-creative-europe-

and-the-european-ccs/ 

● PEARLE*: “PEARLE CALLS UPON A JOINT AND PROPORTIONATE APPROACH OF 

EUROPEAN MINISTERS OF CULTURE WHEN REOPENING CULTURAL ACTIVITIES 

WITH A LIVE AUDIENCE IN CONTEXT OF COVID19 EXIT STRATEGIES” (14 mei 

2020) 

● Musicians Union en de Ivors Academy (VK) via het platform “Keep music Live”, Petition 

to Fix Streaming Gains Extensive Media Coverage: 

https://www.musiciansunion.org.uk/Home/News/2020/May/Keep-Music-Alive-Petition-to-

Fix-Streaming-Gains-E 
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