/Extra steunmaatregelen
voor musea in coronacrisis\
Passend steunpakket voor álle musea
De Museumvereniging pleit voor een passend herstelplan voor álle musea: ongeacht grootte, type
collectie, vestigingsplaats of wijze van financiering. Het steunpakket moet bestaan uit:
1. bestuursakkoord tussen rijk, provincies en gemeenten voor volledige tegemoetkoming in de
huisvestingskosten tijdens verplichte tijdelijke sluiting | 2. Nationaal Herstelfonds: werkkapitaal
versterken, vraaguitval wegnemen, bezoek stimuleren | 3. verruiming van de Geefwet voor kleine en
gulle gevers aan culturele ANBI’s zoals musea.

Noodpakket banen en economie
Heeft je museum een omzetverlies van
minimaal 20%?

Heeft je museum meer dan 30% omzetverlies, minder dan 250 werknemers en
heb je een SBI-code (vb. museum 91.02.1,
monumentenzorg 91.03)?

JA

Wil je voor je museum uitstel van belasting
aanvragen?

JA

NOW regeling 2.0
Beoogde doelgroep
Alle instellingen - waaronder musea met publieksinkomstenderving
veroorzaakt door coronavirus)
Aanvraagperiode
6 juli - 31 augustus

Tegemoetkoming Vaste Lasten
MKB (TVL)

Uitstel belastingbetaling

Beoogde doelgroep
Alle instellingen - waaronder musea - met
publieksinkomstenderving veroorzaakt
door coronavirus

Beoogde doelgroep
Kan iedere instellingen betreffen getroffen
door corona

Aanvraagperiode
6 juli - 31 augustus

Periode regeling geldig
1 juni - 30 september 2020

JA

Aanvraagperiode
Tot en met 30 september 2020
Hier kun je de regeling aanvragen

Periode regeling geldig
1 juni - 30 september 2020

Maximaal bedrag per museum
afhankelijk van omzetverlies

Maximaal bedrag per museum
€ 50.000

Hier kun je de regeling aanvragen
Bijzonderheden
Dit betreft de tweede tegemoetkoming voor
4 maanden vanuit de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Hier kun je de regeling aanvragen
Bijzonderheden
Musea die eerder voor TOGS in aanmerking
kwamen kunnen een beroep doen op TVL.

Landelijke sectorspecifieke steun
Heeft je museum over 2017 en 2018
gemiddeld tussen 40.000 en 100.000
betalende bezoekers?

NEE

Heeft je museum meer dan 100.000
betalende bezoekers óf is je museum
voorgedragen door de provincie voor de BIS?

JA

NEE

Komt je museum als rijksmonument in
aanmerking voor een lening?

JA

JA

Beheert je museum een publiek toegankelijke
collectie van (inter)nationaal belang of heeft
je museum een langdurig een rijkscollectie in
bruikleen?

Heeft je museum als kerntaak het beheer
en behoud van een publiek toegankelijke
collectie van regionaal en/of nationaal
belang?

NEE

Opengestelde MonumentenLening

JA

Compensatieregeling Coronacrisis Musea meer dan 100.000
bezoekers

Aanvraagperiode
Tot 27 juli 2020 kan eenmalige compensatie
aangevraagd worden

Bijzonderheden
Het Ministerie van VWS en het vfonds
stellen samen 2 miljoen euro beschikbaar.

Aanvraagperiode
29 juni t/m 31 december 2020

Beoogde doelgroep
Rijksmonumenten zoals kerken, kastelen en
buitenplaatsen, industrieel erfgoed, molens,
stadsherstelorganisaties en museale
monumenten, die normaliter open zijn voor
publiek.

Is je gemeente of provincie bereid je
aanvraag te matchen?

Beoogde doelgroep
Musea die van vitaal belang zijn voor de
lokale culturele infrastructuur en die
liquiditeitsproblemen hebben of verwachten
te krijgen

Beoogde doelgroep
Deze lening stelt culturele en creatieve
organisaties in staat te investeren in
producties, programma’s, projecten en
producten

JA

JA

Compensatieregeling
Coronacrisis Musea 40.000 100.000 bezoekers

Beoogde doelgroep
De herinneringscentra en de andere
oorlogsmusea die aangesloten zijn bij de
SMH, ter tegemoetkoming in de vaste
kosten als gevolg van de gedwongen
publiekssluiting van 16 maart 2020 – 1 juni
2020.

Cultuur Opstart Lening

JA

JA

Noodsteun herinneringscentra
en oorlogsmusea SMH

JA

Is er sprake van inkomstenderving door
corona?

Is je museum lid van de Stichting Musea en
Herinneringscentra ’40-’45 (SMH) of
Platform WOII?

JA

Creëert je instelling minimaal 50 procent
eigen inkomsten?

JA

Heeft je museum een Museumregistratie?

NEE

JA

Is je instelling een publiekstoegankelijk
rijksmonument ?

JA
Heeft je museum een Museumregistratie?

Wil je museum in aanmerking komen voor
een lening?

Klik hier voor een brief waarin de
voorwaarden verder worden toegelicht.

Hier kun je de regeling aanvragen
Bijzonderheden
De lening bedraagt € 10.000 tot maximaal
€ 500.000 per aanvraag en wordt verstrekt
tegen 1 % rente. Per organisatie kunnen
maximaal 2 leningen worden verstrekt.

Aanvraagperiode
Wordt op dit moment uitgewerkt
Hier kun je de regeling aanvragen

Beoogde doelgroep
Musea die door hun provincie zijn voorgedragen voor de BIS 2021-2024 of musea die
meer dan 100.000 bezoekers hebben

Hier kun je de regeling aanvragen
Bijzonderheden
Maximaal bedrag per museum € 60.000.
In totaal is 1,8 miljoen euro beschikbaar voor
de regeling.

Bijzonderheden
* Looptijd van 15 jaar tegen 1% rente
* maximaal drie jaar aflossingsvrij
* minimaal leenbedrag € 10.000 euro en
maximaal € 2 miljoen per eigenaar
* mogelijkheid tot achterstelling

Hier kun je de regeling aanvragen
Bijzonderheden
Bij het Mondriaan Fonds kan compensatie
vanuit de regeling worden aangevraagd.
Gelijkwaardige matching vanuit gemeente
of provincie is vereist. In totaal is € 16
miljoen beschikbaar voor de regeling.

Aanvullende steunmaatregelen
Provinciale steun

Gemeentelijke steun

Crowdfunding

Donaties en legaten

Donaties van private fondsen

De meeste provincies hebben eigen
corona-steunpakketten ook voor kunst,
cultuur en erfgoed. Voor bedragen,
regelingen en aanvraagprocedures kun je het
beste informeren bij de afdeling Cultuur van
je provincie.

Diverse gemeenten hebben (coulance)
maatregelen getroffen zoals uitstel of
kwijtschelding van belastingen, loslaten
prestatieafspraken, vervroegen bevoorschotting subsidies, ruimere inzet van
bestemmingsreserves. Voor bedragen,
regelingen en aanvraagprocedures kun je
het beste informeren bij de afdeling Cultuur
van je gemeente.

Kijk voor de mogelijkheden
(o.a. actiecampagnes) op voordekunst.nl

Kijk voor de mogelijkheden ook eens op
doehetzelfnotaris.nl

KickstartCultuurfonds.nl
Instellingen die in 2017 – 2020 meerjarige
exploitatiesubsidie ontvangen van het
Ministerie van OCW, VWS of de
Rijkscultuurfondsen, komen niet voor
ondersteuning in aanmerking.

Alleen samen vertellen ruim 400 Nederlandse musea het hele, actuele verhaal van onze steeds veranderende samenleving.

Disclaimer: aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

