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Cultuurbeleid in Nederland 
De overheid wil met behulp van cultuurbeleid bijdragen aan kwalitatief hoogstaand en 
divers cultureel aanbod voor een zo groot mogelijk publiek, actief en passief. Er worden 
vier argumenten genoemd om kunst en cultuur te subsidiëren:  
 
 het zijn collectieve goederen;  
 het heeft positieve externe effecten op bijvoorbeeld de economie; 
 het is een algemeen goed: algemene toegankelijkheid wordt gunstig geacht;  
 het conserveringsargument: kunst en erfgoed voor toekomstige generaties bewaren.  
 
Over de hoofdlijnen van het cultuurbeleid zijn de meeste politieke partijen het met elkaar 
eens. Opeenvolgende kabinetten van verschillende politieke kleur continueren het 
bestaande cultuurbeleid. Wijzigingen ontstaan wel doordat bewindslieden eigen accenten 
leggen. Ook algemene opvattingen over wat wel of niet gesubsidieerd moet worden, 
verandert met de tijd: 
 
 De jaren '50 en '60: de schoonheid van het kunstproduct staat centraal.  
 De jaren '70: de mate waarin het welzijn van het publiek bevorderd wordt is een 

belangrijk ijkpunt. Ook vernieuwing en sociale en geografische spreiding spelen een 
belangrijke rol. 

 De jaren '80: kwaliteit is het centrale criterium in de beoordeling van kunst door 
adviseurs.  

 Eind jaren ’90: publieksbereik, uitgedrukt in rentabiliteit en doelgroepbereik komen daar 
bij. Oftewel: de mate waarin kunst eigen inkomsten genereert, en specifieke 
doelgroepen zoals jongeren en allochtonen bereikt. 

 Vanaf ca. 2000 zijn de speerpunten marktwerking, publieksbereik, pluriformiteit. 
 
Voor het nieuwe cultuurstelsel dat ingaat per 2013, heeft de Rijksoverheid de volgende 
speerpunten geformuleerd:  
 Internationalisering: de culturele sector moet zich internationaal profileren. 
 Cultuureducatie: kinderen en jongeren in aanraking brengen met cultuur. 
 Vernieuwing en talent: het ontplooien van kansrijke initiatieven die nog niet bij een 

breed publiek bekend zijn. 
 Geven aan cultuur: de private sector stimuleren om cultuur te financieren. 
 
De Nederlandse overheid wil zelf niet inhoudelijk oordelen over kunst; deskundigen moeten 
de kwaliteit beoordelen. De politiek beslist wel hoeveel geld van de totale begroting er naar 
kunst, cultuur en media gaat. Over de vraag naar wie dat geld gaat, wordt besloten nadat 
door deskundigen advies is uitgebracht.  
 

Cultuurbeleid van de rijksoverheid 
Na verkiezingen voor de Tweede Kamer wordt er een regering gevormd, op basis van een 
regeerakkoord. De cultuurplannen worden heel summier in dit akkoord opgenomen. De 
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staatssecretaris of minister is door de Wet op het specifiek cultuurbeleid belast met het 
scheppen van voorwaarden voor het in stand houden, ontwikkelen en sociaal en geografisch 
spreiden van cultuuruitingen. Het is aan de staatssecretaris of minister voor cultuur om zelf 
met plannen te komen. Deze wordt daarbij geholpen door ambtenaren van het ministerie 
van OCenW en door de Raad voor Cultuur. De uitgangspunten van het cultuurbeleid worden 
eens in de vier jaar gepresenteerd. Als de Tweede Kamer akkoord gaat met deze 
uitgangspunten, dienen zij als ijkpunt bij de beoordeling van de subsidieverzoeken.  
Op basis van de kwalitatieve beoordeling door de Raad voor Cultuur, en op basis van eigen 
prioriteiten, besluit de minister organisaties al dan niet te subsidiëren.  
 
Het ministerie van OCenW verdeelt in 2013 ca. € 34 miljard (de totale rijksbegroting 
bedraagt € 182 miljard). De basisinfrastructuur (BIS) betreft de cultuurfondsen, instellingen 
met een langjarig subsidieperspectief zoals de sectorinstituten, en instellingen die een 
vierjaarlijkse instellingssubsidie krijgen: zoals orkesten, musea, gezelschappen etc. Voor 
deze 83 instellingen is in 2013 ca. € 325 miljoen beschikbaar. De zes fondsen ontvangen 
samen ca. 133 miljoen in 2013. 
 
De rol van de politieke partijen 
Tegenwoordig zijn bijna alle (grotere) politieke partijen het erover eens dat een zichzelf 
respecterend land een fatsoenlijk voorzieningenniveau op cultureel vlak behoort te hebben.   
Belangrijker dan de politieke kleur zijn de politieke lobby’s die sommige organisaties weten 
te organiseren, als zij in hun voortbestaan worden bedreigd. Niet voor niets hebben 
orkesten, gezelschappen en musea graag een vooraanstaand politicus in hun bestuur. Sinds 
de invoering van de basisinfrastructuur ontvangen veel minder instellingen direct subsidie 
van het ministerie. Veel meer instellingen zijn voor subsidie afhankelijk geworden van een 
cultuurfonds. En daar hebben politici minder invloed. 

Raad voor Cultuur  

De Raad voor Cultuur is het onafhankelijke wettelijk adviesorgaan van de rijksoverheid voor 
cultuur- en mediabeleid. De Raad adviseert op drie niveaus: strategische beleidsadviezen, 
subsidieadviezen en uitvoeringsadviezen over de (beschermde) status van erfgoed. In het 
kader van de subsidieadviezen adviseert de Raad eens per vier jaar over de toekenning van 
vierjarige rijkssubsidies aan culturele instellingen, sectorinstituten en fondsen. In april 2011 
publiceerde de Raad het Advies Bezuiniging Cultuur 2013-2016. Noodgedwongen keuzen.  
 
De Raad bestaat uit negen door de minister of staatssecretaris van OCenW benoemde 
leden. Binnen de Raad bestaan per sector commissies, o.a. voor dans, letteren, muziek en 
muziektheater, theater, beeldende kunst en vormgeving, film, amateurkunst en 
cultuureducatie, architectuur, monumenten en archeologie, media, musea). Voor deze 
commissies worden extra commissieleden benoemd. Daarnaast zijn er, speciaal voor de 
podiumkunsten, voorstellingsbezoekers omdat het voor de commissieleden onmogelijk is 
voldoende voorstellingen bij te wonen. 
 
Nationale cultuurfondsen 
Het Rijk heeft fondsen opgericht om de toewijzing van subsidies efficiënt en op afstand van 
de politiek te laten verlopen. De doelen en budgetten van cultuurfondsen worden door de 
politiek vastgesteld. De verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van een fonds ligt bij 
het fondsbestuur. De beoordeling van de subsidieverzoeken is in handen van door het 
fondsbestuur aangestelde adviescommissies van onafhankelijke deskundigen. In de 
jaarverslagen van deze fondsen staan alle subsidieverzoeken beschreven en worden de 
gevraagde en toegekende bedragen genoemd.  
 
Het Mondriaan Fonds is sinds januari 2012 het nieuwe landelijke stimuleringsfonds voor 
beeldende kunst en cultureel erfgoed. Het komt voort uit de fusie van de Mondriaan 
Stichting en het Fonds BKVB. Het Stimuleringsfonds voor Architectuur wordt per 2013 
omgevormd tot het nieuwe stimuleringsfonds creatieve industrie. Het Fonds Podiumkunsten 
en het Fonds Cultuurparticipatie gaan in de periode 2013-2016 ook fuseren.  
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Onderstaande rijksoverheidsfondsen ontvangen in 2013 ca. € 133 miljoen: 
 Fonds Podiumkunsten: € 43,8 mln (was ca. € 60 miljoen in 2012).  
 Mondriaan Fonds: € 25,9 miljoen. (Tot 2011 werd door Mondriaan Stichting en Fonds 

BKVB jaarlijks ca. € 45 miljoen verdeeld). 
 Nederlands Letterenfonds: € 10,1 miljoen. 
 Nederlands Filmfonds: € 29,2 miljoen (tegenover € 35,8 miljoen in 2011). 
 Stimuleringsfonds Creatieve Industrie: € 11,5 miljoen.  
 Fonds cultuurparticipatie: € 12,4 miljoen (in 2010 was dit € 18,5). 
 
De media worden gestimuleerd via drie fondsen:  
 MediaFonds: ondersteunt culturele producties voor de publieke omroep en 

samenwerking van omroepen met culturele instellingen. Het fonds ontvangt een 
jaarlijkse donatie van het Ministerie van OCenW die tenminste gelijk is aan een 
zestiende van de inkomsten van de Stichting Etherreclame van dat jaar. De afgelopen 
jaren was dat ca. € 16 miljoen per jaar. 

 CoBo-fonds: stimuleert coproducties van film en documentaires tussen publieke 
omroepen onderling en met onafhankelijke producenten. Het beschikbare budget komt 
uit de auteursrechtengelden die voor doorgifte via de kabel betaald worden en uit de 
mediabegroting van OCenW. In 2011 heeft het fonds ca. € 7,4 miljoen besteed. 

 Stimuleringsfonds voor de Pers: richt zich op betaalde printmedia waarvan de 
continuïteit in gevaar is. Het Persfonds ondersteunt ook de opstart van nieuwe 
dagbladen of opiniebladen. Het fonds kent ook subsidieregelingen voor persinnovatie, 
minderhedenbladen en talentontwikkeling. Het fonds ontving in 2011 ca. € 4,3 miljoen 
van OCenW. 

 
Sectorinstituten 
Sectorinstituten vervullen ondersteunende besteltaken zoals (inter)nationale 
vertegenwoordiging en promotie; educatie, informatie, reflectie; het inventariseren, 
waarderen en ontsluiten van erfgoed; documentatie en archivering; afstemming en 
coördinatie. Het rijk subsidieerde in de periode 2009-2012 negen instituten via de 
basisinfrastructuur. In 2013 zijn er na fusies nog drie sectorinstituten over: 
 
 NIADEC/AVE (Sectorinstituut creatieve industrie), zal in 2013 worden opgericht uit een 

fusie van het Nederlands Architectuurinstituut, Virtueel Platform, Premsela.  
 Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst. Kunstfactor en Cultuurnetwerk 

gaan per 1 januari verder onder deze naam. Doel: het stimuleren en ondersteunen van 
de culturele levensloop van kinderen, jongeren en volwassenen. 

 EYE Filminstituut Nederland, in 2010 ontstaan uit een fusie van het Filmmuseum, 
Holland Film, Filmbank en het Nederlands Instituut voor Filmeducatie. EYE bevordert 
de Nederlandse filmcultuur door middel van collectievorming, presentatie, promotie, 
onderzoek educatie- en kennisoverdracht voor een breed publiek en professionals. 

 
Erfgoed Nederland, Muziek Centrum Nederland zijn in 2012 opgeheven. Theater 
Instituut Nederland gaat in 2013 verder als Theater in Nederland. Ook het Nederlands 
Muziekinstituut wordt in haar voortbestaan bedreigd. Sommige activiteiten worden 
overgenomen door andere instellingen, andere verdwijnen. De actuele stand van zaken is 
terug te vinden op de websites van deze organisaties.  

 
Cultuurbeleid van de provinciale overheden 
Na de verkiezingen voor de Provinciale Staten wordt er per provincie een coalitie gevormd. 
De deelnemende partijen leveren samen de gedeputeerden, de provinciale 'ministers'. Een 
daarvan heeft cultuur in zijn portefeuille. De provincie stelt zich op als partner, als 
coördinator van plaatselijke belangen en als pleitbezorger daarvan in Den Haag. 
 
De portefeuille cultuur is vaak een bijzaak voor een gedeputeerde die hiervoor meestal een 
klein budget heeft. Niet alleen het regelwerk, maar ook het vormen en uitdragen van visies 
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wordt vaak overgelaten aan ambtenaren. Deze kun je terugvinden in een provinciale 
cultuurnota, of in deelnota's over bijvoorbeeld podiumkunsten of cultureel erfgoed. 
 
Speciale aandacht van de provincie gaat uit naar zaken die niet door het rijk of door de 
gemeenten worden opgepakt. Bijvoorbeeld ondersteuning van musea in dorpen, 
gezelschappen met een regionale functie en docenten kunsteducatie. De provincie zorgt 
ook voor een ondersteuningsinfrastructuur middels consulenten en treedt op als organisator 
van uiteenlopende culturele evenementen. 
 
Een deel van het provinciale geld voor cultuur gaat op aan structurele subsidies voor o.a. 
provinciale musea en consulenten. De rest van de te verdelen subsidiegelden vallen direct 
onder de portefeuille van een gedeputeerde en worden door ambtenaren beheerd. De 
'potjes' zijn per provincie anders.  

Cultuurbeleid van de gemeenten 
Op gemeentelijk niveau wordt er na de raadsverkiezingen een coalitie gevormd. De 
deelnemende partijen leveren samen de wethouders. Meestal doet een van de wethouders 
cultuur erbij; vaak is dit de wethouder van financiën. Ook op gemeentelijk niveau is cultuur 
in de coalitiebesprekingen zelden een onderwerp van belang. De mate waarin een 
gemeente geld over heeft voor cultuur wordt vooral bepaald door de aanwezigheid ervan. 
Het structureel financieel steunen van nieuwe initiatieven ligt moeilijk maar concurrentiestrijd 
tussen steden en City Marketing zijn nog wel eens reden om dat toch te doen. 
 
Kunst en cultuur zijn zeer ongelijk verdeeld over de verschillende gemeenten. Het 
beschikbare budget ervoor ook. Het kan gaan om enkele tonnen of om tientallen miljoenen 
per jaar. Gemeenten zijn financieel vooral verantwoordelijk voor de accommodaties. Ze 
stimuleren ook culturele activiteiten door subsidie te verstrekken aan makers, organisatoren 
en amateurs. Gemeenten treden vaak op als organisator en facilitator. 
 
De wethouder en zijn ambtenaren 
Net als gedeputeerden laten wethouders niet alleen het regelwerk, maar ook het vormen en 
uitdragen van visies vaak over aan ambtenaren. Steeds meer steden gaan ertoe over 
cultuurnota's te schrijven waarin het beleid voor een aantal jaar wordt uitgestippeld. 
Aanleiding is vaak het doen van grote investeringen i.v.m. een nieuwe schouwburg of 
concertzaal, een nieuw poppodium of museum. De ambtenaren voor cultuur werken vaak 
samen in een afdeling Cultuur, die meestal valt onder de Dienst Welzijn. Over het algemeen 
zijn deze ambtenaren zeer direct betrokken bij de cultuur in hun gemeente.  
 
Gemeentelijke subsidies 
Net als bij de provincies is het geld dat beschikbaar is voor projectsubsidies zelden 
ondergebracht in fondsen. Dit heeft te maken met de kleine omvang van deze 'potjes'.  
Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag zijn de grote uitzonderingen; zij financieren 
meer dan de accommodaties. Dat komt door de omvang van hun culturele 
voorzieningenpakket. De belangrijkste gezelschappen en musea zijn hier gehuisvest, daar 
wonen de meeste kunstenaars én is het meeste publiek.  
 
Amsterdam heeft de structuur van het rijksniveau gekopieerd. Zo bestaat er de 
Amsterdamse Kunstraad en het Amsterdamse Fonds voor de Kunsten en verschijnt er 
elke vier jaar een kunstnota. In Rotterdam geeft de Rotterdamse Raad voor Kunst en 
Cultuur advies aan de gemeente Rotterdam. In Utrecht doet de Commissie Cultuurnota 
dat.  

Taakverdeling tussen rijk, provincie en gemeente 
De overheid kent drie lagen: rijk, provincie en gemeente. De taakverdeling op het gebied 
van cultuur is grofweg als volgt: het rijk is verantwoordelijk voor de productie van een 
kwalitatief hoogstaand nationaal aanbod; de gemeenten zijn verantwoordelijk voor de 
accommodaties; de provincies hebben een coördinerende en aanvullende rol. Men is tot 
deze taakverdeling gekomen op basis van deze uitgangspunten: streven naar een effectief 
gebruik van subsidies; zoveel mogelijk de direct belanghebbenden laten betalen; bureau-
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cratie vermijden; rekening houden met een kunstwereld die voortdurend in beweging is. 
 
De rol van het rijk roept de meeste discussie op. Het rijk is niet de grootste subsidiënt. Uit 
onderzoek van Bureau Berenschot over de ontwikkeling van de rijksbijdrage aan kunst en 
cultuur (2012) blijkt dat de totale inkomsten van de gesubsidieerde cultuursector in 2013 
naar schatting ca. € 4,7 miljard bedragen. Ongeveer 16% komt van de rijksoverheid, 5% 
van de provincies, 38% van de gemeenten, 1% regelingen, 18% entree gelden, 13% 
overige (horeca, verhuur etc.), 9% privaat. Het verschil met 2009 is klein: de rijksoverheid 
droeg toen 3% meer bij. De posten ‘overige’ en ‘privaat’ compenseren dit. 

Theaters en concertzalen 

De gesubsidieerde podia, of het nu een schouwburg of poppodium betreft, worden vrijwel 
uitsluitend gesubsidieerd door de lokale overheid: de gemeente. Een aantal heeft al dan niet 
met succes een subsidie aangevraagd bij het Fonds Podiumkunsten. Er komen steeds 
meer commerciële concertzalen, poppodia en theaters bij. Denk bijvoorbeeld aan de 
Heineken Music Hall, Ziggo Dome en het Circustheater in Scheveningen. Deze zijn 
particulier bezit en ontvangen geen subsidie. 

Theaterwerkplaatsen en productiehuizen 

Vanaf 2013 worden theaterwerkplaatsen en productiehuizen niet meer vanuit de 
basisinfrastructuur gefinancierd. 
 
Festivals 
Indien gesubsidieerd worden festivals gesteund door de gemeente waar het festival plaats 
vindt, al dan niet met een aanvullende subsidie van de provincie. In 2013 zijn in totaal vier 
festivals die rijkssubsidie ontvangen via de basisinfrastructuur. Dit zijn het Holland Festival, 
het Nederlands Filmfestival, het International Film Festival Rotterdam en het International 
Documentary Film Festival Amsterdam. Via het Fonds Podiumkunsten worden 13 festivals 
financiëel ondersteund. 

Orkesten en opera 

In totaal worden zeven orkesten gefinancierd vanuit de basisinfrastructuur. Vier 
symfonieorkesten in de regio’s Noord, Oost, Zuid en het verzorgingsgebied Rotterdam - 
Den Haag. Het Internationaal toporkest bedient het verzorgingsgebied Amsterdam. Eén 
operagezelschap en één orkest uitsluitend voor de begeleiding van dans. Daarnaast is er 
ruimte voor één operaproductiekern. Kijk voor een overzicht op BeroepKunstenaar. 
Via het fonds podiumkunsten worden in totaal zes muziektheatergezelschappen 
gesubsidieerd. 

Gezelschappen 

Het rijk subsidieert gezelschappen die van nationaal belang worden geacht op het gebied 
van podiumkunst. In de basisinfrastructuur worden vanaf 2013 acht stadsgezelschappen 
(vier grote en vier middelgrote) en acht jeugdtheatergezelschappen gefinancierd. In de 
periode 2009-2012 waren dat nog 13 jeugdgezelschappen. Gezelschappen kunnen ook 
subsidie ontvangen van provincies en steden. Soms ook als aanvulling op subsidie van de 
rijksoverheid. 
 
Het Fonds Podiumkunsten, waar gezelschappen die niet in de basisinfrastructuur zijn 
opgenomen een aanvraag konden doen, steunt in de periode 2013-2016 28 
theatergezelschappen met meerjarige activiteitensubsidie. Kijk voor een overzicht op 
BeroepKunstenaar. 
 
Het rijk subsidieert vier dansgezelschappen in de basisinfrastructuur. Daarin is ruimte voor 
twee grote dansgezelschappen met internationale status, één balletgezelschap en één 
moderne dansgezelschap. Het Fonds Podiumkunsten steunt in totaal 14 
dansgezelschappen. Kijk voor een overzicht op BeroepKunstenaar. 
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Omroepbestel 
De Nederlandse publieke omroep wordt gefinancierd door het ministerie OCenW. De Raad 
van Bestuur van de publieke omroep is verantwoordelijk voor het totale programmabeleid 
en programmering voor in totaal ca. € 800 miljoen per jaar. Sinds 2009 is een nieuwe 
mediawet van kracht. Een belangrijke verandering is dat websites, digitale kanalen en 
diensten via mobiele platforms sindsdien formeel tot de taken van de Nederlandse publieke 
omroep worden gerekend. Een andere belangrijke verandering is dat programma’s 
flexibeler verdeeld kunnen worden over de verschillende kanalen. Zo zijn er allerlei digitale 
themakanalen zoals Humortv, 101TV, Cultura en Best24 gekomen. 
 
In het kader van de bezuinigingen zal in de periode 2013-2016 worden toegewerkt naar het 
terugbrengen van het aantal omroepen van 21 naar 8. De twee omroepen die in ieder geval 
zullen blijven bestaan zijn de NOS en de NTR. De andere zes plaatsen zijn bestemd voor 
omroepen op basis van hun ledenaantal.  
 

Het buitenland 
Nederland is een handelsnatie. Cultuur werkt daarbij als smeerolie. Als er een 
handelsdelegatie naar een ver land gaat, reist er steevast een culturele delegatie mee. 
Nederlandse orkesten, dansgezelschappen en beeldend kunstenaars krijgen 
exportsubsidie. In de hoop dat hun innovatieve geest afstraalt op het bedrijfsleven en de 
winstgevende contracten daarna vanzelf volgen.  
 
Een van de speerpunten van de Nederlandse overheid is internationalisering. De 
Basisinfrastructuur is daarom zoveel mogelijk gericht op gezelschappen en culturele 
instellingen die internationale faam genieten. Extra geld voor internationaal cultuurbeleid 
komt uit de zogenaamde HGIS-Cultuurgelden (Homogene Groep Internationale 
Samenwerking-Cultuur). Subsidies uit dit potje kunnen via de verschillende cultuurfondsen 
worden aangevraagd. OCenW zal vanaf 2013 de HGIS-middelen (€ 4,6 miljoen) inzetten 
voor strategisch internationaal beleid. 
 
De Europese Unie houdt zich ook bezig met cultuurbeleid. Het programma Cultuur loopt van 
2007 tot en met 2013 en heeft een budget van ca. 400 miljoen euro. Het programma Media, 
bedoeld om de Europese audiovisuele sector te versterken, heeft voor dezelfde periode een 
budget van 755 miljoen euro. Het programma heeft de volgende doelstellingen: 
 
 Het belangrijkste Europese culturele erfgoed bekendmaken en beschermen. 
 Het stimuleren van het over de grenzen heen werken in de culturele sector. 
 Het internationaal verkeer van kunstwerken en cultuurprojecten bevorderen. 
 Interculturele dialoog stimuleren. 
 

Meer informatie 
 Rubriek subsidie & sponsoring op BeroepKunstenaar.nl, met o.a. teksten over 

toekennen van subsidies, trends in cultuurfinanciering, stappenplan voor 
subsidieaanvragen. 

 De Muziekwereld, Theaterwereld en Danswereld op BeroepKunstenaar.nl over 
gesubsidieerde gezelschappen in de podiumkunsten. 

 Website van de Raad voor Cultuur. 
 Op de site van het Ministerie van OCenW staan de hoofdlijnen van het cultuurbeleid 

en links naar relevante notities ‘Meer dan kwaliteit: een nieuwe visie op cultuurbeleid’, 
over het cultuur-beleid 2013-2016.  

 Het Sociaal Cultureel Planbureau publiceert o.a. cijfers over kunst en cultuur. Over 
aantallen producties, bezoekers, podia etc. De cijfers zijn altijd een paar jaar oud. 

 Op Cultuurbeleid.nl vind je veel publicaties over de maatschappelijke aspecten van 
kunst en cultuur en over kunst- en cultuurbeleid.  

http://www.beroepkunstenaar.nl/
http://www.beroepkunstenaar.nl/
http://www.cultuur.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kunst-en-cultuur/kunst-en-cultuurbeleid
http://www.scp.nl/
http://www.cultuurbeleid.nl/
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