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Bijlage          
 

 

Geactualiseerde analyse financiële gegevens kunst- en cultuurinstellingen Amsterdam  
1 mei 2020 
 

Liquiditeitsproblemen 

 41 instellingen krijgen dit jaar te maken met liquiditeitsproblemen.     

 24 instellingen hiervan ontvangen een subsidie in het kader van het Kunstenplan 2017-2020;  

9 instellingen worden op een andere manier door de gemeente gesubsidieerd. 

 Veel Kunstenplaninstellingen die nu te maken krijgen met liquiditeitsproblemen hadden voor 

de crisis al een kwetsbare financiële uitgangspositie. 

 Instellingen met een kwetsbare financiële uitgangspositie vóór de crisis zijn alleen gebaat bij 

een concrete bijdrage (niet met een lening). 

 

Verliezen op basis van scenario sluiting door coronamaatregelen tot 1 juli 

 

relatie 

zeker 

verlies 

sluiting tot 

1 juli 

onzeker 

verlies 

mogelijk 

lagere 

uitgaven 

saldo 

verlies 

Kunstenplan (A-Bis en AFK) 59.144.230 12.153.830 46.214.504 25.083.555 

Kunstenplan Cultuureducatie 1.056.712 162.500 619.140 600.072 

Overige subsidie AFK 2.214.003 132.478 2.055.949 290.532 

Overige gemeentelijke subsidie 8.472.248 1.078.205 5.158.360 4.392.093 

Overige gemeentelijke relatie 16.864.536 2.233.250 6.914.550 12.183.236 

Geen gemeentelijke relatie 50.549.651 18.550.856 25.012.449 44.088.058 

Eindtotaal 138.301.380 34.311.118 85.974.953 86.637.545 

 

 

Toelichting verliezen 

 Van alle A-Bis-instellingen in het Kunstenplan zijn de gegevens verwerkt. Twee instellingen 

hebben aangeven per saldo geen verliezen te verwachten. 

 Van de Kunstenplaninstellingen van het AFK hebben 128 van de 150 instellingen financiële 

gegevens aangeleverd. 

 Mogelijke lagere uitgaven bestaan voor circa € 47 miljoen uit de inzet van Rijksmiddelen (de 

generieke economische maatregelen vanwege de coronacrisis) en voor € 39 miljoen uit 

verlaging van de uitgaven bij de instellingen omdat de programmering stil ligt. 

 De inzet van deze Rijksmiddelen zijn mogelijk te hoog ingeschat omdat pas nadat de 

instellingen de gegevens hebben ingediend is gebleken dat:  

o de tegemoetkoming in de loonkosten vanuit het Rijk (NOW) op basis van 

omzetderving inclusief subsidie wordt berekend, wat ongunstig is voor een deel van 

de cultuursector; 

o de meeste instellingen niet in aanmerking komen voor de tegemoetkoming van 

€ 4.000 per bedrijf. 

 Voor een deel bestaat de opgave uit onzekere verliezen. 
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Vertaling financiële gegevens naar scenario 1 oktober 2020 en focus op Kunstenplan 

 

De uitvraag bij de kunst- en cultuurinstellingen was gebaseerd op twee scenario’s: dat de 

instellingen na 1 juni hun deuren weer volledig zouden kunnen openen en dat dit na 1 juli zou 

kunnen. Het CPB gaat uit van 4 scenario’s op basis van contactmaatregelen van 3 maanden, 6 

maanden en 12 maanden. Binnen de gemeente wordt nu gewerkt met het scenario dat uitgaat van 

contactmaatregelen en daarmee sluiting van de instellingen van een half jaar.   

 

Voor de vertaling van de cijfers voor de periode 1 juli tot 1 oktober zijn wij  er vanuit gegaan dat: 

 heropening in de 1,5 metersamenleving in het algemeen niet veel voordeliger zal zijn dan 

sluiting; 

 de financiële effecten ongeveer hetzelfde zijn als de effecten in de periode van sluiting tot 1 

juli a.s. 

 

In onderstaande tabel is dit weergegeven waarbij ook een uitsplitsing is gemaakt tussen de 

Kunstenplaninstellingen uit de eerste en tweede fase van de uitvoering van de steunmaatregel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

relatie

Saldo 

verlies tot 

1 juli

Saldo 

verlies tot 

1 oktober

Kunstenplan (A-BIS en AFK)

fase 1 15.870.336 31.740.672

fase 2 9.213.219 18.426.437

Kunstenplan Cultuureducatie 600.072 1.200.144

Overige subsidie AFK 290.532 581.063

Overige gemeentelijke subsidie 4.392.093 8.784.185

Overige gemeentelijke relatie 12.183.236 24.366.471

Geen gemeentelijke relatie 44.088.058 88.176.117

Eindtotaal 86.637.545 173.275.090


