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Amsterdam, 15 mei 2020 
 
Aan de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat  
cc:  

• De minister en staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat  
• De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen  
• De staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst  
• Vaste Kamercommissies voor OCW en voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid  

 
Geachte heer Azarkan, geachte leden,  
De Kamer heeft een aantal moties aangenomen waarin aandacht gevraagd wordt voor de mensen en 
bedrijven die achter de schermen actief zijn in de culturele sector. Wij zijn verheugd dat deze moties 
aangenomen zijn, en vragen ook in het debat van aanstaande maandag over de tweede en derde 
incidentele suppletoire begroting inzake het noodpakket banen en economie aandacht voor de creatieve 
industrie. 
 
In aanvulling op de brief van de Taskforce Culturele en Creatieve sector en anderen vragen wij specifiek 
uw aandacht voor het volgende.  
Cultuur is te vergelijken met topsport; zonder brede basis is de top niet mogelijk. Het ontdekken, 
ontwikkelen, uitgeven, bekendmaken, stimuleren van talent -en daarin investeren- is noodzakelijk om 
verder te komen. Veel tot op heden als niet-vitaal benoemde, ongesubsidieerde instellingen, hebben 
juist hier een essentiële rol. Om na de crisis de culturele sector weer op te bouwen, mogen zij niet uit 
het oog verloren worden. Investeer in de hele keten van de creatieve sector. 
 
Daartoe pleiten wij voor: 
 
1. Spoedige aanname auteursrechtrichtlijn  
Het voorstel voor implementatie van de Auteursrechtrichtlijn is naar de Kamer gestuurd. Juist in deze 
tijd, waarin veel cultuur via internet verspreid wordt, is het belangrijk dat rechthebbenden een eerlijke 
vergoeding hiervoor krijgen. Deze wet zorgt daarvoor en we pleiten er dan ook voor dat dit wetsvoorstel 
spoedig aangenomen wordt. Maak het mogelijk dat rechthebbenden een eerlijke vergoeding krijgen 
als hun werk via platforms zoals YouTube en Facebook verspreid wordt.  
 

Overheidsmaatregelen voor de creatieve sector moeten ten goede komen van de gehele keten.  



 

ENCORE is een alliantie van ondernemers in de muziek-, film- en boekenindustrie en beoogt inzicht te geven over de gevolgen van de coronacrisis voor 
film- en muziekproducenten, boek- en muziekuitgevers, film- en muziekdistributeurs, collectieve beheersorganisaties voor muziek en beeld en duizenden 
Nederlandse makers van creatieve content.  

2. Ga piraterij tegen 
Illegale aanbieders spelen ook in op de COVID-19 crisis. Dit leidt tot inkomstenderving voor legale 
aanbieders en makers. Het aanspreken van aanbieders wordt gefrustreerd doordat internet hosting 
providers met name van onrechtmatig opererende partijen onjuiste naam en adresgegevens hebben. 
Van belang is dat hosting providers gegevens van commerciële klanten verifiëren en dat ook 
contractueel van hun wederverkopers verlangen. Roep de regering op tot ondersteuning van de 
introductie van het zogeheten "Know-Your-Business-Customer" principe in de Europese Digital 
Services Act. 
 
3. Verbeter TOZO, TOGS en NOW 
Het kabinet heeft met de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) de eerste 
nood van ZZP’ers in creatieve sector geledigd. Er is echter sprake van een merkwaardig en onjuist 
verschil met ondernemingen die gebruik kunnen maken van de Noodmaatregel Overbrugging 
Werkgelegenheid (NOW). Waar zij de salarissen met NOW tot 90% gegarandeerd zien, zijn ZZP-
ondernemers aangewezen op een gang naar de bijstand en een bijbehorende inkomensval. Behandel  
ZZP’ers als volwaardig ondernemers. 
 
Omwille van de vaste lasten die veel ondernemingen in de creatieve sector hebben, die op geen enkele 
andere wijze gecompenseerd kunnen worden, zou de NOW naar een vergoeding van 110% gebracht 
moeten worden. De regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Covid-19 (TOGS) 
dubbelt in veel gevallen met de regeling NOW. Daar zou deze dubbeling wat ons betreft kunnen 
vervallen. Breng NOW naar 110% i.v.m. vaste lasten en laat de dubbeling met TOGS vervallen. 
 
4. Maak lenen eenvoudiger 
Door specifieke bancaire regels inzake zekerheidsstellingen, is het voor veel ondernemers in de 
creatieve sector nog steeds vrijwel onmogelijk om kapitaal te lenen.  
Banken dienen in staat gesteld te worden om creatieve ondernemingen van de nodige liquiditeiten te 
voorzien, zodat zij hun investeringen in talent, nieuwe content en marketinguitgaven bij de opstart van 
projecten kunnen financieren. Of richt een specifiek overbruggingsfonds voor producenten en uitgevers 
zodat ze kunnen investeren en er weer geld in de keten terecht komt. Investeringen zorgen immers voor 
werkgelegenheid en voor verdere groei van inkomsten voor vele betrokken partijen in de creatieve 
industrie. Maak lenen eenvoudiger.  
 
5. Zorg voor medewerking Nederlandse banken aan kredietfaciliteit Creative Europe 
In het kader van Creative Europe, het ondersteuningsprogramma van de Europese Commissie voor de 
culturele en audiovisuele sector, is een kredietfaciliteit ontwikkeld. Deze faciliteit bestaat eruit dat de 
risico’s van banken bij het verstrekken van leningen aan instellingen in de culturele sector beter 
afgedekt kunnen worden. Tot nu toe is er geen Nederlandse bank die aan deze faciliteit meewerkt. 
Draag ertoe bij dat één van de Nederlandse banken gaat samenwerken met Creative Europe.   
 
6. Stimuleer en faciliteer in innovatiesubsidies in de creatieve economie 
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Organisaties die er enerzijds voor zorgen dat creatieve uitingen bij het publiek terecht komen, en 
anderzijds dat er een inkomstenstroom is van consumenten en bedrijven naar de makers van die 
creatieve uitingen, zijn gebaat bij efficiënte en transparante afhandeling. Innovatiesubsidies voor 
snellere digitale transformatie voor publieksbereik leveren daar een bijdrage aan. Stimuleer en 
faciliteer investeringen in technologie die efficiënte en transparante afhandeling van data en 
inkomsten in de creatieve economie mogelijk maakt.  
 
7. Vul het Abraham Tuschinksi Fonds aan 
Het Abraham Tuschinksi Fonds (ATF) is één van de belangrijkste financiers van Nederlandse 
publieksfilms. Het afgelopen jaar waren deze films goed voor 80% van het aandeel Nederlandse film in 
de bioscopen en filmtheaters. Met de sluiting van bioscopen tot 1 juni en het beperkt openstellen 
daarna, zal ATF dit jaar nog maar 3 films in plaats van 8 films kunnen steunen. Hierdoor zal de 
concurrentiepositie van de Nederlandse film ten opzichte van internationale films verzwakken. Het is 
belangrijk dat ATF zijn doelen kan blijven realiseren. Vul in het belang van de Nederlandse film het 
ATF aan met € 2,25 miljoen voor de financiering van minimaal 3 Nederlandse publieksfilms. 
 
8. Maak maatwerk van opstartprotocollen 
Wanneer ondernemingen of instellingen een opstartprotocol hebben, dat voldoet aan de 
veiligheidseisen van het RIVM, dan moet dat op zijn eigen merites beoordeeld worden, niet op een 
generieke maatregel. Locaties die op veilige wijze meer dan het generieke aantal mensen kunnen 
verwerken, moeten op basis van hun protocol in staat worden gesteld dat door te voeren. Toets 
opstartprotocollen op doeltreffendheid en niet op een getal. Veiligheid is het doel, niet een generiek 
maximum. Neem meer factoren mee dan alleen de anderhalve meter. Geef de creatieve industrie de 
ruimte innovatieve, passende en veilige oplossingen te realiseren. 
 
9. Kijk naar de gehele keten 
Een groot gedeelte van de creatieve sector is afhankelijk van uitgaven verderop in de keten. Steun die 
nu elders gegeven wordt aan artiesten en podia komt niet in de creatieve industrie terecht. Dit betekent 
dat aan steun die daar wordt verstrekt, de voorwaarde gesteld moet worden dat makers en industrie er 
ook profijt van moeten kunnen hebben, of dat er gerichte steun naar makers en industrie moet. Steun 
de keten. 
 
De creatieve sector is veel breder dan nu door overheidsmaatregelen wordt afgedekt. Tienduizenden 
ondernemers, artiesten, musici, componisten, schrijvers, uitgevers, regisseurs, uitvoerende kunstenaars, 
producenten en distributeurs zijn belangrijke mensen-achter-de-schermen in de keten van de creatieve 
sector. Zij verdienen het om óók gezien en gesteund te worden. ENCORE wil dat mogelijk maken. Op 
achterdeschermen.nl zijn verhalen van de ondernemers in onze industrie zichtbaar. 
 
Contact/meer informatie:  
Anne de Jong: anne.de.jong@nvpi.nl, 06-54365770 
Robbert Baruch: robbert.baruch@bumastemra.nl, 06-25056699 


