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In de gesubsidieerde kunst- en cultuursector gaat  

€ 5,25 mld om, waarvan 36% eigen inkomsten zijn 

Bron (2009) € mln  

Rijk       990 

Provincies     301 

Gemeenten 1.986 

G. Regelingen      73  

Entree     930 

Overig eigen    580 

 Horeca, merchandising, 

 verhuur, workshops etc 

Privaat     390 

 Sponsoring, mecenaat, 

 private fondsen, loterijen 

Totaal  5.250 
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De cultuursubsidies staan richting 2013 onder druk 

• Het Rijk bezuinigt € 240 mln; 200 op cultuurbegroting en 40 elders 

• Daarnaast incasseert het Rijk € 90 mln meer door de btw-verhoging 

 

• Gemeenten en provincies subsidiëren in 2009 samen bijna € 2,4 mld 

• De omvang van bezuinigingen is nog onduidelijk, maar meer dan 10% 

• Als zij gemiddeld 25% zouden bezuinigen, scheelt dit bijna € 600 mln 
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De eigen inkomsten van de sector nemen ook af 

ondanks meer ondernemerschap en mecenaat 

• De entree-inkomsten nemen fors af: 

- Beperkter cultureel aanbod (voorstellingen, tentoonstellingen etc) 

- Afnemend bezoek voor podiumkunsten sinds 2009 

- Prijsverhoging vanwege btw leidt tot 15% minder kaartverkoop 

 

 Overige eigen inkomsten kunnen toenemen door ondernemerschap 

 

 Private bijdragen kunnen beperkt stijgen 

- Meer aandacht voor mecenaat, giften en donaties  

- Intensievere fondsen- en sponsorwerving 

 

 De lasten van de cultuursector blijven toenemen: 

- Inflatie van 1,6% per jaar leidt tot 7% meer lasten in 2013 

- Personeels- en huisvestingskosten lopen lange tijd door 
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Als gemeenten 25% bezuinigen op kunst en cultuur 

zijn de inkomsten in 2013 € 1 miljard lager 
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030 - 2 916 846 
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