Kunsten92: Culturele en creatieve sector roept kabinet op tot overbruggings en garantiefonds

Culturele en creatieve sector roept kabinet op tot overbruggings en garantiefonds
‘De wanhoop nabij’, dat is de samenvatting van de noodkreten die de afgelopen dagen massaal te horen waren in de
culturele en creatieve sector. Directe aanleiding was de brief die minister van Engelshoven vrijdag 27 maart jl. aan de
Tweede Kamer zond.
Maandag 30 maart jl. heeft het gezamenlijke culturele en creatieve veld een noodoproep aan het kabinet gestuurd
om robuust te investeren in een overbruggings en garantiefonds voor de culturele en creatieve sector, dat zowel
de liquiditeitsproblemen op korte termijn als de economische schade op middellange termijn kan opvangen, zowel
voor freelancers als voor bedrijven en instellingen.
In de oproep aan het kabinet vraagt de sector expliciet de aandacht voor het acuut en massief stilvallen van culturele,
educatieve en andere maatschappelijke activiteiten, dat tot onherstelbare gevolgen leidt in de culturele en creatieve
sector: “Zonder publieksinkomsten staat de sector voor een massief liquiditeitsprobleem”.
De oproep is opgesteld door de taskforce van de gehele culturele en creatieve sector (inclusief erfgoed,
cultuureducatie en amateurkunst) en reageert op het generieke steunpakket van het kabinet en de door minister van
Engelshoven aangekondigde aanvullende coulance maatregelen ten tijde van de coronacrisis. “Deze maatregelen
bieden onvoldoende soelaas voor dreigende faillissementen van instellingen en bedrijven en het op grote schaal
wegvallen van inkomen voor artiesten en zzp’ers”.
De sector vraagt om financieel commitment van het gehele kabinet om dit overbruggings en garantiefonds van de
grond te krijgen. Generieke maatregelen matchen vaak niet of sluiten een groot deel van de sector uit. Veel
organisaties zijn kwetsbaar vanwege hun seizoens of projectdynamiek. Ook is er een beperkte toegang tot bancaire
(overbruggings)kredietlijnen, vanwege het vaak unieke, kleinschalige en risicovolle karakter.
Bovendien vallen veel zzp’ers in de cultuursector buiten de richtlijnen van de algemene regelingen voor zzp’ers van het
kabinet. 60 % van de werkenden in deze sector is zzp’er.
“Juist nu is een constructieve en robuuste verbinding met de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid noodzakelijk om ervoor te kunnen zorgen dat de sector kan overleven en van
waarde kan blijven voor leefbaarheid, educatie en economie in de samenleving”.

Lees hier de volledige noodoproep van de culturele en creatieve sector aan het kabinet.

Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen? Neem dan even contact met ons op.
Wenst u de nieuwsbrief niet meer te ontvangen of wenst u uw gegevens te wijzigen, klik dan op de
volgende link: Meld je aan voor Digitaal maandbericht Kunsten '92.
Reageren op deze nieuwsbrief: info@kunsten92.nl
Voor meer informatie: www.kunsten92.nl
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