Kunsten92: Taskforce: onder voorwaarden testbewijzen voor cultuurbezoek

Vandaag heeft de Taskforce culturele en creatieve sector het volgende bericht aan pers en Tweede Kamer gestuurd:

TASKFORCE CULTURELE EN CREATIEVE SECTOR:
GEBRUIK TESTBEWIJZEN VOOR CULTUURBEZOEK ONDER VOORWAARDEN

Testbewijzen voorafgaand aan concerten, voorstellingen en festivals zijn een bruikbaar instrument om een
periode met zeer hoge besmettingsrisico’s te overbruggen en om eerder de 1,5 meter regel los te laten. De
maatregel moet echter tijdelijk van aard zijn en de kosten ervan mogen cultuurbezoek voor mensen met een
kleinere beurs niet in gevaar brengen. Bezoek aan culturele instellingen bij minder hoge risiconiveaus is veilig
zonder testdrempels, want er zijn minutieuze protocollen die hun functioneren hebben bewezen en zorgvuldig
worden gehandhaafd.
Tussen 9 en 30 april deed de culturele sector mee aan de pilot Testen voor Toegang. Doel ervan was om na te gaan
of testbewijzen een bruikbaar instrument zijn om ook bij hoge risiconiveaus op een veilige wijze delen van de
samenleving te kunnen heropenen. Aan de test hebben enkele tientallen culturele instellingen meegedaan:
monumenten, theaters, concertpodia, musea en poppodia.
Uit de pilots blijkt dat de testbereidheid onder bezoekers zeer wisselend is. De test is een hoge drempel voor bezoek,
met name bij musea, monumenten, filmhuizen en bioscopen. Niettemin is voor veel mensen de mogelijkheid om
eindelijk weer te kunnen genieten van een voorstelling, concert of tentoonstelling een reden om deze drempel tijdelijk
voor lief te nemen. Zo waren de kaartjes voor concerten en theatervoorstellingen goeddeels uitverkocht.
Toegang met testbewijzen is voor concerten, voorstellingen en festivals een bruikbaar instrument om veilig eerder
open te kunnen of om veiligheidsmaatregelen zoals de 1,5 meter regel los te laten. Niet alleen is het publiek daarmee
gediend, ook artiesten, kunstenaars en zzp’ers in de culturele en creatieve sector kunnen dan weer aan de slag. De
kosten die gemoeid zijn met de testinfrastructuur moeten echter wel in verhouding staan tot de baten ervan. Ook de
testdrempel moet omlaag door testlocaties makkelijker bereikbaar te maken, door testen gratis aan te blijven bieden,
en door het toepassen van een minder invasieve testmethode.

Op donderdag 6 mei 2021 debatteert de Tweede Kamer over het gebruik van testbewijzen. Op grond
van bovenstaande overwegingen doet de Taskforce culturele en creatieve sector de volgende zes
aanbevelingen:

1. Gebruik testbewijzen als tijdelijke maatregel om culturele organisaties die dat willen in staat te stellen om in
perioden van hoge besmettingsrisico’s op een veilige manier bezoek te ontvangen.
2. Gebruik testbewijzen als tijdelijke maatregel om op een veilige manier deze zomer culturele activiteiten en
evenementen te organiseren op volledige capaciteit, dus zonder de 1,5 meter afstand.
3. Benut de resultaten van het programma van Fieldlab Evenementen. Hierin worden wetenschappelijk onderbouwde
uitspraken gedaan over afstandsregels en bezoekcapaciteit bij gebruik van testbewijzen.
4. Houd ‘Testen voor toegang’ gratis voor bezoekers en voorkom dat er een tweedeling in de samenleving ontstaat
tussen degenen die zich cultuur en ontspanning kunnen veroorloven en zij die dat niet kunnen betalen.
5. Als de druk op de gezondheidszorg minder ernstig wordt en de vaccinatiegraad voldoende is, dan zijn sneltesten
niet meer nodig. De protocollen van culturele organisaties en evenementen waarborgen in dat geval de veiligheid van
bezoekers.
6. Richt een laagdrempelige testinfrastructuur in die eenvoudig toegankelijk is, bij voorkeur met voldoende
testvoorzieningen op wijkniveau en/of in binnensteden. Zorg ervoor dat deze testinfrastructuur, als onverhoopt de
besmettingsgraad stijgt en een nieuwe lockdown dreigt, snel weer op te schalen is.

De Taskforce culturele en creatieve sector wordt gevormd door Kunsten '92, Creatieve Coalitie, Federatie Creatieve
Industrie, Federatie Cultuur (VSCD Vereniging van Schouwburg en Concertgebouwdirecties, Cultuurconnectie, VNPF
Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals, NAPK Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten, VvNO
Vereniging van Nederlandse Orkesten, Museumvereniging, VOB Vereniging Openbare Bibliotheken, Koepel Opera),
VVTP Vereniging Vrije Theater Producenten, Erfgoedplatform, NAPA Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie,
VVEM Vereniging van Evenementenmakers, ENCORE Alliantie van de Creatieve Industrie, NVPI Branchevereniging
van de entertainmentindustrie, Platform ACCT Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst, Federatie
Auteursrechtbelangen, De Zaak Nu en alle leden van deze organisaties.

Kunsten ’92 komt op voor de belangen van kunst, cultuur, erfgoed en de creatieve sector.
Word ook Lid of Vriend om hier aan bij te dragen.
Wenst u zich aan of af te melden voor de nieuwsbrief, of 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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