
 
Q&A gedeeltelijke lock down  
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Q: Is er nu sprake van een lock down of niet?  
A: Strikt genomen is het niet een lock down, maar een “gedeeltelijke lock down,” 
zoals het kabinet het noemt. In de termen van de Routekaart zitten we in een zeer 
ernstige situatie. 
 
Q: Zijn kindervoorstellingen nu wel of niet uitgezonderd van de 
beperking van 30 mensen? 
A: Kindervoorstellingen kennen geen uitzondering. Ook dan geldt de beperking van 
30 mensen. Dit aantal is inclusief kinderen tot en met 12 jaar en exclusief personeel.  
 
Q: Wat mag er nog wel aan horeca aangeboden worden? 
A: Horeca mag niet worden toegestaan. Indien het podium over een horecagedeelte 
beschikt, dient dat gesloten te worden.  
 
Q: Wat te doen met reeds betaalde horecatoeslagen? 
A: Een horecatoeslag kan niet in rekening gebracht worden nu de horeca gesloten is. 
Als er reeds een toeslag is voldaan, dient die te worden terugbetaald. 
 
Q: Moeten garanties bijgesteld worden naar 30 mensen? 
A: Zolang de huidige beperkingen gelden, kan niemand gehouden worden aan de 
garanties op basis van het tot voor kort geldende 1,5 meter protocol. We adviseren 
podia en producenten opnieuw met elkaar te bepalen onder welke condities het beste 
gespeeld kan worden. VVTP en VSCD zijn met elkaar in gesprek over de bespeling 
voor de rest van het seizoen, gegeven de adviezen van de commissie van Wijzen en de 
werkgroep Scholten.  
 
Q: Het Kabinet sprak over ten minste vier weken, maar mogelijk langer, 
met een wegingsmoment na twee weken. Moeten we nu rekening houden 
met twee of vier weken gedeeltelijke Lock down? 
A: Het is aan ieder podium om te bepalen of het naar het publiek en producenten een 
termijn van twee of vier weken hanteert. Voor de zekerheid is het raadzaam het bij 
twee weken te houden. 
 
Q: Geldt de beperking van 30 mensen ook voor repetities? 
A: Ja, de beperking geldt ook voor een repetitie in één ruimte. Het geldt niet voor de 
uitvoering, immers, dan is er sprake van personeel. 
 
Q: Tot wanneer gelden de landelijke beperkingen en wanneer worden 
beperking weer op regionaal niveau bepaald? 
A: Deze vraag is door het kabinet nog niet beantwoord. Wij zullen deze vraag aan het 
kabinet voorleggen. 



 
Q: Wat te doen met de horeca? 
A: Wij volgen daarin de maatregelen van de overheid en sluiten de horeca, zie ook 
aangepast protocol VSCD. Multifunctionele podia (met bijvoorbeeld bioscoopfunctie) 
kunnen een ander brancheprotocol volgen, maar wij adviseren hierin terughoudend 
te zijn.   
 
Q: Wat spreken we af over vouchers en/of restitutie? 
De voucherregeling is nog van kracht.  
 
Q. Wat moet ik doen als een voucher binnenkort afloopt? 
A. Neem contact op met de houder van de voucher en leg die opnieuw de opties voor: 
doneren of geld teruggeven. Indien er niet tijdig een besluit wordt genomen door de 
voucherhouder dient de voucher weldra na het verlopen ervan het geld teruggestort 
te worden. Neem daarom op tijd contact op. 
 
Q. Waar moet een voucherregeling aan voldoen? 
A. De Autoriteit Consument en Markt beidt een handreiking naar ondernemers. Lees 
meer op de website van de ACM: https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-biedt-
branches-houvast-bij-opstellen-voucherregeling. 
 
Q. Waar kan het publiek terecht met vragen over de voucherregeling? 
A. De Autoriteit Consument en Markt heeft daarvoor een website: 
https://www.consuwijzer.nl/coronacrisis/alles-over-vouchers-tegoedbonnen-en-
compensaties. 
 
Q: Geldt de SKIP regeling voor jouw podium? Wat te doen als voorstelling 
niet doorgaat?  
A: Voorstellingen of concerten die vanwege de aangescherpte coronamaatregelen 
geannuleerd worden, kunnen binnen de Podiumstartregeling (SKIP) worden 
gedeclareerd. Geef in dat geval ‘0 euro’ op als publieksinkomsten en voeg een 
opmerking toe in het declaratieformulier. 
 
Q: In de persconferentie spraken Rutte en De Jonge over ‘de 
steunmaatregelen staan klaar.’ Wat betekent dit? 
A: Het kabinet beraadt zich op extra steunmaatregelen. Ook cultuur en evenementen 
worden daarbij genoemd. Over 12 dagen komt hier een brief over naar de Tweede 
Kamer.  
 
Q: Is de schaderegeling nog altijd van toepassing? 
A: Ja, alleen op voorstellingen die tijdens de eerste lock down (12 maart -1 juli) zijn 
verplaatst en alsnog geannuleerd worden. Voor nieuwe bekoringen geldt de regeling 
niet. 
 
Q: is al duidelijk welke theaters dicht gaan en welke open blijven?  
A: nog niet, we werken aan een overzicht, te vinden op www.vscd.nl 


