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Persoonlijke voorwaarden
Het lukt mij niet om een digitale handtekening in het aanvraagformulier te plaatsen. Hoe kan ik nu
de documenten aanleveren?
o

Als het goed is, heeft jouw PDF-reader een optie voor iets tekenen. Met die optie kun je een
handtekening plaatsen. Anders voldoet de optie van een tekstvak invoeren ook, waarin je je
‘handtekening’ typt (je voor- en achternaam).

o

Lukt het niet? Dan kun je de documenten printen, ondertekenen en inscannen/een foto
maken.

o

Wil dit ook niet lukken? Dan kun je de documenten printen, invullen, ondertekenen en naar
ons per post sturen op Sarphatistraat 606-608, 1018 AV, Amsterdam.

Let op: Een aanvraag waarin gegevens en/of handtekeningen ontbreken, kunnen wij niet in
behandeling nemen.
Ik heb alleen een KvK wijziging van gegevens. Geldt dat ook als KvK-uittreksel?
o

Nee. Voor de aanvraag hebben we echt een KvK-uittreksel nodig (óf een bewijs van
deelname aan de KleineOndernemersRegeling, de KOR).

Ik heb alleen een inschrijving van de KvK. Geldt dat ook als KvK-uittreksel?
o Nee. Voor de aanvraag hebben we echt een KvK-uittreksel nodig (óf een bewijs van
deelname aan de KleineOndernemersRegeling, de KOR).
Waar haal ik een KvK-uittreksel?
o

Via de site van de KvK. Het uittreksel hoeft niet gewaarmerkt te zijn, de optie voor €2,35 is
dus voldoende. Kijk uit met andere sites die ook uittreksels uitgeven. Deze kunnen minder
betrouwbaar en duurder zijn.

Ik heb geen bevestiging ontvangen nadat ik mijn aanvraag heb ingediend, hoe weet ik of mijn
aanvraag goed is aangekomen?
o

Je ontvangt een automatische reply. Deze kun je zien als ontvangstbevestiging. Wij kijken
naar elke aanvraag. Als we nog vragen hebben, nemen we contact met je op. Dat kan even
duren.
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Financiële voorwaarden
Ik heb geen €10.000 omzet gehad in óf 2018 óf 2019, maar kan dit goed kan uitleggen en heb
legitieme redenen om alsnog een werkbijdrage te ontvangen. Kan ik een aanvraag indienen?
o

Nee. De voorwaarde van €10.000 omzet in 2018 óf 2019 door uitvoering van je
beroepspraktijk als illustrator, ontwerper, fotograaf of beeldend kunstenaar is helaas een
harde eis.

Is de €10.000 omzet bruto of netto?
o

Netto, exclusief BTW.

Kijken jullie ook naar behaalde winst in 2018 of 2019?
o

Nee, alleen naar de behaalde omzet in 2018 of 2019.

Kijken jullie naar een behaalde omzet van 10.000 in 2018 óf 2019, of naar die van 2018 én 2019?
o

‘Óf’. Mocht je in 2018 óf 2019 een omzet van 10.000 hebben gehad, dan voldoe je aan deze
voorwaarde. Mocht je in 2018 én 2019 een omzet van 10.000 of meer hebben gehaald, dan
voldoe je vanzelfsprekend ook aan deze voorwaarde.

Ik heb geen 20% omzetverlies gehad in 2020, maar ik kan dit goed uitleggen en heb legitieme
redenen om alsnog een werkbijdrage te ontvangen. Kan ik een aanvraag indienen?
o

Nee. Indien er in 2020 geen sprake was van 20% omzetverlies ten opzichte van 2018 óf
2019, in tegenstelling tot de situatie bij veel andere makers, kom je niet in aanmerking. Dit
percentage is een harde voorwaarde. Zoals ook op de website staat, kán het zijn dat er een
tweede ronde komt, waarin mogelijk het percentage wordt aangepast, maar daar is nog
niets over bekend.
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De-minimissteun en de-minimisverklaring
Wat is de-minimissteun?
o

De-minimissteun is een grens van €200.000 euro die de overheid mag schenken aan een
bedrijf/individu zonder dat het als staatssteun gezien wordt (zie deze site voor meer uitleg).
Zoals je ziet, gaat het om hoge bedragen waar individuele makers die gebruik maken van
onze Steunfondsregeling veelal niet mee te maken zullen hebben.

Wat is een de-minimisverklaring?
o

De de-minimisverklaring is in vrijwel alle gevallen een formaliteit. Wij gaan er niet vanuit
dat onze makers meer dan €200.000 aan de-minimissteun hebben ontvangen. We snappen
dat het een ingewikkelde regeling is. Belangrijk is dat je de verklaring naar eer en geweten
invult.

Wat valt er onder de de-minimissteun?
In ieder geval:
o

TOG

o

TOZO

o

Mogelijk overige coronasteun vanuit de overheid.

Twijfel je of jouw steun onder de de-minimissteun valt? Neem dan contact op met de uitkerende
partij.
Valt TVL of NOW onder de de-minimissteun?
o

Nee, voor zover te vinden is op deze pagina. Als het goed is, staat er op de toekenning die je
hebt gekregen of de bewuste subsidie onder de de-minimissteun valt.

Twijfel je of jouw steun onder de de-minimissteun valt? Neem dan contact op met de uitkerende
partij.
Kan ik een werkbijdrage aanvragen als ik ook al subsidies/bijdragen uit andere fondsen
(bijvoorbeeld het Mondriaan Fonds) heb ontvangen?
o

Dat ligt eraan. Als je reguliere subsidie(s) ontvangen hebt van andere fondsen in 2018-2020
kun je nog steeds aanspraak maken op een werkbijdrage uit het Pictoright Steunfonds. Kijk
hierbij wel of de eerder ontvangen bijdrage vanuit een (Rijks)fonds uit een reguliere regeling
komt of onderdeel was van een specifieke regeling i.v.m corona, zoals deze bijdrage van het
Mondriaan Fonds. In dat laatste geval is het mogelijk dat deze toch onder de-minimissteun
valt. Als het goed is, staat overigens op de toekenning die je van het betreffende fonds hebt
gekregen of het om de-minimissteun gaat. Mocht je hier toch nog twijfels over hebben,
neem dan contact op met de uitkerende partij.

4

Hoe vul ik de de-minimisverklaring in?
o

Heb je de-minimissteun ontvangen in de afgelopen 2 belastingjaren? Vink dan het 2e vinkje
aan: “beperkte de-minimissteun is verleend” op de verklaring. Heb je geen steun ontvangen?
Dan vink je het eerste vinkje aan: “geen de-minimissteun is verleend.” Bij beide vinkjes vul je
de data in.

o

Onder het kopje “Aldus volledig en naar waarheid ingevuld door:” vul je je eigen gegevens in.
Bij ‘Naam functionaris en functie’ kun je bijvoorbeeld je eigen naam en/of ‘eigenaar’ invullen.

o

Vergeet de handtekening niet.
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Praktische voorwaarden
Willen jullie niet van te voren weten wat ik ga doen met de bijdrage?
o

Voor een aanvraag bij het Steunfonds 2021 hoeft dat niet. Het fonds is een steunfonds
waarmee we op een laagdrempelige manier makers de kans willen geven hun
beroepspraktijk een duwtje in de goede richting te geven met een financiële bijdrage. De 2
documenten (het aanvraagformulier met de-minimisverklaring, en het KvK-uittreksel óf een
bewijs van deelname aan de KOR) zijn voldoende voor de aanvraag.

o

Heb je een bestedingsdoel in gedachten en twijfel je of dit binnen de drie gestelde Praktische
voorwaarden valt (zie hieronder), neem dan toch even contact op of vermeld het beoogde
doel bij de aanvraag.
▪

Creatie van nieuw werk. Dit wil zeggen dat er een aantoonbaar eindproduct komt.

▪

Investering in middelen voor de totstandkoming van nieuw werk.

▪

Nieuwe expositie/publicatie/exploitatie van bestaand werk.

Wat verstaan jullie onder “Creatie van nieuw werk?”
o

Het werk dat je nieuw maakt, zonder dat hier een opdrachtgever aan verbonden is. Als je in
opdracht werkt ontvang je al een vergoeding van de opdrachtgever en heb je de steunfonds
bijdrage niet nodig om het werk te creëren.

Wat verstaan jullie onder “Investering in middelen voor de totstandkoming van nieuw werk”?
o

Bijvoorbeeld nieuw materiaal, nieuwe software en hardware om nieuw/beter/mooier of
meer werk te maken. Van kwasten tot lijsten tot lenzen tot nieuwe apparatuur tot software
voor bijvoorbeeld fotobewerking.

Valt de huur van bijvoorbeeld een locatie of spullen ook onder de voorwaarde “Investering in
middelen voor de totstandkoming van nieuw werk”?
o

Alleen de incidentele kosten specifiek voor het nieuwe werk waar je mee bezig bent komen
in aanmerking. Reguliere kosten of vaste lasten niet, zoals de huur van de studio waar je
altijd werkt.

Wat verstaan jullie onder “Nieuwe expositie/publicatie/exploitatie van bestaand werk”?
o

Bijvoorbeeld: een expositie met bestaand werk; een uitgave van bestaand werk (print of
digitaal), je website verbeteren/updaten om meer potentiële klanten te bereiken.

Ook voor investeringen die je eerder hebt gedaan (vanaf 15 juni 2021) kun je beroep doen op
Steunfonds.
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Verantwoording
De tijd tussen de uitkering en de verantwoording is best kort voor mij. Het bestedingsdoel waar ik
nu de aanvraag voor wil doen, is niet vóór 31 maart 2022 af. Hoe verantwoord ik dat?
o

Wij verwachten in beginsel een korte omschrijving van de besteding voor het doel waarvoor
je de aanvraag doet en bewijs (facturen/bonnen) van de investering/besteding die je gedaan
hebt met de werkbijdrage van het Pictoright Steunfonds 2021. We verwachten dat je
desgevraagd aanvullende informatie verstrekt, zodat Pictoright verantwoording naar het
Ministerie van OCW kan afleggen.

o

Waar het ons om gaat, is dat je de werkbijdrage vóór 31 maart 2022 hebt besteed. Er hoeft
nog geen eindproduct te zijn.
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