
  
  
Advies Podiumkunsten Alliantie aan podia en producenten over hoe om te gaan met 
de beperkingen die sinds zondag 28 november vanaf 5 uur van kracht zijn. 
  
In verband met de zorgwekkende ontwikkelingen in ziekenhuizen en verpleegzorg heeft het 
Kabinet afgelopen vrijdag tijdens de persconferentie aanvullende corona maatregelen bekend 
gemaakt. Voor de volledigheid de Kamerbrief bijgevoegd. Een samenvatting is hier terug te 
vinden.  
  
Maatregelen 
De maatregelen zijn 28 november om 05:00 ingegaan voor een periode van drie weken. Zodoende 
tot en met 18 december. Dagelijks zullen de maatregelen worden gemonitord en in ieder geval op 
14 december opnieuw worden beoordeeld.  
  
De beperkingen zijn als volgt: 

• Een algemene sluitingstijd van 17.00 tot 05.00 uur voor niet-essentiële dienstverlening en 
detailhandel, waaronder theaters; 

• 100% van 1,5 meter capaciteit, met een maximum van 1250 personen per zaal. In de 
kamerbrief wordt aangegeven dat dit in de praktijk zal neerkomen op 33%. In onze 
praktijk zal dit veelal lager uitvallen dan 33%; 

• Doorstroomlocaties 1 persoon per 5m2, opdat 1,5 meter afstand kan worden gehouden; 
• Het CTB (3G) blijft gelden net als de placeringsplicht. LET OP: dit komt bovenop het 

handhaven van de 1,5 meter. Dus 1,5 meter én CTB en niet of; 
• Bij verplaatsing binnen een mondkapje en 1,5 meter handhaven; 
• De essentiële dienstverlening en detailhandel sluit om 20.00 uur; 
• Onderwijs blijft open, met een paar additionele maatregelen (o.a. testen, mondkapjes 

etc.); 
• Adviezen op thuiswerken en testen zijn verscherpt; 
• Het algemene advies: blijf zoveel mogelijk thuis; 
• Er is een negatief binnenlands reisadvies; 
• Hotels blijven open, eten moet worden afgehaald. 

  
Voor professionals werkzaamheden (kunst- en cultuurbeoefening) geldt de 1,5 meter afstand niet. 
Daarnaast mogen professionele werkzaamheden doorgang vinden zonder publiek na 17.00 uur. 
Denk hierbij aan repeteren, het streamen van voorstellingen en uitvoeringen of het maken van 
opnames in de studio of op locatie voor audiovisuele producties. 
  
In feite een lockdown 
De Podiumkunsten Alliantie is van oordeel dat hiermee in de praktijk sprake is van vrijwel een 
volledige sluiting van de theaters. Hoe moeten podia en producenten nu handelen? 
Het advies van de commissie Scholten van maart dit jaar stelt: 
 

• Situatie slechter dan 1,5 meter  

Mocht de situatie per 1 september (dan wel in enige periode later in het seizoen) 
negatiever zijn dan die van een maximaal door de overheid toegestane zaalcapaciteit op 
basis van de 1,5 meter situatie, dan is er feitelijk sprake van een lockdown en daarmee van 
een wederzijdse overmachtssituatie. In beginsel worden dan alle voorstellingen 
geannuleerd, dragen beide partijen hun eigen schade en zijn er over een weer geen 



betalingsverplichtingen. Wanneer partijen toch besluiten om voorstellingen door te laten 
gaan (denk aan de situatie van maximaal 30 bezoekers), dan maken zij over de condities 
onderling afspraken (zie bijlage, advies 16, pagina 7). 

  
We beschouwen de huidige beperkingen als slechter dan 1,5 meter. Daarmee is er 
feitelijk sprake van een lockdown en daarmee een wederzijdse overmachtssituatie. 
  
Annuleren of verplaatsen? 
Het advies van Scholten geeft ook duidelijkheid over voorstellingen die onder de huidige 
omstandigheden niet kunnen plaatsvinden. 
  

• Anders dan in het vorige advies wordt nu geadviseerd om voorstellingen die in het seizoen 
2021-2022 niet door kunnen gaan niet te verschuiven naar het seizoen 2022-2023, tenzij 
producent en podium nadrukkelijk samen overeen komen om dat wel te doen (zie bijlage, 
advies 12, pagina 6). 

  
Verplaatsen binnen seizoen 21/22 is daarmee niet onmogelijk, maar we roepen allen op hierin 
redelijk te zijn en oog te houden voor wat haalbaar is. En treedt in geval van annulering met 
elkaar in overleg. 
  
Advies Scholten nog van kracht 
We zijn van oordeel dat het advies Scholten uit maart van dit jaar verder nog volledig van 
toepassing is. Ook na afloop van de lockdown zal dit het geval zijn. Indien daar vragen over zijn, 
neem dan contact op met je branchevereniging. 
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