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NORMA Boosterfonds 2023 

Reglement 
 

              

Artikel 1.  Definities 

 

1.1 In dit reglement wordt verstaan onder: 

a) Uitvoerende kunstenaars: uitvoerende kunstenaars in de zin van art. 1 lid a Wet op de 

naburige rechten: de toneelspeler, acteur, zanger, musicus, danser en iedere andere 

persoon die een werk van letterkunde, wetenschap of kunst of een uiting van folklore 

opvoert, zingt, voordraagt of op enige andere wijze uitvoert, alsmede de artiest, die een 

variété- of circusnummer of een poppenspel uitvoert. 

b) Betaalde optredens: optredens van een uitvoerend kunstenaar in  – maar niet beperkt 

tot - theatervoorstellingen, dansvoorstellingen, concerten, en opnames voor 

filmproducties en televisieseries, waarvoor de uitvoerende kunstenaar een financiële 

vergoeding ontvangt.   

c) Aanvrager: degene die een aanvraag indient voor een toekenning uit het NORMA 

Boosterfonds. 

d) De-minimisverklaring: Een verklaring die van doen heeft met het verbod op staatssteun. 

Overheden mogen geen subsidies verstrekken als dat zorgt voor concurrentievervalsing 

op de Europese markt. Via de de-minimisverordening zijn daarop soms uitzonderingen 

mogelijk: kleinere steunbedragen die zo minimaal zijn dat ze weinig tot geen impact 

hebben op de Europese markt. Doorgaans geldt dit voor ondernemingssteun tot een 

bedrag van 200.000 euro over een periode van drie belastingjaren. 

e) Bezwaarcommissie: Wanneer een rechthebbende het niet eens is met een besluit van 

het Boosterfonds, kan hij een bezwaar indienen bij de bezwaarcommissie. De 

bezwaarcommissie bestaat uit bij NORMA aangesloten rechthebbenden die ter zake 

kundig zijn.  

 

Artikel 2.  Doelstellingen 

 

2.1 De doelstelling van het NORMA Boosterfonds is: 

Uitvoerende (podium)kunstenaars ondersteunen die zijn getroffen door de Covid-19 

lockdowns in 2020 en 2021.  

2.2.   De in het vorige lid genoemde doelstelling wordt gerealiseerd door het verstrekken van een 

 financiële bijdrage van €270, € 540, € 810, € 1080 of € 1350.  

2.3 Maximaal 1/3 van het beschikbare budget zal beschikbaar worden gesteld voor musici en 2/3 

of meer voor niet-musici. Indien er onvoldoende geschikte aanvragen worden ingediend, kan 
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NORMA besluiten om meer dan 1/3 van het beschikbare budget beschikbaar te stellen voor 

musici. 

 
Artikel 3. Voorwaarden NORMA Booster fonds 
 

3.1. Een aanvraag voor het NORMA Fonds kan alleen worden ingediend door professionele 

uitvoerende kunstenaars. 

3.2. De aanvrager dient met één van de volgende documenten aan te tonen dat hij een 

professioneel uitvoerende (podium)kunstenaar is:   

a) uittreksel van de Kamer van Koophandel niet ouder is dan 4 jaar of; 

b) arbeidscontract of jaaropgave van dienstverband niet ouder dan 4 jaar of; 

c) jaaropgave van verloningsbedrijf niet ouder dan 4 jaar. 

3.3. De aanvrager dient aangesloten te zijn bij NORMA, (peildatum 31 december 2021) of heeft 

aantoonbaar via een andere weg tenminste € 100 naburige rechteninkomsten in de periode 

2019-2021 ontvangen. 

3.4. De aanvrager is in Nederland gevestigd.   

3.5. Aanvrager kan voor maximaal vijf geboekte betaalde optredens een bijdrage aanvragen. Per 

geboekt, betaald optreden wordt een bedrag van €270 toegekend met een maximum van € 

1350. 

3.6. De betaalde optredens moeten in Nederland plaatsvinden. 

3.7. De betaalde optredens moeten plaatsvinden tussen de uiterste datum van indiening en 31 

augustus 2023.  

3.8. De aanvrager heeft in de afgelopen drie boekjaren gezamenlijk in totaal niet meer dan  

€ 200.000 aan staatssteun ontvangen. 

3.9. Uitgesloten van het Boosterfonds zijn personen die al eerder een bijdrage hebben ontvangen 

uit het Boosterfonds.  

 

Artikel 4. Voorwaarden aanvraag 

   

4.1 Een aanvraag wordt via een online-aanvraagformulier ingediend.  

4.2.  De aanvraag dient voorzien te zijn van:  

• bewijs van professioneel uitvoerend kunstenaarschap zoals genoemd in artikel 3.2; 

• NORMA-nummer met bijbehorend e-mailadres of bewijs van ontvangen naburige rechten 

zoals voorgeschreven op de websitepagina van het NORMA Boosterfonds;  

• volledig ingevulde de-minimisverklaring, inclusief bijlagen wanneer beperkte staatssteun is 

ontvangen in de periode 2020 tot en met 2022.   

• bewijs van Betaald Optreden volgens het format op de website-pagina van het NORMA 

Boosterfonds.  

• alle relevante basisinformatie voor verwerking van aanvraag zoals gevraagd op het online-

aanvraagformulier van NORMA Boosterfonds. 
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Artikel 5. Aanvraagprocedure 

 

5.1 Aanvragen worden online ingediend in de periode zoals genoemd op de website van 

NORMA. De aanvrager ontvangt binnen acht weken na de beschreven uiterste indiendatum 

bericht of de bijdrage wordt toegekend. 

5.2 In alle gevallen wordt de aanvrager van het genomen besluit via e-mail in kennis gesteld.  

 

Artikel 6. Beoordeling 

 

6.1  Indien de aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden zoals genoemd in artikelen 3 en 4, dan zal 

de aanvraag worden afgewezen. 

6.2 Indien het totaalbedrag van aanvragen die aan de voorwaarden voldoen, het beschikbare 

budget voor het Boosterfonds overstijgt, zullen aanvragen op basis van een loting worden 

toegekend. Eén en ander met inachtneming van de in artikel 2.3 genoemde onderverdeling.  

 

 
Artikel 7. Bezwaren en beroep 
 
7.1  Wanneer de indiener van een aanvraag bij het NORMA Boosterfonds het oneens is met het 

besluit over zijn aanvraag, kan hij een bezwaar indienen bij de bezwaarcommissie;  binnen 

twee weken na ontvangst van dat besluit.  

7.2 De bezwaarcommissie bestaat uit drie leden die op de website van NORMA staan genoemd 

en niet bij de eerdere besluitvorming omtrent aanvragen betrokken zijn geweest. 

7.3 Het bezwaar dient met redenen omkleed per email te worden ingediend via 

boosterfonds@stichtingnorma.nl en voorzien te zijn van een (digitale) handtekening van de 

aanvrager.  

7.4  De bezwaarcommissie neemt uiterlijk binnen zes weken na ontvangst van het bezwaar een 

besluit. Indien de behandeling van het bezwaar dermate complex is dat behandeling binnen 

genoemde termijn niet mogelijk is, kan deze termijn met uiterlijk zes weken worden 

verlengd. De indiener van het bezwaar zal hier vervolgens onverwijld over in kennis worden 

gesteld.  

7.5 Tegen het besluit zoals genoemd in het voorgaande lid, staat beroep open bij de Federatie 

Auteursrechtbelangen.  

 
 

*** 
 
 


