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MEDEDELING VAN DE COMMISSIE 

EU-richtsnoeren om de activiteiten in de culturele en creatieve sectoren veilig te hervatten 

— COVID-19 

I. De culturele sectoren in de EU en de COVID-19-pandemie 

De culturele en creatieve sectoren en industrieën (CCSI) — het zogenaamde industriële 

ecosysteem — hebben een cruciale rol gespeeld in de ongekende situatie als gevolg van de 

COVID-19-pandemie. De crisis heeft duidelijk gemaakt dat cultuur belangrijk is voor het welzijn 

en de geestelijke gezondheid
1
. Cultuur heeft mensen geholpen het hoofd te bieden aan de 

gevolgen van de lockdown en de afstandsregels, dankzij het engagement en de creativiteit van de 

CCSI om het publiek in innovatieve virtuele omgevingen te bereiken. De grootschalige 

beperkingen sinds de uitbraak van de pandemie hebben de CCSI bijzonder hard getroffen: veel 

activiteiten zijn tot stilstand gekomen door de sluiting van locaties en ruimten, de annulering van 

evenementen, festivals en tournees, en de drastische beperking van de mobiliteit van 

cultuurwerkers en de verspreiding van culturele werken. 

Uit het 2021 Annual Single Market Report
2
 blijkt dat het ecosysteem een van de zwaarst 

getroffen industriële ecosystemen in de EU is geweest. Volgens het verslag “this is particularly 

the case for activities based on venues and visits: performing arts and ‘heritage’ sectors (e.g. 

live music, theatres, circus, festivals, cinema, museums and heritage sites). For example cinema 

operators in the EU report a 70% drop in box office sales in 2020, music venues report a 76% 

drop in attendance (64% in revenues) and museums lost revenues up to 75-80% (in popular 

touristic regions).” De gevolgen blijken ook uit de daling met ongeveer 35 % van de royalty’s 

die door organisaties voor collectief rechtenbeheer worden geïnd voor auteurs en uitvoerende 

kunstenaars, van wie de inkomsten naar verwachting in 2021 en 2022 zullen blijven dalen
3. 

Op een meer geaggregeerd sectoraal niveau blijkt uit gegevens van Eurostat over de toegevoegde 

waarde dat de sector kunst, amusement en recreatie in 2020 procentueel het zwaarst getroffen is 

vergeleken met 2019 (zie figuur 1). De impact was bijzonder groot in het tweede en het vierde 

kwartaal, toen de pandemie het sterkst woedde
4
. Een groot deel van de activiteiten in deze sector 

maakt deel uit van het ecosysteem. 
 

 

 

 

                                                           
1 De gevolgen van de COVID-19-pandemie voor de geestelijke gezondheid zijn aan bod gekomen tijdens een 

conferentie op 10 mei 2021; https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseases/events/ev_20210510_nl 
2 Werkdocument van de diensten van de Commissie “Annual Single Market Report 2021” bij de mededeling 

“Actualisering van de nieuwe industriestrategie van 2020: een sterkere eengemaakte markt tot stand brengen 

voor het herstel van Europa”, SWD(2021) 351; 5 mei 2021. 
3 Rebuilding Europe – the cultural and creative economy before and after the COVID-19 crisis, EY (januari 2021). 
4 Annual Single Market Report 2021. 

https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseases/events/ev_20210510_nl
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Vanwege hun sterke troeven zijn cultuur en de CCSI belangrijk voor het duurzaam herstel in de 

EU, de versterkte veerkracht van onze samenlevingen en, meer algemeen, onze Europese 

levenswijze. Er zijn meer gecoördineerde en op maat gesneden inspanningen in alle lidstaten 

nodig om de sector in staat te stellen de activiteiten veilig en geleidelijk te hervatten, aan 

veerkracht te winnen en beter op toekomstige crises voorbereid te zijn. Tegelijkertijd hebben de 

CCSI behoefte aan een duidelijk perspectief. 

De Commissie heeft verschillende maatregelen ter aanvulling en ondersteuning van de 

maatregelen van de lidstaten genomen om de gevolgen van de pandemie voor de sector op te 

vangen. De CCSI hebben geprofiteerd van transversale onmiddellijke responsmaatregelen van de 

EU en gerichte steun uit financieringsinstrumenten van de EU. Ze zullen ook steun ontvangen 

voor inclusief en duurzaam herstel en veerkracht in het kader van het nieuwe meerjarige 

financiële kader (2021-2027) en NextGeneration EU
5, 6

. 

Dankzij de voortschrijdende vaccinatieprogramma’s — die aanleiding geven tot optimisme dat 

de verspreiding van COVID-19 aanzienlijk zal worden geremd — zijn de lidstaten er geleidelijk 

toe overgegaan de opheffing van beperkingen te overwegen en uit te voeren, ook op het gebied 

                                                           
5 https://ec.europa.eu/culture/resources/coronavirus-response 

 https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_nl 
6 Om de uitwisseling van goede praktijken in de sectoren en tussen de EU-lidstaten te intensiveren, heeft de 

Commissie in het voorjaar van 2020 twee nieuwe platforms opgestart: Creatives Unite — een platform voor en 

door de CCSI — en een platform voor de EU-lidstaten waar vertegenwoordigers van de Ministeries van Cultuur 

goede praktijken kunnen uitwisselen. 

Figuur 1: Bruto toegevoegde waarde, 2020. Procentuele verandering ten opzichte van 
dezelfde periode het voorgaande jaar. 
Bron: Eurostat. 

https://ec.europa.eu/culture/resources/coronavirus-response
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_nl
https://creativesunite.eu/
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van cultuur door culturele locaties opnieuw te laten openen en culturele activiteiten en 

evenementen te laten hervatten. Gezien de dynamische ontwikkeling van de pandemie zijn deze 

stappen gebaseerd op moeilijke keuzen. Er zijn ook grote verschillen tussen de maatregelen die 

op nationaal niveau worden genomen. 

Om de lidstaten bij hun besluitvorming te helpen, worden in de mededeling “Samen toewerken 

naar een veilige en duurzame heropening”
7
 richtsnoeren van de EU aangekondigd voor de 

veilige heropening van de culturele sector, en met name de muzieksector, de audiovisuele sector, 

de uitvoerende kunsten, expositieruimten (zoals musea of galerieën), bibliotheken en culturele-

erfgoedlocaties. Deze richtsnoeren beogen de keuzen van de lidstaten te vergemakkelijken en de 

coördinatie van hun maatregelen op EU-niveau te bevorderen. Twee belangrijke kwesties komen 

aan bod: de veilige heropening van de culturele sector en het duurzame herstel ervan. 

De richtsnoeren worden gepresenteerd op een ogenblik waarop de volksgezondheidssituatie in de 

EU geleidelijk verbetert
8
 dankzij de recente toename van geleverde vaccins en het groter aantal 

gevaccineerde personen, in combinatie met minder nieuwe gevallen en overlijdens, meer tegen 

de ziekte beschermde bevolkingsgroepen en niet-farmaceutische maatregelen in alle lidstaten
9
. 

Hoewel er zeker reden voor optimisme is, blijft de overdracht van SARS-CoV-2 wijdverbreid in 

een groot deel van de EU/EER, met het bijkomende gevaar van zorgwekkende varianten, 

waardoor toezicht, waakzaamheid en een zorgvuldige risicobeoordeling noodzakelijk blijven. 

II. EU-richtsnoeren voor een veilige heropening van de culturele en creatieve sectoren 

Belangrijk is dat bij proefevenementen in verschillende CCSI-omgevingen in de EU is gebleken 

dat slechts weinig gevallen van COVID-19 het gevolg zijn van overdracht tijdens of rond 

culturele evenementen. Specifieke voorwaarden voor deelname aan deze proefevenementen en 

de monitoring van gegevens na afloop van deze experimenten zijn van cruciaal belang geweest 

voor een veilige organisatie. 

In deze EU-richtsnoeren wordt een gemeenschappelijke EU-brede aanpak gepresenteerd 

voor een gecoördineerde en veilige hervatting van de activiteiten in de CCSI. Ze voorzien in 

de nodige flexibiliteit zodat met de uiteenlopende epidemiologische situaties in de lidstaten 

rekening kan worden gehouden, ze aan de vooruitgang bij de bestrijding van de pandemie 

kunnen worden aangepast en de interoperabiliteit met andere EU- en internationale instrumenten 

en normen kan worden gewaarborgd. Ze zijn gebaseerd op input van het Europees Centrum voor 

ziektepreventie en -bestrijding (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC) en 

uitwisselingen met het Comité voor de beveiliging van de gezondheid (Health Security 

Committee, HSC) in mei 2021. 

De EU-richtsnoeren worden hierna gepresenteerd in de vorm van: 

                                                           
7 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-safe-sustained-reopening_en.pdf 
8 ECDC, Weekly COVID-19 Country overview page: https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/country-overviews 
9
  ECDC Rapid Risk Assessment: Assessing SARS-CoV-2 circulation, variants of concern, non-pharmaceutical 

interventions and vaccine rollout in the EU/EEA 15
th

 Update, 10 juni 2021, 

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-assessment-sars-cov-2-circulation-variants-concern 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-safe-sustained-reopening_en.pdf
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 algemene beginselen en indicatoren; en 

 aanbevelingen. 

De lidstaten worden aangemoedigd de richtsnoeren toe te passen, hoewel de toepassing ervan — 

in volledige overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel — vrijwillig is. 

 

1. Algemene beginselen en indicatoren voor een veilige heropening van de culturele 

sector 

a) Percentage gevaccineerde personen 

Een voldoende hoog percentage gevaccineerde personen is essentieel voor een grootschalige en 

veilige heropening van de samenleving, met inbegrip van culturele instellingen. Geleidelijk 

naderen we het streefcijfer van ten minste 70 % gevaccineerde volwassenen in de zomer
10

, maar 

een aanzienlijk aantal mensen is nog niet gevaccineerd. Daarom is het van essentieel belang de 

hervatting van sociale activiteiten gefaseerd te plannen op basis van de in elke fase getrokken 

lessen over de wijze waarop het infectierisico doeltreffend kan worden teruggedrongen, en op 

basis van de onderliggende epidemiologische situatie. 

b) Locaties en omstandigheden  

Culturele activiteiten vinden op uiteenlopende locaties en onder uiteenlopende omstandigheden 

plaats (bijvoorbeeld indoor of in openlucht; nu eens kunnen de toeschouwers zich vrij bewegen, 

dan weer krijgen ze een vaste plaats toegewezen). Het is belangrijk zich bewust te zijn van de 

mate waarin mensenstromen kunnen worden gecontroleerd en van de mogelijke 

interactieniveaus. Maatregelen (bijvoorbeeld niet-farmaceutische maatregelen) kunnen het 

infectierisico reduceren, maar niet volledig uitsluiten. Wanneer een specifiek soort evenement 

georganiseerd mag worden, moeten de risico’s daarom zorgvuldig worden beoordeeld
11

. 

Wanneer culturele activiteiten worden hervat, moeten de lidstaten rekening houden met de 

indicatoren in tabel 1 (indicatoren op het niveau van de bevolking)
12

, tabel 2 (indicatoren 

op individueel niveau) en tabel 3 (indicatoren op het niveau van culturele instellingen)
13. 

                                                           
10 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:52021DC0035 
11 Er is een risicobeoordelingstool ontwikkeld voor wie massabijeenkomsten plant: 

https://www.who.int/publications/i/item/10665-333185. Ook de European COVID-19 Forecast Hub kan bij de 

planning van grotere evenementen van pas komen door mogelijke uitbraken te voorspellen. 
12 Gegevens over de epidemiologische achtergrondsituatie zijn te vinden in het COVID-19 weekly country 

overview van het ECDC; Gegevens over het percentage gevaccineerde personen zijn te vinden in de COVID-19 

vaccine tracker van het ECDC en informatie over de circulatie van varianten in het SARS-CoV-2 variants 

dashboard van de ECDC. 
13 Ook andere gegevens en indicatoren kunnen bij de risicobeoordeling worden gebruikt: a) gegevens over de 

overdracht van SARS-CoV-2 bij culturele proefevenementen; b) gegevens over het risico dat volledig 

gevaccineerde personen lopen om met SARS-CoV-2 besmet te raken tijdens middelgrote tot grote bijeenkomsten 

van personen met gemengde of onbekende vaccinatiestatus, met volledige inachtneming van de EU-regels inzake 

privacy en gegevensbescherming; en c) gegevens over het risico dat niet-gevaccineerde en eerder besmette 

personen lopen om met SARS-CoV-2 besmet te raken tijdens middelgrote tot grote bijeenkomsten van personen 

met gemengde of onbekende vaccinatiestatus, met volledige inachtneming van de EU-regels inzake privacy en 

gegevensbescherming. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:52021DC0035
https://www.who.int/publications/i/item/10665-333185
https://covid19forecasthub.eu/
https://covid19-country-overviews.ecdc.europa.eu/
https://covid19-country-overviews.ecdc.europa.eu/
https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab
https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/variants-dashboard
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/variants-dashboard
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Tabel 1: Indicatoren op het niveau van de bevolking 

Indicatoren Toelichting 

De epidemiologische 
achtergrondsituatie 

De virale circulatie in de gemeenschap heeft een direct effect op het 
gevaar van mogelijke overdracht op elke locatie, met inbegrip van culturele 
instellingen. 

Het percentage 
gevaccineerde personen 

Een hoog percentage gevaccineerde personen — te beginnen bij 
personen met een verhoogd risico op ernstige COVID-19 — wordt beschouwd 
als de enige duurzame manier om maatregelen op te heffen en de 
samenleving opnieuw te openen, met inbegrip van culturele instellingen. 

De verspreiding van 
zorgwekkende aan 
immuniteit ontsnappende 
varianten 

Het risico op overdracht door gevaccineerde of eerder besmette personen kan 
groter zijn in gebieden waar aan immuniteit ontsnappende varianten in 
de gemeenschap worden overgedragen.  

  

Tabel 2: Indicatoren op individueel niveau 

Indicatoren Toelichting 

Leeftijdsmix en 
onderliggende medische 
aandoeningen 

Wie ouder dan 60 jaar is en een onderliggende medische aandoening 
heeft, loopt een hoger risico op ernstige COVID-19. Voorbeelden van 
onderliggende medische aandoeningen zijn hypertensie, diabetes, hart- en 
vaatziekten, chronische ademhalingsziekten, chronische nierziekten, 
immuniteitsproblemen, kanker en obesitas. 

Tests, vaccinatiestatus en 
eerder besmette personen 

Een negatieve snelle antigeentest (RADT) bij de ingang van een locatie 
kan het risico verminderen dat besmette personen de locatie betreden.  

Het risico dat gevaccineerde personen COVID-19 overdragen aan andere 
bezoekers en deelnemers is beperkt.  

Het risico dat mensen die eerder besmet zijn geweest, het virus overdragen 

is ook kleiner. Onzeker is hoelang dit beschermend effect vanaf het tijdstip 
van besmetting aanhoudt. Positieve antilichaamtests worden niet als 
afdoende bewijs van niet-infectiviteit beschouwd en mogen daarom niet 
worden gebruikt als criteria voor toegang tot en deelname aan culturele 
activiteiten14. 

De toepassing van niet-
farmaceutische maatregelen 

Het vermijden van fysiek contact en het bewaren van een fysieke afstand 
van 1 à 2 m wordt beschouwd als een belangrijke preventieve maatregel. 
Afstandsregels zijn in Europa en de rest van de wereld op grote schaal 
gepromoot. 

Het gebruik van gezichtsmaskers wordt geassocieerd met een kleine tot 
matige daling van de virusoverdracht en kan als aanvullende maatregel 
worden toegepast om de overdracht indoor en op drukke buitenlocaties te 
verminderen.  

Maatregelen ter bevordering van de ademhalingshygiëne worden tijdens 
de pandemie sterk aanbevolen als goede praktijk ter preventie van alle 
ziekten die door rechtstreeks contact kunnen worden overgedragen via 
afscheidingen uit de luchtwegen. 

Passende maatregelen ter bevordering van de handhygiëne worden tijdens 
de pandemie sterk aanbevolen als goede praktijk ter preventie van alle 
ziekten die door rechtstreeks contact kunnen worden overgedragen via 
afscheidingen uit de luchtwegen of via fecale/orale weg. 

 

                                                           
14 https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/use-antibody-tests-sars-cov-2-context-digital-green-certificates 
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Tabel 3: Indicatoren op het niveau van culturele instellingen 

Indicatoren Toelichting 

Soort evenement Outdoor evenementen zijn minder risicovol dan indoor evenementen en 
verdienen waar mogelijk de voorkeur. Indoor moet voor een optimale 
ventilatie worden gezorgd overeenkomstig de toepasselijke bouwvoorschriften 
en rekening houdend met de grootte van de locatie en het aantal 
bezoekers/deelnemers. 

Spreiding van 
bezoekers/deelnemers 

SARS-CoV-2 wordt vooral overgedragen waar veel mensen samen zijn. Ook 
wanneer deelnemers zich verplaatsen (en niet op een vaste plaats 
zitten), is het moeilijker om de afstandsregels te doen naleven. De toewijzing 
van vaste plaatsen levert een meerwaarde op met het oog op 
contactonderzoek. 

Grootte van het evenement De grootte van het evenement is recht evenredig met de complexiteit van 
potentieel contactonderzoek als later positieve gevallen worden ontdekt. 
Contactonderzoek na grote evenementen met veel deelnemers kan moeilijker 
te organiseren zijn. 

 

c) Coördinatie en communicatie 

Het is van essentieel belang mechanismen te ontwikkelen om voor coördinatie en communicatie 

te zorgen tussen de autoriteiten en actoren in de culturele sector en tussen lokale en 

nationale/regionale overheden. Ook risicocommunicatie (onder meer met behulp van digitale 

middelen) is van vitaal belang om ervoor te zorgen dat het publiek goed geïnformeerd is over de 

lokale omstandigheden, de maatregelen bij vermoedelijke gevallen van COVID-19, de toegang 

tot gezondheidszorg enzovoort, met name wanneer bij grotere evenementen of in grotere 

culturele instellingen mogelijk personen uit andere regio’s of landen aanwezig zijn. Duidelijke 

richtsnoeren en duidelijkheid over het tijdstip waarop maatregelen in werking treden of 

versoepeld worden, zijn van cruciaal belang voor de ondersteuning van de sector.  

d) Grondig toezicht en permanente monitoring 

Tijdens evenementen in de hele EU zijn de voorwaarden voor deelname en de follow-up van de 

deelnemers met het oog op contactonderzoek getest om na te gaan of evenementen veilig kunnen 

worden georganiseerd
15

. Hieruit is gebleken dat de lidstaten zouden moeten blijven overwegen 

om deelnemers onder bepaalde voorwaarden tot culturele evenementen en locaties toe te laten in 

combinatie met de bovengenoemde risicobeoordeling. Grondig toezicht en monitoring zijn bij 

                                                           
15 Studies (bijvoorbeeld de studie van de Technische Universiteit van Berlijn over besmetting door aerosoldeeltjes 

op culturele locaties (GCF 2/2021 — officiële link: http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-11401)) dragen 

wetenschappelijke gronden aan om de hervatting van culturele activiteiten te stimuleren. Uit in december 2020 

door het Institut Pasteur gepubliceerd onderzoek blijkt dat culturele evenementen een zeer kleine rol spelen bij 

de verspreiding van het virus: slechts 2,2 % van de vermoede (maar niet bewezen) positieve gevallen gaat terug 

op een cultureel evenement. Zie het citaat op bladzijde 7, voorlaatste alinea van dit document, alleen beschikbaar 

in het Frans. Twee belangrijke voorbeelden van veilige culturele proefevenementen: proefevenement in 

Barcelona op 27 maart: https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00268-1/fulltext; 

concert in de Accor Arena (Parijs) op 29 mei (https://www.culturematin.com/publics/securite-accueil/live-le-

concert-test-de-l-accor-hotel-arena-s-est-il-bien-

passe.html?nl=103306&utm_source=email&utm_id=219248&utm_campaign=newsletter-2021-06-03). 

 Meer voorbeelden zijn hier te vinden: https://creativesunite.eu 

http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-11401
https://urldefense.com/v3/__https:/www.pasteur.fr/fr/file/37907/download__;!!DOxrgLBm!XFMSKyXBBV0SOyX333PW00zKGESAF6d6xbJfBc0GzunPUNNIA40WhNMgabgEWATFyG-LokXYZtk$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.pasteur.fr/fr/file/37907/download__;!!DOxrgLBm!XFMSKyXBBV0SOyX333PW00zKGESAF6d6xbJfBc0GzunPUNNIA40WhNMgabgEWATFyG-LokXYZtk$
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00268-1/fulltext
https://www.culturematin.com/publics/securite-accueil/live-le-concert-test-de-l-accor-hotel-arena-s-est-il-bien-passe.html?nl=103306&utm_source=email&utm_id=219248&utm_campaign=newsletter-2021-06-03
https://www.culturematin.com/publics/securite-accueil/live-le-concert-test-de-l-accor-hotel-arena-s-est-il-bien-passe.html?nl=103306&utm_source=email&utm_id=219248&utm_campaign=newsletter-2021-06-03
https://www.culturematin.com/publics/securite-accueil/live-le-concert-test-de-l-accor-hotel-arena-s-est-il-bien-passe.html?nl=103306&utm_source=email&utm_id=219248&utm_campaign=newsletter-2021-06-03
https://creativesunite.eu/
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elke massabijeenkomst onontbeerlijk om te voorkomen dat dergelijke evenementen “super 

spreaders” worden. 

 

2. Aanbevelingen inzake gezondheidsprotocollen voor culturele instellingen  

Naast de risicobeoordelingen van het ECDC en de aanbevelingen van gezondheidsinstanties (met 

name de Wereldgezondheidsorganisatie) dienen de onderstaande aanbevelingen als richtsnoer 

voor het ontwerp en de toepassing van maatregelen en protocollen in de lidstaten met het 

oog op de hervatting van culturele diensten en evenementen. Doel is een gecoördineerde 

aanpak in overeenstemming met de specifieke nationale/regionale/lokale omstandigheden te 

ondersteunen en voor meer veiligheid voor het publiek, cultuurwerkers en werknemers te zorgen 

door in de CCSI van gezondheidsprotocollen gebruik te maken. 

Bij het opstellen van maatregelen en protocollen voor culturele instellingen worden de lidstaten 

aangemoedigd om: 

- nauw met belanghebbenden samen te werken en ervoor zorgen dat de maatregelen op 

maat gesneden zijn en in verhouding staan tot de omvang en de aard van de dienst. De 

lidstaten moeten overwegen de toepassing van de maatregelen te ondersteunen;  

- de maatregelen ter bescherming van de gezondheid van het publiek en de werknemers en 

rekening houdend met alle relevante expertise en overwegingen regelmatig opnieuw te 

evalueren en aan te passen in het licht van de behoeften op het gebied van de 

volksgezondheid; 

- te zorgen voor een nauwe intersectorale coördinatie tussen de lokale en/of nationale 

volksgezondheidsinstanties en de culturele instellingen om ervoor te zorgen dat de meest 

recente regels en voorschriften binnen een bepaald geografisch gebied worden gedeeld en 

toegepast en de uitvoering ervan wordt gemonitord; en 

- de voorgestelde maatregelen en protocollen in gelijke mate toe te passen op alle culturele 

instellingen, ongeacht of het om overheids-, particuliere, zichzelf besturende of andere 

instellingen gaat.  

De volgende maatregelen worden aanbevolen
16

: 

1) De lidstaten zouden een gefaseerde strategie moeten blijven volgen, te beginnen met een 

geleidelijke hervatting van de activiteiten met een beperkt aantal deelnemers. De aantallen 

kunnen worden verhoogd als de epidemiologische situatie niet verslechtert (bijvoorbeeld 

door de toegenomen circulatie van zorgwekkende varianten) en het percentage 

gevaccineerde personen in voldoende mate toeneemt. 

2) Culturele instellingen zouden over een paraatheidsplan moeten beschikken met maatregelen 

om de overdracht van SARS-CoV-2 tijdens een evenement/in de inrichting te voorkomen. 

Er zou te allen tijde een specifiek actieplan ter beschikking van alle personeelsleden moeten 

                                                           
16 Gezien de epidemiologische situatie volgens de meest recente ECDC Rapid Risk Assessment (10 juni 2021): 

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-assessment-sars-cov-2-circulation-variants-concern 
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worden gesteld waarin hun taken en verantwoordelijkheden worden beschreven. Het plan 

zou ook protocollen moeten omvatten voor het geval er COVID-19-gevallen worden 

vastgesteld. 

3) De werkgevers in culturele instellingen zouden er ook voor moeten zorgen dat het personeel 

zoveel mogelijk aanbevelingen van niet-farmaceutische aard kan volgen als praktisch 

haalbaar is. Gedacht kan onder meer worden aan passende beschermende maatregelen, de 

vermindering van het aantal personeelsleden op de locatie, het maximaal beperken van het 

aantal fysieke contacten en de duur ervan, telewerkregelingen, gespreide rusttijden, het 

maximale gebruik van elektronische communicatie en een passende opleiding voor alle 

personeelsleden
17. 

4) De werkgevers zouden de toegang van hun werknemers tot COVID-19-vaccinaties 

overeenkomstig de nationale plannen moeten vergemakkelijken en bevorderen, aangezien de 

werknemers van culturele instellingen in contact komen met het publiek en met andere 

werknemers. 

5) Het publiek zou vóór aankomst op de locatie en op de locatie zelf op een toegankelijke 

manier (onder meer digitaal) alle nodige informatie moeten krijgen over alle actuele 

richtsnoeren van de lokale volksgezondheidsinstanties en over de specifieke maatregelen op 

de locatie. 

6) De toegang tot culturele instellingen zou alleen kunnen worden verleend als de betrokkenen 

een bewijs kunnen voorleggen dat ze negatief op COVID-19 getest zijn (RT-PCR-test of 

snelle antigeentest) en/of gevaccineerd zijn en/of binnen een bepaalde termijn met 

COVID-19 besmet zijn geweest, d.w.z. een bewijsstuk dat vergelijkbaar is met het digitale 

EU-covidcertificaat. Instellingen kunnen ook overwegen om bij de ingang snelle 

antigeentests uit te voeren, als zulks haalbaar is. Afhankelijk van de plaatselijke 

epidemiologische situatie (bijvoorbeeld de circulatie van aan immuniteit ontsnappende 

varianten) zou dit vereiste kunnen worden uitgebreid tot volledig gevaccineerde personen. 

7) De instellingen zouden over de contactgegevens van de leden van het publiek moeten 

beschikken voor het geval deze gegevens nodig zijn voor contactonderzoek. Het 

contactonderzoek zou slechts één doelstelling mogen dienen, namelijk de uitbraak van 

COVID-19 bestrijden. De instellingen zouden de deelnemers op de hoogte moeten brengen 

van de mogelijkheid mobiele apps voor contactonderzoek te gebruiken, aangezien dergelijke 

apps nuttig zijn om nauwe contacten van personen die na een evenement ziek worden, te 

melden. Veel lidstaten voorzien in dergelijke apps, die overeenkomstig de 

gemeenschappelijke EU-toolbox van het e-gezondheidsnetwerk voor mobiele applicaties 

zijn ontwikkeld ter ondersteuning van contactonderzoek in de strijd van de EU tegen 

COVID-19. Sommige lidstaten trachten deze apps met nieuwe functies te verbeteren, 

bijvoorbeeld met het oog op digitaal contactonderzoek om grote groepen personen op de 

hoogte te brengen van COVID-19-hotspots. 

                                                           
17 https://osha.europa.eu/en/themes/covid-19-resources-workplace 
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8) De deelnemers aan grote evenementen zouden moeten worden gemonitord en uitbraken 

zouden moeten worden opgespoord en onderzocht om een beter inzicht te krijgen in de wijze 

waarop culturele activiteiten veilig kunnen worden hervat. 

9) De instellingen zouden gerichte maatregelen moeten nemen om ervoor te zorgen dat de 

afstandsregels worden nageleefd in gemeenschappelijke ruimten waar personen gedurende 

langere tijd (d.w.z. langer dan 15 minuten) samenkomen. Er kan onder meer worden gedacht 

aan de beperking van het aantal personen dat in elke gemeenschappelijke ruimte 

(bijvoorbeeld restaurants, cafés, bars, lobby’s, rijen mensen binnen en buiten locaties) is 

toegelaten. Als de afstandsregels niet volledig kunnen worden nageleefd, zou het dragen van 

gezichtsmaskers door de aanwezigen sterk moeten worden overwogen, zelfs bij 

evenementen in open ruimten.  

10) Naast afstandsregels zouden ook specifieke persoonlijke beschermingsmaatregelen 

(bijvoorbeeld hand- en ademhalingshygiëne) en reinigings- en ontsmettingsprotocollen 

moeten worden toegepast
18

. 

11) Handhygiëne is een essentiële niet-farmaceutische maatregel en het belang ervan zou 

duidelijk moeten worden gecommuniceerd. De instellingen zouden moeten zorgen voor 

gemakkelijk toegankelijke en met vloeibare zeep, papieren handdoekjes voor eenmalig 

gebruik of automatische handdrogers uitgeruste faciliteiten om de handen te wassen en voor 

alcoholoplossingen om de handen te ontsmetten. 

12) Het dragen van gezichtsmaskers door zowel het personeel als het publiek zou als een 

aanvullende maatregel moeten worden beschouwd (als een afstand van 1 à 2 m niet kan 

worden gegarandeerd) en niet als een alternatief voor essentiële preventieve maatregelen. 

Een passend gebruik van gezichtsmaskers is belangrijk en zou aan de organisatoren en het 

publiek moeten worden uitgelegd, met name waar/wanneer de afstandsregels niet kunnen 

worden nageleefd
19

. 

13) Aanbevolen wordt de lucht frequenter te verversen en zo veel mogelijk buitenlucht in 

gesloten ruimten aan te voeren door middel van natuurlijke of mechanische ventilatie, 

afhankelijk van de instelling
20

. 

14) Het is uiterst belangrijk om oppervlakken die vaak worden aangeraakt, zo vaak mogelijk 

schoon te maken (ten minste dagelijks en zo mogelijk vaker)
21. 

15) De monitoring van en het toezicht op de uitvoering van de voorschriften zouden zorgvuldig 

moeten worden ondersteund. 

III. Maatregelen ter ondersteuning van het duurzame herstel van de culturele sectoren 

                                                           
18 Guidelines for the implementation of non-pharmaceutical interventions against COVID-19 

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-guidelines-non-pharmaceutical-interventions 
19 Using face masks in the community: first update - Effectiveness in reducing transmission of COVID-19, ECDC: 

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/using-face-masks-community-reducing-covid-19-transmission  
20 Heating, ventilation and air-conditioning systems in the context of COVID-19: first update, ECDC: 

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/heating-ventilation-air-conditioning-systems-covid-19 
21 https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/disinfection-environments-covid-19 

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/using-face-masks-community-reducing-covid-19-transmission
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De heropening van de culturele sector moet gepaard gaan met een reeks maatregelen om te 

zorgen voor duurzaam herstel en veerkracht van de hele sector, in overeenstemming met de 

recente actualisering van de industriële strategie van de EU
22

, en in overeenstemming met 

de staatssteunregels. De lidstaten zouden deze maatregelen in nauwe samenwerking met de 

culturele sector en subsectoren kunnen gebruiken om het herstel van de sectoren te ondersteunen 

en hun veerkracht te verbeteren.  

a) EU-instrumenten om de heropening te vergemakkelijken 

Op verzoek van de Commissie heeft het Europees Comité voor Normalisatie (CEN) 

gezondheids- en veiligheidsprotocollen voorgesteld om de verspreiding van COVID-19 in het 

toeristische ecosysteem te voorkomen; deze hebben specifiek betrekking op bepaalde culturele 

sectoren. Het initiatief omvat ook een speciaal label, het COVID-19-veiligheidslabel voor 

Europees toerisme dat de lidstaten ter beschikking kunnen stellen. De lidstaten kunnen culturele 

organisaties die gebruik willen maken van het veiligheidslabel ook helpen om de verschillende 

financieringsmogelijkheden van de EU voor toerisme en cultuur te gebruiken om de mogelijke 

kosten te dekken
23. 

Als onderdeel van hun nationale oplossingen kunnen de lidstaten ervoor kiezen, en worden zij 

ertoe aangemoedigd, om het digitale EU-covidcertificaat
24

 te gebruiken voor de veilige toegang 

tot en deelname aan culturele activiteiten
25

. Het gebruik van het digitale EU-covidcertificaat zal 

de formaliteiten vereenvoudigen voor burgers die naar andere lidstaten reizen en culturele 

evenementen bijwonen. 

De lidstaten zouden gebruik moeten maken van de mogelijkheden van het webplatform “Re-

open EU”
26

, dat essentiële informatie biedt, onder meer over het openstellen van de culturele 

sector, en waarmee Europeanen in alle vertrouwen hun reis kunnen plannen. De lidstaten zouden 

tijdige en gevalideerde informatie over de culturele sector moeten blijven aanleveren voor dit 

platform. 

De lokale overheden van de lidstaten worden aangemoedigd gebruik te maken van “Cultural 

gems”
27

 — een open inventarisatieplatform voor culturele en creatieve trefpunten in Europa — 

om bezoekers informatie te verstrekken over cultuur in steden en gemeenten en zo het 

cultuurtoerisme te ondersteunen. Lokale overheden kunnen eventueel de lokale bewoners 

betrekken bij het inventarisatieproces. 

                                                           
22 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_nl. In 

de industriële strategie van de EU is de sector aangemerkt als een van de 14 industriële ecosystemen voor 

inclusief en duurzaam herstel en de tweeledige (groene en digitale) transitie van de EU-economie. 
23 https://ec.europa.eu/growth/content/new-european-tourism-covid-19-safety-seal-available_en. De nieuwe 

overeenkomst van de CEN-workshop voor het toerisme bevat ook protocollen voor musea, erfgoedlocaties, de 

avondeconomie, podiumkunsten en tentoonstellingen. 
24 EU digital COVID certificate - Consilium (europa.eu) 
25 Door te voorzien in de noodzakelijke rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens in de nationale 

wetgeving, die in overeenstemming moet zijn met de Uniewetgeving inzake gegevensbescherming. 
26 Re-open EU (europa.eu) 
27

 https://culturalgems.jrc.ec.europa.eu 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_nl
https://ec.europa.eu/growth/content/new-european-tourism-covid-19-safety-seal-available_en
https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/eu-digital-covid-certificate/
https://reopen.europa.eu/nl
https://culturalgems.jrc.ec.europa.eu/
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b) Het vertrouwen herstellen door verloren publiek te betrekken 

De lidstaten zouden moeten helpen bij het ontwerpen en faciliteren van nieuwe bedrijfsmodellen 

en innovatieve regelingen om tegemoet te komen aan de noodzaak om de capaciteit van de sector 

te vergroten om uit de crisis te komen. 

De sectoren hebben ook geëxperimenteerd met nieuwe vormen van contact met hun publiek 

via digitale technologieën, bijvoorbeeld op het gebied van audiovisuele technieken, waar 

bioscopen samenwerkten met onlineplatforms, of op het gebied van podiumkunsten en muziek. 

In alle sectoren zijn festivals ook begonnen met innovatieve onlinemodellen voor outreach. 

In het kader van het programma Creatief Europa is een nieuw instrument, “Perform Europe”, 

gelanceerd ter ondersteuning van innovatieve, inclusieve en duurzame modellen voor distributie 

en tournees in de podiumkunsten
28

. In 2021 zal ook een innovatieve regeling ter ondersteuning 

van het duurzame herstel van de Europese muzieksector beschikbaar worden gesteld
29

. 

c) Experimenteren met nieuwe manieren om culturele inhoud te bevorderen en te 

reageren op veranderingen in het gedrag van het publiek 

De lidstaten zouden de sector moeten helpen zich aan te passen aan nieuwe maatschappelijke 

behoeften na de pandemie, door acties te combineren die gericht zijn op de digitale en fysieke 

omgeving. Maatregelen om de betrokkenheid en het begrip van digitale publieksgroepen te 

vergemakkelijken, zouden moeten worden bevorderd. 

In de tweede helft van 2021 zal de Commissie een deskundigengroep inzake het begrijpen van 

digitale publieksgroepen in het leven roepen om de aandacht te richten op de lessen die zijn 

getrokken uit COVID-gerelateerde praktijken en innovaties om online publiek te behouden en 

een nieuw publiek op te bouwen. De lidstaten worden aangespoord om expertise voor deze groep 

ter beschikking te stellen en relevante goede praktijken die uit de werkzaamheden van de 

deskundigengroep voortvloeien toe te passen. 

d) Het culturele aanbod aanpassen aan specifieke doelstellingen en verschillende 

contexten en het verband tussen cultuur en welzijn versterken 

De lidstaten worden aangemoedigd om een sterkere koppeling tussen cultuur, onderwijs en 

welzijn te bevorderen. Zij zouden de sector moeten ondersteunen bij zijn inspanningen om 

tegemoet te komen aan de behoeften van groepen die bijzonder getroffen zijn door de pandemie 

en ervoor zorgen dat de toegang van kwetsbare groepen tot cultuur een prioriteit blijft. De 

Commissie heeft een oproep gedaan om bottom-upbeleidsontwikkeling voor cultuur en welzijn 

te ondersteunen
30. 

                                                           
28 Perform Europe 
29 Voorbereidende actie 2020 Music Moves Europe:Innovatieve steunregeling voor een duurzaam 

muziekecosysteem. 
30 Voorbereidende actie - Bottom-upbeleidsontwikkeling voor cultuur en welzijn in de EUCultuur en creativiteit 

(europa.eu) 

https://performeurope.eu/
https://ec.europa.eu/culture/calls/music-moves-europe-preparatory-action-2020-innovative-support-scheme-sustainable-music-ecosystem
https://ec.europa.eu/culture/calls/music-moves-europe-preparatory-action-2020-innovative-support-scheme-sustainable-music-ecosystem
https://ec.europa.eu/culture/calls/music-moves-europe-preparatory-action-2020-innovative-support-scheme-sustainable-music-ecosystem
https://ec.europa.eu/culture/calls/preparatory-action-bottom-policy-development-culture-well-being-eu
https://ec.europa.eu/culture/calls/preparatory-action-bottom-policy-development-culture-well-being-eu
https://ec.europa.eu/culture/calls/preparatory-action-bottom-policy-development-culture-well-being-eu
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e) Investeringen vergemakkelijken in strategieën die de duurzaamheid en veerkracht van 

de sector bevorderen 

Het is van essentieel belang dat de lidstaten ten volle gebruikmaken van de herstel- en 

veerkrachtfaciliteit
31

 om de negatieve gevolgen van de pandemie te boven te komen en de 

CCSI beter bestand te maken tegen toekomstige crises door de structurele uitdagingen waarmee 

zij worden geconfronteerd aan te pakken. 

De lidstaten zouden ook nauw moeten samenwerken met regio’s en lokale overheden om 

optimaal gebruik te maken van kansen op cltureel vlak die verband houden met het cohesiebeleid 

voor de programmeringsperiode 2021-2027”
32

. 

De lidstaten zouden de mogelijkheden voor aanvullende financiering voor cultureel erfgoed 

moeten blijven onderzoeken. Samen met culturele instellingen zouden zij moeten nagaan hoe 

de resultaten van beste praktijken in de hele EU, die onlangs door de Commissie in kaart zijn 

gebracht, kunnen worden bevorderd en toegepast
33

.  

De lidstaten zouden ook maatregelen moeten onderzoeken voor het gebruik van gemengde 

bronnen om de extra financiële lasten in verband met de heropening te verlichten (bv. kosten 

van het toepassen van gezondheidsprotocollen en uitvoeringsmaatregelen, zoals opleiding van 

personeel en communicatie met het publiek). 

f) Investeren in vaardigheden, digitale opleiding en digitale capaciteitsopbouw  

De lidstaten en de CCSI worden aangemoedigd om nieuwe opleidingsmodellen, peer learning 

en bijscholing te bevorderen om cultuurwerkers en professionals de nieuwe vaardigheden aan 

te leren die nodig zijn voor het digitale herstel.  

Op EU-niveau zal het pact voor vaardigheden
34

 de toegang van belanghebbenden tot informatie 

vergemakkelijken. De vaardighedenagenda voor Europa
35

 ondersteunt digitale vaardigheden, 

onder meer met digitale stoomcursussen voor kleine en middelgrote ondernemingen en het 

programma “digitale vrijwilligers” om het huidige personeelsbestand van de kmo’s op digitaal 

vlak bij te scholen.  

Het programma Creatief Europa zal professionals blijven ondersteunen door hen uit te rusten 

met de vaardigheden die zij nodig hebben om de mogelijkheden van digitale technologieën 

                                                           
31 herstel- en veerkrachtfaciliteit|Europese Commissie (europa.eu) 
32 Cohesiebeleid 2021-2027 - Regionaal beleid - Europese Commissie (europa.eu) 
33 De Commissie heeft tijdens een workshop over aanvullende financiering voor cultureel erfgoed in januari 2021 

geholpen manieren in kaart te brengen om de financiering voor cultuur en cultureel erfgoed, naast 

overheidssubsidies, op te schroeven. Meer dan 100 goede praktijken werden geïdentificeerd en gepubliceerd. 
Twee door de EU gefinancierde projecten bieden meer inzicht: circulaire modellen die investeringen aantrekken 

in adaptief hergebruik van cultureel erfgoed (CLIC) - gefinancierd in het kader van Horizon 2020 en 

financieringseffect op regionale ontwikkeling van valorisatie van cultureel erfgoed (FINCH) — gefinancierd via 

Interreg Europe. Voor meer informatie, zie: https://ec.europa.eu/culture/cultural-heritage/funding-opportunities-

cultural-heritage 
34 Pact voor vaardigheden - Werkgelegenheid, Sociale Zaken & Inclusie - Europese Commissie (europa.eu) 
35 EUR-Lex - 52016DC0381 - NL - EUR-Lex (europa.eu) 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
https://ec.europa.eu/regional_policy/nl/2021_2027/
https://ec.europa.eu/culture/news/workshop-complementary-funding-cultural-heritage
https://ec.europa.eu/culture/cultural-heritage/funding-opportunities-cultural-heritage
https://ec.europa.eu/culture/cultural-heritage/funding-opportunities-cultural-heritage
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1517&langId=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/?uri=CELEX:52016DC0381
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volledig te benutten, zowel voor creatieve als voor zakelijke doeleinden. In 2021 is in het kader 

van het onderdeel cultuur steun voor de ontwikkeling van digitale instrumenten ter bevordering 

van de transformatie en ter versterking van het concurrentievermogen aangemerkt als een 

mogelijke prioriteit voor alle sectoren en als onderdeel van relevante capaciteitsopbouw 

specifiek voor professionals op het gebied van muziek en cultureel erfgoed. De actie voor de 

ontwikkeling van vaardigheden en talenten in het kader van het onderdeel Media van het 

programma Creatief Europa zal audiovisuele professionals blijven ondersteunen. 

Het nieuwe programma Digitaal Europa
36

 zal een essentieel hulpmiddel vormen om de lidstaten 

en de CCSI in staat te stellen synergieën tot stand te brengen bij digitale beheerders en de 

digitale capaciteitsopbouw te versterken. 

De lidstaten worden aangemoedigd de ontwikkelingen en bevindingen van het CHARTER-

project te volgen, de alliantie voor sectorale vaardigheden in het kader van Erasmus+ op het 

vlak van cultureel erfgoed
37

. 

g) Verspreiding van gegevens en follow-up van proefevenementen 

De lidstaten worden gestimuleerd om gegevens te verzamelen en te verspreiden over de 

resultaten en de veiligheid van culturele proefevenementen ter ondersteuning van de informatie-

uitwisseling binnen de CCSI en, in voorkomend geval, met de wetenschappelijke wereld. 

h) Meer middelen in het kader van nieuwe EU-programma’s 

De lidstaten zouden binnen de CCSI informatie over nieuwe financieringsmogelijkheden in 

het kader van de nieuwe (2021-2027) generatie programma’s moeten verspreiden. Culturele 

autoriteiten en organisaties moeten worden aangemoedigd om het potentieel te vergroten van 

programma’s zoals Creatief Europa en Horizon Europa, die een aanzienlijk hoger budget voor 

de CCSI hebben uitgetrokken. Om de meest dringende behoeften van de sectoren aan te pakken, 

zal het aanvullende programma Creatief Europa zijn steun vervroegen door in 2021 en 2022 

728 miljoen EUR beschikbaar te stellen. 

In het voorjaar van 2021 is een interactief online-instrument ontwikkeld voor de audiovisuele en 

mediasector. In het najaar van 2021 zal de Commissie daarop voortbouwen en een speciale 

onlinegids publiceren over EU-financiering voor cultuur, die 15 EU-fondsen bestrijkt. Het 

gebruik van de gids wordt de lidstaten en belanghebbenden aanbevolen. 

i) Btw-tarieven en andere maatregelen  

De lidstaten worden aangespoord om rekening te houden met de specifieke kenmerken van de 

werknemers in de culturele sector, in het bijzonder van kunstenaars, en van beroepsbeoefenaren 

met een uiterst onzekere baan. Om de transitie naar een digitaler en duurzamer cultureel 

ecosysteem te bevorderen, willen de lidstaten mogelijk verschillende maatregelen nemen, van 

investeringen tot subsidies, in overeenstemming met de staatssteunregels, om banen en de 

                                                           
36 DIGITALEUROPE - De stem van bedrijven in digitale transformatie in Europa. 
37 Home - CHARTER (charter-alliance.eu) 

https://www.digitaleurope.org/
https://charter-alliance.eu/
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rechten van werknemers te helpen behouden in de CCSI. Met name toegang tot lagere btw-

tarieven voor diensten die door de culturele sector worden verricht, is reeds beschikbaar. De 

lidstaten kunnen daardoor de btw-tarieven toepassen die zij het meest geschikt achten om deze 

sector te steunen. 

Wat staatssteun betreft, omvat de tijdelijke kaderregeling ter ondersteuning van de economie 

vanwege de COVID-19-uitbraak
38

 alle sectoren, waaronder de CCSI. De meeste aangemelde 

regelingen omvatten een reeks sectoren. Daarom is het onmogelijk een exact bedrag te 

vermelden van de subsidies die in dit kader aan de culturele en creatieve sectoren zijn toegekend. 

Eind mei 2021 bedroegen de aangemelde specifieke staatssteunregelingen voor de CCSI echter 

ongeveer 268 miljoen EUR
39

. 

j) Arbeidsvoorwaarden van kunstenaars 

De arbeidssituatie en arbeidsvoorwaarden van kunstenaars zullen een belangrijk thema zijn voor 

samenwerking op het gebied van cultuur in de EU. In april 2021 heeft de Commissie een dialoog 

(Voices of Culture) met 47 organisaties uit de culturele en creatieve sectoren
40

 belegd en in het 

najaar van 2021 zal een nieuwe groep van deskundigen uit de lidstaten zijn werkzaamheden 

aanvatten. De Commissie blijft een sectorale sociale dialoog voeren met organisaties van 

podiumkunstenaars, via het Comité voor Live Performance
41

. De Commissie heeft ook 

opdracht gegeven voor een EU-studie over de gezondheid en het welzijn van 

muziekmakers
42. 

 

IV. Volgende stappen 

De Commissie spoort de lidstaten aan de richtsnoeren in deze mededeling te gebruiken. Dan zal 

het gemakkelijker zijn tijdig informatie tussen het ECDC en vertegenwoordigers van de lidstaten 

uit te wisselen over maatregelen om de culturele sectoren in Europa veilig te heropenen. Op 

EU-niveau zal een gerichte bespreking met de CCSI worden georganiseerd over het gebruik van 

deze aanbevelingen en over de resultaten van experimenten en de relevantie ervan voor een 

veilige en duurzame heropening van de betrokken sectoren. De resultaten van deze besprekingen 

moeten ook als basis dienen voor toekomstige EU-beleidssamenwerking op het gebied van 

cultuur. 

 

                                                           
38 EUR-Lex - 52020XC0320(03) - NL - EUR-Lex (europa.eu) 
39 De lijst van besluiten die zijn goedgekeurd op grond van de tijdelijke kaderregeling is te vinden op: Competition 

- State aid - State aid rules and coronavirus - Europese Commissie (europa.eu) 
40

  Situatie en arbeidsvoorwaarden van kunstenaars en professionals in de culturele en creatieve sectoren — Voices 

of Culture 
41 Sectorale sociale dialoog - Werkgelegenheid, Sociale Zaken & Inclusie - Europese Commissie (europa.eu) 
42 https://ec.europa.eu/culture/sectors/music/music-moves-europe 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=OJ:JOC_2020_091_I_0001
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
https://voicesofculture.eu/2021/01/25/status-and-working-conditions-of-artists-and-cultural-and-creative-professionals/
https://voicesofculture.eu/2021/01/25/status-and-working-conditions-of-artists-and-cultural-and-creative-professionals/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=480&langId=en&intPageId=1842

