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Noord Nederlands Orkest 
 
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft in haar 
voornemensbrief van 10 juni 2020 de mogelijkheid geboden om te reageren 
op eventuele feitelijke onjuistheden in het advies van de Raad voor Cultuur 
van 4 juni jl. De reactie van Stichting Noord Nederlands Orkest (hierna: 
Noord Nederlands Orkest) is voorgelegd aan de raad, met het verzoek om te 
bezien of deze aanleiding geeft het advies over de aanvraag te herzien. In dit 
aanvullende advies reageert de raad op de gemelde feitelijke onjuistheden. 
Andere reacties dan feitelijke onjuistheden laat de raad buiten beschouwing. 
 
In een reactie op het advies stelt het Noord Nederlands Orkest vragen bij de 
wijze waarop de raad de eigen inkomsten heeft berekend, die afwijkt van de 
gebruikelijke bepaling van dit percentage. De raad kwalificeert de eigen 
inkomstenpercentages in 2017 en 2018 van respectievelijk 22 en 21 procent 
als ‘aan de lage kant’, terwijl het orkest volgens de gebruikelijke berekening 
met ruim 30 procent boven de norm zat.  
 
Het klopt dat de raad voor de periode 2021 – 2024 een andere 
rekenmethode heeft gebruikt dan voorheen. Om de financiële gezondheid 
van aanvragers te beoordelen, heeft de raad gekeken naar de financiële 
indicatoren en het verdienvermogen. Om het verdienvermogen te bepalen, 
is onder andere gekeken naar het eigen vermogen ten opzichte van de totale 
baten. De raad begrijpt de verwarring bij de aanvrager ten aanzien van de 
gehanteerde berekening. In de BIS-periode 2017 – 2020 gold voor BIS-
instellingen een minimum aan eigen inkomsten (de eigen inkomstennorm), 
waarvoor een andere rekenmethode werd gebruikt. Volgens die methode 
klopt het door het Noord Nederlands Orkest genoemde percentage. De raad 
benadrukt nogmaals dat de minister de eigen inkomstennorm heeft laten 
vervallen. 
 
Het Noord Nederlands Orkest kan daarnaast de opmerking van de raad niet 
plaatsen dat de bedrijfsvoering ‘matig’ positief is, gebaseerd op de 
toegenomen financiële risico’s.  
De raad baseert deze observatie op een afname van het eigen vermogen in 
2018 met ruim 11 procent ten opzichte van 2017. Overigens beoordeelt de 
raad in zijn advies de bedrijfsvoering als verantwoord en toont hij in zijn 
advies begrip voor de toelichting van het Noord Nederlands Orkest dat de 
sponsormogelijkheden in het noorden van het land beperkt zijn. Zo ook 
waardeert de raad de zoektocht van het orkest naar manieren om dit te 
ondervangen, zoals door het geven van masterclasses bij bedrijven. 
 
Het Noord Nederlands Orkest ziet verder een discrepantie tussen de 
beoordeling van de Fair Practice Code, in het advies als ‘voldoende’ en in de 
inleiding op het advies als ‘uitstekend’. De raad erkent dat de term 
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‘voldoende’ te zuinig is gekozen, en wijst verder op de positieve beoordeling 
onder de kop ‘Toepassing Fair Practice Code’ in het advies.  
 
Met betrekking tot de Governance Code Cultuur begrijpt het Noord 
Nederlands Orkest niet waarom de raad de toelichting in het subsidieadvies 
summier noemt en onder de beschrijving van de code schrijft dat het orkest 
de code goed heeft geïntegreerd. De raad merkt onder de kop ‘Toepassing 
Governance Code Cultuur’ op dat het orkest summier reflecteert op de code. 
Hij baseert zich voor zijn oordeel over de toepassing van deze code daarom 
op het jaarverslag en de jaarrekening 2018; hieruit maakt hij op dat de 
instelling de code goed heeft geïntegreerd. 
 
Conclusie 
De Raad voor Cultuur ziet in de reactie van het Noord Nederlands Orkest 
geen aanleiding zijn advies te herzien. 


