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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2020Z09418
Vragen van het lid Asscher (PvdA) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap over anderhalve meter in de audiovisuele sector (ingezonden
26 mei 2020).
Vraag 1
Bent u bekend met het bericht «Films maken op afstand niet te doen; erken
acteur als contactberoep»?1
Vraag 2
Erkent u dat het voor acteurs niet altijd mogelijk is om hun werk te doen op
anderhalve meter afstand? Hoe kijkt aan tegen werken op anderhalve meter
in de audiovisuele sector?
Vraag 3
Bent u ermee bekend dat in Duitsland er strakke protocollen gelden in de
filmindustrie en dat daar inmiddels weer wordt gedraaid op de set? Kunt u
uitleggen waarom dit in Duitsland wel mogelijk is, maar in Nederland nog
niet?
Vraag 4
Ziet u mogelijkheden om acteurs te laten vallen onder het regime van de
contactberoepen, zodat met een checkgesprek, testen en de voorzorgsmaatregelen die in het door de sector geschreven protocol zijn opgenomen (geen
contacten met derden behalve huisgenoten gedurende de opnameperiode)
toch in bepaalde gevallen binnen anderhalve meter kan worden gewerkt?
Vraag 5
Erkent u dat maatwerk nodig is om de culturele sector met anderhalve meter
weer op te starten? Ziet u mogelijkheden om ruimte te bieden aan experimenten? Kunt u uw antwoord toelichten?
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Vraag 6
Bent u het ermee eens dat er nieuwe verdienmodellen moeten worden
ontwikkeld om de openstelling van culturele instellingen rendabel te maken?
Zo ja, bent u bereid middelen beschikbaar te stellen zodat financiële ruimte
wordt geboden om deze nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen zoals
voorgesteld in «red de cultuur»? Zo nee, kunt u een toelichting geven?2
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