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Veelgestelde vragen team Financiën (FAQ Finance) v4 
voor bibliotheekdirecteuren en (financieel) medewerkers  
04 juni 2020 (eerste versie 1 april 2020) 
Nieuwe informatie is blauw, eerdere informatie is zwart.  

 
 
1. Wat verandert er aan de dienstverlening op het gebied van financiën ten tijde van corona? 
 
Ook bij Rijnbrink werkt iedereen vanuit huis. Vrijwel alle gegevens zijn digitaal beschikbaar en fysieke 
post hebben we bijna niet meer. Dat betekent dat onze dienstverlening ‘gewoon’ door kan gaan. Het 
elkaar ontmoeten wordt nu vervangen door telefonische afspraken. Of er wordt gekozen voor 
beeldbellen (Skype of Teams). Daarmee kan er ook gezamenlijk naar output (schermen) worden 
gekeken en kunnen we online nog beter samenwerken met onze klanten en elkaar. 

Medewerkers zijn onderling vervangbaar, bestanden worden centraal opgeslagen en gedeeld. Dat 
betekent dat we ook in geval van ziekte, kunnen zorgen voor continuering van de dienstverlening. Dit 
kan mogelijk wel tot enige vertraging leiden. 
 

2. Wat verwachten we van de bibliotheek? 
 
Het verzorgen van de financiële administratie, het betalen van betaalbatches, het opmaken van de 
jaarrekening, begroting en rapportages, gebeurt altijd in nauwe samenwerking met de 
financieel/administratief medewerker van de bibliotheek en/of de bibliotheekdirecteur. Zolang ook bij 
de bibliotheek de mensen door kunnen gaan met het werk (op afstand), kunnen ook wij de 
dienstverlening voortzetten. Wanneer er sprake is van ziekte bij de bibliotheek, is het goed om 
voorbereid te zijn. Zodat bekend is wie verantwoordelijk wordt voor het doorsturen van te betalen 
facturen, wie autorisatie bevoegdheid krijgt et cetera. 
 

3. Hoe zit het met de bereikbaarheid van team financiën? 
 
Thuiswerken betekent soms ook aangepaste werktijden. Wanneer je graag telefonisch contact wilt met 
één van onze medewerkers, adviseren we je te mailen en aan te geven wanneer en op welk nummer je 
bereikbaar bent. Dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op.  
 

4. Hoe verhoudt de Impact analyse die door Rijnbrink is opgesteld en verspreid, zich tot de 
door de VOB verstuurde inventarisatie? 

 
Door VOB is op dinsdag 24 maart aan haar leden een korte inventarisatie aan haar leden verstuurd (via 
VOBericht 6). Daarmee haalt VOB een ‘eerste grove inschatting’ op, die voldoet om het Rijk (VNG) mee 
te kunnen voeden. Input die bedoeld is om te gebruiken voor het opstellen van een noodplan. Invullen 
daarvan door alle bibliotheken is gewenst en belangrijk, liefst zo snel mogelijk.  

De impact analyse die door Rijnbrink is opgesteld en verspreid, is veel gedetailleerder en helpt om 
meer in te zoomen op de financiële consequenties en risico’s, die helpen bij het nemen van (lokale) 

Dit stuk is gebaseerd op vragen die we hebben ontvangen op het terrein van Financiën. Ook kan het duidelijkheid 
geven aan medewerkers. De antwoorden zijn gebaseerd op recente inzichten en regelgeving en we proberen 
steeds de meest actuele informatie te delen. Voortschrijdend inzicht en ontwikkelingen kunnen leiden tot een 
update. Alle informatie wordt door Rijnbrink verstrekt als advies. We proberen vragen zo goed en duidelijk 
mogelijk te beantwoorden. We gaan uit van een tijdelijke periode die voor iedereen nieuw is. Sommige vragen 
hebben meer tijd nodig om goed beantwoord te worden. We vragen iedereen om flexibiliteit hierbij. 
 

https://www.rijnbrink.nl/nieuws-en-pers/coronavirus/1153-impactanalyse-tool-voor-bibliotheken
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beslissingen. Het invullen daarvan is feitelijk een vervolgstap. Het vervangt daarmee niet de 
inventarisatie van de VOB. Wij bevelen het invullen van de VOB inventarisatie van harte aan, omdat de 
VOB daarmee onze branche op landelijk niveau goed kan vertegenwoordigen. 

Inmiddels is er ook een stappenplan beschikbaar, welke als onderlegger gebruikt worden voor het 
adequaat invullen van de impactanalyse tool. 

Vanuit de inventarisatie van de VOB (VOBerichten 25) blijkt dat de eerste analyse uitkomt op een 
gemiddelde omzetderving van ca. 4,5%. Kijkende naar de ontvangen impactanalyses vanuit de relaties 
van Rijnbrink sluiten wij hierop aan met een percentage van ca. 5,2%. 

Wanneer jouw bibliotheek financieel advies bij Rijnbrink afneemt, heeft onze financieel 
adviseur/controller inmiddels contact met je opgenomen om de impactanalyse tool samen door te 
nemen. Bij vragen kun je contact opnemen met Eric van der Wal, business controller, 
eric.vanderwal@rijnbrink.nl M (06) 19 67 56 25. 
 

5. Hoe weet ik of we als bibliotheek aanspraak kunnen maken op de eenmalige 
tegemoetkoming (gift) van € 4.000,-? 

 
Op deze website kun je checken of je in aanmerking komt voor de eenmalige gift van € 4.000,-. Het is 
gekoppeld aan de SBI-code. De SBI-code wordt afgeleid van de activiteiten die je als bibliotheek 
(‘entiteit’ bekend met het KvK-nummer) hebt beschreven in het register van de Kamer van 
Koophandel. In de praktijk vallen de meeste bibliotheken onder code SBI-code 91011 – “Openbare 
bibliotheken" van uw hoofdactiviteit. Dan is de conclusie dat er geen aanvraag ingediend kan worden 
voor de Tegemoetkoming schade COVID-19. 

Achtergrond: 
Als u een onderneming inschrijft bij KvK, krijgt u een SBI-code (standaard bedrijfsindeling). Deze code vertelt iets 
over de economische activiteit van uw bedrijf. Andere bedrijven gebruiken deze informatie, bijvoorbeeld om 
klanten te zoeken. De overheid gebruikt de SBI-codes om beleid te maken. Wijzig daarom uw SBI-code bij KvK als 
uw SBI-code onjuist is of als uw bedrijfsactiviteiten veranderen. 
LET OP: Nu een wijziging doorvoeren heeft geen invloed meer op een eventuele tegemoetkoming nu. Daarvoor 
geldt de omschrijving zoals die per 15 maart 2020 bekend was. 

Er is gekozen voor een verruiming van de SBI-codes die in aanmerking komen voor de eenmalige 
tegemoetkoming (gift) van 4.000,-. Dat betekent dat openbare bibliotheken (SBI code 91.01.1) nu wel 
aanspraak kunnen maken, zie deze website voor de mogelijkheden en bijbehorende voorwaarden. Ook 
in VOBericht 14 staat hier meer over vermeld. 

Op donderdag 28 mei is bekend geworden dat er een verruiming van de Tegemoetkoming Vaste Lasten 
MKB (de TVL) zal plaatsvinden. Deze TVL geldt voor de periode tot 1 oktober en is voor de sectoren die 
ook onder de hierboven genoemde TOGS-regeling vielen. De tegemoetkoming van deze TVL is omhoog 
bijgesteld naar een maximum van 50.000,- maar er dienen wel aan aanvullende voorwaardes voldaan 
te worden, waaronder een minimale omzetderving van 30%.  
 

6. Hoe weet ik of we als bibliotheek in aanmerking kunnen komen voor tegemoetkoming 
loonkosten (NOW-regeling)?  
 

Meer informatie hierover is sinds dinsdag 31 maart beschikbaar via de website van de Rijksoverheid. 
Het aanvragen van een tegemoetkoming is gekoppeld aan het loonheffingsnummer. De bij vraag 4 
genoemde impact analyse tool kan als hulpmiddel worden ingezet voor het bepalen of de bibliotheek 
in aanmerking komt voor de NOW-regeling. In een update/aanvulling op deze FAQ volgt hierover meer. 
 

file://rbr-fs01.rijnbrink.rbcd.nl/Data/Projecten/CORONA%20dienstverlening/Bedrijfsvoering/Financi%C3%ABle%20dienstverlening/Stappenplan%20Impactanalyse.pdf
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/vastgestelde-sbi-codes#block-agnl-kvk-api-kvk-block)
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/vastgestelde-sbi-codes-0#block-agnl-kvk-api-kvk-block)
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/now
https://www.rijnbrink.nl/nieuws-en-pers/coronavirus/1153-impactanalyse-tool-voor-bibliotheken
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Na de eerdere signalen vanuit het VOB (VOBerichten 30) is er op donderdag 28 mei bekend geworden 
dat er een verruiming van de NOW-regeling zal plaatsvinden, de zogeheten NOW 2.0. Deze NOW- 
regeling wordt verlengd met een periode van 3 maanden, waarbij een tegemoetkoming voor de 
loonkosten over de periode juni, juli en augustus 2020 kan worden aangevraagd.  

De belangrijkste punten zijn te vinden op deze pagina. 

 

7. Hoe om te gaan met abonnees die geld terug willen omdat ze (tijdelijk) geen dienst krijgen? 
 
Deze vraag krijgen we veelvuldig. Er is reeds afstemming met (en binnen VOB) geweest, zie ook 
VOBericht (8 en 14). Binnenkort zullen we vanuit Rijnbrink een advies uitbrengen hoe hier mee om kan 
worden gegaan. In een update/aanvulling op deze FAQ volgt daarover meer.  

Inmiddels zijn onze bibliotheken/klanten geïnformeerd door middel van een inspiratie/adviesdocument 
hoe hier mee om kan worden gegaan. 
 

8. Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis voor projecten waarbij (extra) financiering wordt 
ontvangen vanuit een subsidieregeling of particulier fonds? 
 

Het advies is om hierover contact op te nemen met de programma-adviseur bij het betreffende 
fonds. Over het algemeen gaan fondsen coulant om met afspraken en wordt er samen naar een 
passende oplossing gezocht (uitstel verlenen, aangepast programma etc.). Of wanneer je als 
organisatie al kosten hebt gemaakt zonder dat je daar een tegenprestatie tegenover kan stellen, gaan 
ze hier coulant mee om. Reeds gemaakte kosten moeten goed verantwoord worden, maar zullen over 
het algemeen niet teruggevorderd worden, omdat er sprake is van een overmachtssituatie. 
Nog vragen of ondersteuning nodig? Neem contact op met Ria Kamphuis, subsidie coördinator Rijnbrink 
(ria.kamphuis@rijnbrink.nl). 
 

9. Welke gevolgen heeft de coronacrisis voor de Innovatie subsidie 2020? 
 

De Koninklijke Bibliotheek heeft de deadline voor het aanvragen van Innovatiesubisdie -2020 
verschoven naar 15 september 2020. Voor veel bibliotheken is het nu lastig om projecten samen met 
partners voor te bereiden.  Met het verschuiven van de indieningsdatum verschuiven ook de 
uitvoeringstermijnen. Projecten dienen uiterlijk te starten voor 31-12-2020 en te zijn afgerond voor  
1 oktober 2021 of - bij een looptijd van 2 jaar - voor 1 oktober 2022. Nog vragen of ondersteuning 
nodig? Neem contact op met Ria Kamphuis, subsidie coördinator Rijnbrink 
(ria.kamphuis@rijnbrink.nl). 
 

10. Welke gevolgen heeft de coronacrisis voor de Jaarrekening 2019? 
 

Het SRA (netwerkorganisatie van 370 zelfstandige accountantskantoren) heeft haar richtlijnen 
aangaande het afgeven van accountsverklaringen aangescherpt. Vooralsnog kunnen 
accountantsverklaringen zonder belemmeringen worden afgegeven, waarbij een extra passage in de 
“niet uit de balans blijkende verplichtingen” dient te worden opgenomen en de continuïteit is 
beoordeeld door de accountant. 

Wel is er een goede afstemming noodzakelijk tussen de controller, directie en accountant. Geadviseerd 
wordt de uitkomst van deze afstemming ook te communiceren met de gemeente en Raad van 
Toezicht/Bestuur. 

 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/now/now-veranderingen-per-1-juni
mailto:ria.kamphuis@rijnbrink.nl
https://www.kb.nl/ob/nieuws/2020/deadline-aanvraagdatum-innovatiegelden-2020-verschoven-naar-15-september
mailto:ria.kamphuis@rijnbrink.nl
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11. Komen er nog extra steunpakketten vanuit de overheid beschikbaar?  
 

Op donderdag 28 mei is verder bekend geworden dat de overheid een extra steunpakket van  
€ 566 miljoen beschikbaar zal stellen voor gemeenten, provincies en waterschappen, zodat die het 
hoofd boven water kunnen houden. Onderdeel van het steunpakket is een bedrag van € 84 miljoen dat  
beschikbaar komt voor de instandhouding van culturele voorzieningen. Bibliotheken worden hier met 
name genoemd. 
 
Meer informatie over het steunpakket is op deze pagina te vinden. 

Daarnaast stelt de Provincie Gelderland vanuit het Noodhulp budget € 6 miljoen beschikbaar aan de 
Gelderse gemeenten middels de subsidieregeling: Covid-19 Steun gemeente . Wellicht voor Gelderse 
bibliotheken interessant hun gemeente hierop te attenderen.  Binnen de regeling ‘haakje’ naar de 
bibliotheken onder: 

• Tegemoetkoming ondernemingen in de sectoren cultuur, sport, recreatie en toerisme of 
gemeenschapsvoorzieningen omdat zij schade lijden door de Covid-19 maatregelen 

• Voor het organiseren van activiteiten om de sociale verbinding te versterken in de periode waarin 
de Covid-19 maatregelen gelden. 

 
De subsidie is gebaseerd op een bedrag per inwoner van € 2,83. 

 

12. Is er nog meer informatie beschikbaar over de impact van Corona op de bibliotheken?  
 

Naast berichtgevingen vanuit de VOB is er nu ook op de onderzoekpagina van de Koninklijke Bibliotheek 
een dossier geplaatst “DE BIBLIOTHEEK IN CORONATIJD”, geschreven door Rijnbrink-collega Eric van 
der Wal (business controller). Het dossier is een weergave van de financiële impact op de 
bibliotheeksector, waarin ook ingegaan wordt op bovenstaande vragen. Verder is er in dit dossier te 
lezen hoe (andere) bibliotheken met de crisistijd omgaan.  

Het dossier is op de website van de KB terug te vinden, bibliotheekinzicht.nl. 

 

 
Namens de collega’s van het team Financiën, 
 
 
Anja Nazloomian     Margreet Smit 
Anja.nazloomian@rijnbrink.nl    margreet.smit@rijnbrink.nl 
M (06) 12 22 64 18     (06) 83 13 62 78 

 

NB Vanuit alle kanten komt er informatie over de gevolgen van de coronacrisis. Controleer voor actuele 
informatie ook de website van Rijnbrink en InSite WINO (voor wie daar toegang toe heeft) en volg de lokale 
berichtgeving vanuit je eigen bibliotheek. Staat jouw vraag er niet tussen of is het antwoord niet toereikend? 
Laat het weten dan nemen we die vraag zo spoedig mogelijk op. 
 

https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/akkoord-corona-compensatie-voor-gemeenten.13382508.lynkx
https://www.gelderland.nl/Subsidies/COVID-19-Steun-gemeente
https://www.bibliotheekinzicht.nl/dossiers/de-bibliotheek-in-coronatijd
https://www.bibliotheekinzicht.nl/dossiers/de-bibliotheek-in-coronatijd
file://rbr-fs01.rijnbrink.rbcd.nl/Data/Projecten/CORONA%20dienstverlening/Bedrijfsvoering/Financi%C3%ABle%20dienstverlening/Anja.nazloomian@rijnbrink.nl
file://rbr-fs01.rijnbrink.rbcd.nl/Data/Projecten/CORONA%20dienstverlening/Bedrijfsvoering/Financi%C3%ABle%20dienstverlening/margreet.smit@rijnbrink.nl

