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Naar aanleiding van het besluit ongeplaceerde evenementen tijdelijk niet toe
te staan, wordt voorgesteld om:
o Het Garantiefonds voor de bestaande doelgroep te verruimen:
vergoeding van 80% naar 100%, loslaten van de aanmeldtermijn,
artiesten buiten de EU toevoegen aan de subsidiabele kosten.
o Voor de overige evenementen wordt een Aanvullende
Tegemoetkoming Evenementen voorgesteld.
Voor beide voorstellen geldt dat goedkeuring vanuit Brussel noodzakelijk lijkt,
en er dus een termijn van 2 à 3 maanden te verwachten valt voordat tot
uitbetaling over kan worden gegaan.

Toelichting
Probleemanalyse
•
Op 9 juli is besloten dat de voorwaarden voor evenementen van 10 juli tot en
met 13 augustus tijdelijk worden aangescherpt.
o Ongeplaceerde evenementen en ongeplaceerde activiteiten in culturele
instellingen zijn tijdelijk niet toegestaan;
o Evenementen zijn enkel toegestaan indien ze geplaceerd en op 1,5
meter plaatsvinden;
o Met toegangstesten vervalt de 1,5 meter, maar geldt de
placeringsplicht nog wel. In dat geval kan 2/3 van de reguliere
capaciteit worden gebruikt.
o Uitzondering hierop zijn evenementen met een doorstroomkarakter,
zoals kermissen, beurzen en braderieën. Die kunnen zonder
toegangstesten ongeplaceerd en op 1,5 meter doorgang vinden.
•
Het besluit om ongeplaceerde evenementen tijdelijk niet toe te staan, en ook
toegangstesten in de horeca tijdelijk niet in te zetten kwam zeer abrupt, en
ging de volgende dag al in werking. Daarmee was er geen mogelijkheid voor
ondernemers om zich hier op voor te bereiden of te anticiperen. Of het nadeel
dat hierdoor wordt ondervonden valt onder het ondernemersrisico valt
daarmee te betwijfelen.
•
Organisatoren van evenementen hebben veelal reeds kosten gemaakt. Dit
geldt voor de evenementen die in de eerste dagen na 10 juli gepland stonden
(podia gebouwd), maar ook voor evenementen later in de kalender
(aanbetalingen aan artiesten, toeleveranciers, et cetera).
•
Als extra steun niet scherp wordt afgebakend, gaan hiervan grote risico’s op
precedentwerking uit, alsmede risico’s voor de uitvoerbaarheid. Deze risico’s
dienen te worden vermeden.
Garantiefonds evenementen
•
Voor de genoemde kosten is het Garantiefonds evenementen (Tijdelijke
regeling subsidie evenementen Covid-19) ingesteld. Indien een evenement
wordt verboden maakt het Garantiefonds het mogelijk om gemaakte kosten te
vergoeden. Het gaat vooral om betalingen aan onderaannemers en
leveranciers. 80% hiervan wordt als gift vergoed, voor het overige deel kan
een lening worden aangevraagd.
•
Het Garantiefonds is op dit moment enkel toegankelijk voor:
o Evenementen die gepland staan tussen 1 juli en 31 december 2021.
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Waarbij ten minste 2 eerdere edities van het evenement hebben
plaatsgevonden.
Voor de vorige editie van dat evenement is een
annuleringsverzekering met pandemiedekking afgesloten.
Entreeheffende evenementen
Evenementen die publiek toegankelijk zijn (dus niet besloten)
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Opties extra steun
NB: Voor alle substantiële aanpassingen en nieuwe regelingen lijkt een
akkoord t.a.v. staatssteun vanuit Brussel vereist. Dit zou vermoedelijk 2
tot 3 maanden duren.
1: Aanpassingen Garantiefonds
1A: Verhoging vergoedingspercentage Garantieregeling
•
Vergoeding verhogen van 80% subsidie +20% lening naar 100% subsidie.
•
Aangezien bij het Garantiefonds is opgemerkt dat het streven is om 3 tot 6
weken van tevoren duidelijkheid te kunnen bieden of evenementen in een
bepaalde periode kunnen doorgaan of niet, luidt het voorstel om deze
aanpassing door te voeren voor de periode van 10 juli tot en met 3 weken na
13 augustus. Immers, op 13 augustus wordt besloten of evenementen per 14
augustus weer doorgang mogen vinden.
•
Kosten: €40 miljoen. Kostenraming van garantieregeling gaat van €325 mln
naar €380 mln, maximale exposure van €385 mln naar €450 mln.
1B: Aanmeldtermijn Garantiefonds loslaten
•
Momenteel geldt 30 juni als uiterste indiendatum voor evenementen die voor
1 oktober plaatsvinden. Deze datum kan worden verschoven naar 3 weken na
inwerktreding van de uitbreiding, óf indien dat later is, tot 3 weken voor de
geplande evenementdatum. Daarmee kunnen te laat ingediende
aanmeldingen worden meegenomen, en kunnen organisatoren die tot de
doelgroep behoren maar tot dusverre geen aanvraag hebben ingediend, dit
met de huidige kennis van zaken alsnog doen.
•
Op dit moment zijn 15 aanmeldingen te laat ingediend. Indien de regeling
opnieuw wordt geopend is denkbaar dat enkele andere organisatoren alsnog
een aanvraag indienen.
•
Geraamde kosten: €10 miljoen
1C: Artiesten buiten EU onder subsidiabele kosten
•
Artiesten van buiten de EU (dus ook uit het VK) worden nu uitgesloten van de
subsidiabele kosten. Deze kunnen alsnog worden meegenomen in de regeling,
voor de gehele periode (1 juli t/m 31 december).
•
Geraamde kosten: €5 mln.
2: Maatwerk overige evenementen
2A: Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen
•
Voor evenementen die geen aanspraak maken op het garantiefonds kan een
aanvullende tegemoetkoming worden geboden. Om de doelgroep af te
bakenen worden de volgende voorwaarden voorgesteld:
o Gehouden in Nederland;
o Verboden door de maatregelen van 9 juli 2021, en daarop
geannuleerd door de organisator;
o Publiek toegankelijk;
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o Vergunnings- of meldingsplichtig
o Drempelsubsidie van €2.500
Uitbetaling geschiedt op basis van reeds gemaakte kosten. Kosten gemaakt
voor vaste activa komen niet in aanmerking, het terugbetalen van tickets
evenmin. Ook gaat het niet om gederfde inkomsten. Om cumulatie met de
garantieregeling te voorkomen is sprake van wederzijdse uitsluiting.
Tijdelijkheid: Vooralsnog is dit enkel nodig voor evenementen die gepland zijn
voor de periode van 10 juli t/m 13 augustus. Indien op 13 augustus wordt
besloten het verbod te verlengen, kan verlenging van deze maatregel tevens
nodig zijn. Indien hiertoe wordt besloten is wenselijk om in de brief expliciet
te maken dat de maatwerkaanpak niet geldt voor de periode vanaf 14
augustus, zodat organisatoren die vanaf nu aanvullende kosten maken voor
de periode na 14 augustus, weten dat dit voor eigen rekening en risico is.
Uitvoerbaarheid: Door RVO zijn de mogelijkheden van uitvoering van dit
maatwerk al bezien. Het is op dit moment voor RVO niet uitvoerbaar om voor
deze regeling te beschikken en betalen. We onderzoeken welke rol gemeenten
kunnen spelen bij de beoordeling en in de uitvoering van deze aanpak. De
details werken we de komende weken verder uit. Geraamde kosten: € 80
miljoen. Meerkosten dienen reëel te worden vergoed.
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Poppodia
•
Naast de evenementen worden ook de poppodia hard geraakt door de recent
door het kabinet afgekondigde maatregelen. Grotere en kleinere zalen door
het hele land hadden optredens geprogrammeerd die niet door kunnen gaan.
Gezien het belang van poppodia en hun schade zal er eveneens naar passende
compensatie van poppodia worden gekeken. Nadere informatie volgt nog.
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