Kader van de regeling
De evenementenbranche is een heterogene sector. Evenementen die in Nederland worden
georganiseerd hebben vaak een uniek en vooruitstrevend karakter. Sportwedstrijden, zakelijke
beurzen, concerten en festivals worden gerekend tot evenementen, maar hebben elk een eigen aard,
vorm en dynamiek. Met deze regeling is geprobeerd op een zo praktisch mogelijke manier de
variëteit van evenementen te bedienen. De uitgangspunten op hoofdlijnen zijn als volgt:
•
De garantieregeling is gericht op evenementen die gepland staan tussen 1 juli 2021 en 31
december 2021.
•
Evenementen die gepland stonden/staan vóór 1 juli 2021 en die verplaatst zijn/worden naar
een datum tussen 1 juli en 31 december 2021 vallen ook onder de regeling.
•
Het evenement dient in Nederland georganiseerd te worden.
•
De regeling is bedoeld voor professionele organisatoren van betaalde publieksevenementen.
Het gaat dan om festivals, concerten, sportevenementen en zakelijke evenementen zoals
vakbeurzen en congressen, waarbij de organisator verantwoordelijk is voor het organiseren
van het evenement en het risico daarvan draagt.
•
Gratis evenementen vallen niet onder de regeling.
•
Alleen evenementen die bij de voorgaande twee edities een annuleringsverzekering hadden,
vallen onder de regeling.
•
Voor deze regeling geldt een subsidieplafond van € 385 miljoen. Dit plafond wordt verdeeld
op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.
•
Een organisator kan aanspraak maken op de regeling als het evenement wordt verboden
door de Rijksoverheid vanwege het epidemiologische beeld en de organisator als gevolg
daarvan het evenement annuleert.
•
In dat geval ontvangt de organisator maximaal 100% van de dan reeds gemaakte kosten. Van
dit bedrag is 80% een gift, voor het meerdere geldt een terugbetalingsverplichting.
•
Fees aan de eigenaar van een sportevenement (internationale federatie of commerciële
partij), gages van buitenlandse artiesten, afschrijvingskosten en investeringen in vaste activa
vallen niet onder de subsidiabele kosten.
•
Het evenement dient georganiseerd te worden conform de ten tijde van het evenement
geldende (corona-) veiligheidsmaatregelen.
•
Er is sprake van een steunmaatregel. Hieraan is verbonden de verplichting dat Nederland
informatie over de uitgekeerde steun openbaar maakt en bepaalde informatie over de
tenuitvoerlegging van deze regeling doorgeeft aan de Europese Commissie, nadat de regeling
is goedgekeurd en vervolgens ten uitvoer is gelegd.
Vindt het evenement doorgang, dan vervalt het recht op financiële compensatie vanuit deze regeling.

