Checklist
Garantiefonds evenementen

Om organisatoren van evenementen in gelegenheid te stellen om te starten met de organisatie van
evenementen na 1 juli 2021, heeft de overheid een garantiefonds in het leven geroepen. Als een
evenement dan door corona gerelateerde maatregelen onverhoopt niet door kunnen gaan, dan krijgt
de organisator 80% van de gemaakte kosten terug als gift. Voor de overige 20% geldt een
terugbetalingsregeling. Om in aanmerking te komen voor deze regeling moet de organisatie van het
evenement wel voldoen aan een aantal voorwaarden. We zetten ze voor u op een rij:
Voorwaarden
(bron: Tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19, 19 maart 2021 Min. Van Economische
Zaken en Klimaat, DGBI / 21077209)

Gereed (Ѵ) / Niet van
toepassing (Nvt)

Het evenement is gepland tussen 1 juli 2021 en 31 december 2021.
Het evenementen was gepland vóór 1 juli 2021 en is verplaatst naar een datum
tussen 1 juli en 31 december 2021.
Het evenement is in Nederland georganiseerd.
Het evenement is georganiseerd door een professionele organisator 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.
Het is géén gratis evenement. Deze vallen niet onder de regeling.
Bij de twee voorgaande edities van het evenement was een
annuleringsverzekering afgesloten.
Het evenement is georganiseerd conform de ten tijde van het evenement
geldende (corona-) veiligheidsmaatregelen.
Voldoet u aan de genoemde voorwaarden? Dan dient u daarnaast rekening te houden met het
volgende:





Voor deze regeling geldt een subsidieplafond van € 385 miljoen. Dit plafond wordt verdeeld
op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.
De 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. Inkomsten 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
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.
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Indienen aanvraag
U kunt per aanvraag per evenement indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
Om een beroep te kunnen doen op deze regeling moet u zich minstens drie maanden voorafgaand
aan het evenement (voor evenementen in juli korter) melden. U kunt de aanvraag indienen op de
website van www.rvo.nl. Naar verwachting kan dit vanaf 30 april 2021. Bij de aanvraag moet u de
volgende gegevens aanleveren:
Indienen aanvraag (in te vullen per evenement)
(bron: Tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19, 19 maart 2021 Min. Van Economische
Zaken en Klimaat, DGBI / 21077209)

Gereed (Ѵ) / Niet van
toepassing (Nvt)

Naam Evenement
Datum event
Organisator
KvK-nummer
Bankrekeningnummer
Begroting van het evenement (2021)
(voorlopige) Vergunning – relevante informatie rond de “dynamische”
vergunning (indien die er komt)
Exploitatieoverzichten van de twee meest recent in Nederland gehouden edities
van het evenement, dan wel, in geval van een internationaal sportevenement,
van de twee meest recent gehouden edities van het evenement
Een verzekeringspolis van de annuleringsverzekering (overige dekking) voor de in
2021 te houden editie van het evenement
Verzekeringspolissen van annuleringsverzekeringen voor de twee meest recent in
Nederland gehouden edities van het evenement, dan wel, in geval van een
internationaal sportevenement, voor de twee meest recent gehouden edities van
het evenement
De RVO streeft ernaar binnen 4 weken na het indienen van een volledige aanvraag een besluit over
verlening van de subsidie te nemen.
Wat als uw evenement wordt geannuleerd?
Als u als organisator een subsidieverlening van de RVO heeft ontvangen en uw evenement wordt
vanwege corona-gerelateerde beperkingen verboden door de Rijksoverheid, dan moet u binnen 13
weken na aankondiging van het verbod een aanvraag tot subsidievaststelling in bij de RVO. U moet
dan de volgende aanvullende informatie aanleveren:
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Annulering door corona-gerelateerde beperkingen (per evenement)
(bron: Tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19, 19 maart 2021 Min. Van Economische
Zaken en Klimaat, DGBI / 21077209)

Gereed (Ѵ) / Niet van
toepassing (Nvt)

Een overzicht van de gemaakte kosten (en bewijzen daarvan) geaccordeerd
door een accountant (in geval van subsidie boven € 125.000) of een verklaring
(in geval van subsidie tussen € 25.000 en € 125.000).
Een kopie van de afgegeven evenementenvergunning door de betreffende
gemeente.
Exploitatieoverzichten van de twee meest recent in Nederland gehouden
edities van het evenement, dan wel, in geval van een internationaal
sportevenement, van de twee meest recent gehouden edities van het
evenement;
Een verzekeringspolis van de annuleringsverzekering (overige dekking) voor de
in 2021 te houden editie van het evenement;
Verzekeringspolissen van annuleringsverzekeringen voor de twee meest recent
in Nederland gehouden edities van het evenement, dan wel, in geval van een
internationaal sportevenement, voor de twee meest recent gehouden edities
van het evenement;

Binnen vier weken wordt de aanvraag tot vaststelling van de subsidie met verificatie van de
aangeleverde informatie beoordeeld en wordt een definitief vaststellingsbesluit gemaakt en
ontvangt de organisator de compensatie.

