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Op 21 februari 2020 informeerde vervangend minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK), Raymond Knops, uw Kamer over de organisatie van het 
Democratiefestival 2021. Met deze brief informeer ik uw Kamer over het besluit 
van Stichting DRVW tot uitstel van het Democratiefestival 2021 met een jaar. 
  
Besluit van DRVW tot uitstel naar 2022  
Om de onafhankelijkheid van het Democratiefestival te waarborgen is in 2020 
gekozen het festival in de zelfstandige Stichting voor democratie, recht en het 
vrije woord (DRVW) onder te brengen. Deze stichting is in december 2020 
begonnen met het organiseren van de tweede editie van het evenement, na een 
subsidie van € 650.000 van het ministerie van BZK. 
 
Bij het verlenen van de subsidie in 2020 stelde het ministerie van BZK als 
voorwaarde dat DRVW in samenspraak met BZK uiterlijk 1 juni zou besluiten of 
het festival wel of niet zou doorgaan en in welke vorm. Dit vanwege de COVID-
19-pandemie. Op 1 juni nam het bestuur van de stichting de beslissing het 
festival uit te stellen, omdat niet kon worden gegarandeerd dat het festival zonder 
beperkingen plaats kon vinden. Ik heb begrip voor dit besluit. 
 
Gevolgen en het vervolg 
DRVW zet met haar besluit tot uitstel van het Democratiefestival naar 2022 in op 
een volwaardige editie van het festival in dat jaar. De stichting heeft in de periode 
tussen december 2020 en 1 juli 2021 kosten gemaakt voor de organisatie van het 
festival. Hoewel dat nog niet met zekerheid is te zeggen, bedragen deze kosten 
naar verluidt ongeveer 35 procent van het totale subsidiebedrag. DRVW heeft 
aangegeven dat met dit bedrag is geïnvesteerd in het leggen van een basis voor 
het Democratiefestival, onder meer in het opbouwen van een netwerk en het 
opzetten van een festivalprogramma. Zowel het netwerk als de opzet zijn 
uitgangspunten voor de volgende editie en komen hiermee ten gunste van het 
festival in 2022. 
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Ik zal door middel van een subsidieverlenging van een jaar akkoord geven voor 
het inzetten op een editie in 2022. Het bedrag van € 650.000 dat het ministerie al 
beschikbaar stelde, kan dan voor de editie in 2022 worden gebruikt. 
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
 
 
 
 
drs. K.H. Ollongren


