
Subsidieregeling evenementen bij annulering 
 

De subsidieregeling evenementen maakt het mogelijk om gemaakte kosten van de organisator  
te vergoeden als de overheid het evenement verbiedt vanwege corona.

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Wat houdt de  
regeling in?  
• Als een evenement door de 

overheid wordt verboden 
vanwege corona en de 
organisator als gevolg daarvan 
het evenement moet 
annuleren, kan de organisator 
maximaal 80% van de dan 
reeds gemaakte kosten 
gecompenseerd krijgen.  
Voor evenementen die zouden 
plaatsvinden tot en met 19 
september geldt een verhoogd 
subsidie percentage van 100%. 

 
• Als subsidie wordt gevraagd 

voor meer dan 80% van de 
gemaakte kosten, dan krijgt de 
organisator voor het 
resterende deel een lening 
tegen 2% rente.

Voorwaarden voor 
de regeling  
• Het evenement is gepland tussen 

1 juli 2021 en 31 december 2021. 
 
• Het is toegestaan om een 

evenement dat op dit moment 
gepland stond vóór 1 juli 2021 te 
verplaatsen naar een datum 
tússen 1 juli 2021 en 31 december 
2021.  

 
• Het evenement moet één keer 

zijn georganiseerd en had de 
laatst gehouden of geplande 
editie een annulerings -
verzekering waarbij een 
pandemie niet is uitgesloten. 

 
• Het evenement wordt 

georganiseerd in Nederland. 
 
• De organisatie houdt zich aan de 

dan geldende corona- en 
veiligheidsmaatregelen.  

 
• Gratis evenementen vallen niet 

onder de regeling. 

Waar kan de regeling 
worden aangevraagd?  
• Aanvragen voor evenementen van 

voor 1 oktober moeten of uiterlijk 3 
weken na de start van een wijziging 
van de regeling óf uiterlijk 3 weken 
voor de geplande datum van het 
evenement worden ingediend. 

 
• Aanvragen voor evenementen per 1 

oktober moeten uiterlijk drie 
maanden voor de geplande datum 
van het evenement bij RVO worden 
ingediend. 

 
• Een aanvraag indienen kan via 

rvo.nl/subsidieregelingevenementen. 
 
• RVO neemt binnen 4 weken na het 

indienen van een volledige aanvraag 
een besluit. 

Voorwaarden en meer informatie: 
rijksoverheid.nl/ 

subsidieregelingevenementen

De regeling is onder voorbehoud van goedkeuring van de Europese Commissie.
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