
Deze checklist is gemaakt door mijn vakbond  

Subsidieregeling evenementen bij annulering 1 

De organisator van een evenement kan een subsidie aanvragen, om zijn kosten vergoed te 

krijgen als het evenement door maatregelen van de overheid is afgelast. (*zie: Evenementen 

tijdens de zomer van de Rijksoverheid) 

Het honorarium van de artiest valt ook onder deze subsidieregeling, maar moet WEL door de 

organisator worden aangevraagd.  

Deze lijst met vragen is een hulpmiddel voor de artiest om te bekijken of er mogelijk door de 

organisator ook voor de artiest subsidie kan worden aangevraagd vanwege zijn gemiste 

honorarium.  

De artiest zal zélf de organisator van het evenement dienen te benaderen met het verzoek om 

zijn honorarium mee te nemen in de door de organisator in te dienen subsidieaanvraag. 

Vraag antwoord  
is sprake van een evenement als omschreven in de regeling? ja nee  
is het evenement verboden door Rijksoverheid? (*) ja nee  
geldt er voor het evenement een toegangsprijs? ja nee  
zou het evenement plaatsvinden tussen 1 juli en 31 december 

2021? ja nee  
vindt het evenement in Nederland plaats? ja nee  
was er een editie van het evenement in 2020? ja nee  
was er een editie van het evenement in 2019? (**) ja nee  
hadden beide edities een annuleringsverzekering met 

pandemiedekking? ja nee  

 ja nee  
Als 1 van de antwoorden op de vragen "nee" is, dan is de regeling 

niet van toepassing     
(*) LET OP:  
Als de lokale overheid (gemeente / Provincie) het evenement 

verbiedt, dan geldt de regeling niet.     
Als de organisator een op zich niet verboden evenement annuleert, eindigt of staakt, dan 

geldt de regeling niet.  

 

 

Als het antwoord op al de vragen “ja” is, dan kan de artiest aan de organisator vragen 

of deze het honorarium van de artiest onderdeel wil maken van de subsidie die door de 

organisator kan worden aangevraagd. 

(**) De Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen wordt op het moment van publicatie nog 

verder uitgewerkt door de Rijksoverheid. Mogelijk geldt deze regeling ook voor evenementen die 

slechts één eerdere editie hebben gehad. Deze checklist wordt daarop aangepast als daar meer 

duidelijk over is.  
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