
 
Persbericht – 11 juli 2021 
 

EVENEMENTENTOELEVERANCIERS HEBBEN EXTRA STEUN NODIG 
 

De ETC, het Evenementen Toeleveranciers Collectief, is verbijsterd over het ridicule besluit 
van het kabinet om de versoepelingen, minder dan 12 uur voor aanvang van evenementen, 

terug te draaien. Het is onmogelijk voor de evenementenbranche om hier adequaat op in te 
spelen!  
 

Het is verbazingwekkend dat het kabinet met de huidige druk op de zorg, zulke draconische 
maatregelingen afkondigt. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan protocollen hoe evenementen 
veilig georganiseerd kunnen worden middels Fieldlab Evenementen en waarbij de 1,5 meter afstand 
veilig kan worden losgelaten. Er is heel gedegen onderzoek gedaan, waar OMT leden zelf aan hebben 
meegewerkt en hebben aangegeven hoe goed en veilig wij in Nederland evenementen kunnen 

organiseren. Het lijkt nu of de overheid hier helemaal niets mee doet.  
Met de aankondiging dat evenementen vanaf 30 juni jl. weer mochten plaatsvinden, hebben bedrijven 
alles in het werk gesteld en gigantische investeringen gedaan om weer te kunnen opstarten. 
 

Wij eisen dan ook van het kabinet dat er uiterlijk 23 juli 2021 een nieuw weegmoment is, en als de 
druk op de zorg niet is toegenomen, dat de evenementen weer door kunnen gaan volgens het oude 
plan en op volle sterkte. En dat de nu aangescherpte maatregelen uiterlijk vrijdag 13 augustus 2021 

om 06:00 uur beëindigd worden, zodat de branche zich tijdig kan voorbereiden op de events die in 
het weekend van 13, 14 en 15 augustus 2021 plaatsvinden. 
 
Daarnaast eisen wij dat er beleid gemaakt wordt voor aan de ene kant de buitenevenementen, zoals 
festivals, dance events en popconcerten, waar de protocollen rondom testen voor toegang goed 
worden nageleefd en uitgevoerd. En aan de andere kant de horeca en nachtclubs die daar niet op 
ingesteld zijn en daar geen ervaring mee hebben. De evenementensector heeft eerder een GO nodig 

dan de horeca, zij hoeven alleen maar de deur van het slot te halen. 
 

Het ETC roept daarom op tot 

Plafond maximale staatsteun moet omhoog 
Het plafond van maximale staatsteun moet omhoog voor alle bedrijven in de evenementenbranche. 
Veel bedrijven hebben het plafond in Q2 (of eerder) al bereikt, waardoor ze in Q3 niet meer in 
aanmerking komen voor de TVL.  
Aanpassing van de NOW Q3 2021 

De aanpassing van de NOW Q3 2021 moet per direct worden teruggedraaid.  
100% omzetverlies = 100% steun!  
Verlengen van steunpakketten 
De steunpakketten moeten worden verlengd tot en met Q1 2022 voor de evenementenbranche. De 
branche heeft dit per direct nodig voor rust en toekomstperspectief. Na 30 september houdt nu alles 
op. Dit is onverantwoord voor de 100.000 mensen die werkzaam zijn in de evenementenbranche.  

Er moet een schadefonds komen! 
Organisatoren die een evenement zouden organiseren tussen 9 juli en 14 augustus 2021, en waar 
gemeenten vergunningen voor hebben afgegeven of hadden toegezegd dat deze vergunning zou 
worden verleend, moeten 100% schadeloos worden gesteld. Dus niet alleen de organisatoren die in 
aanmerking komen voor het Garantiefonds. Dit is geen bedrijfsrisico meer! 
 

We proberen al 16 maanden te overleven en zijn inmiddels ten einde raad. Alle reserves zijn in rook 
opgegaan en het laatste beetje aan liquide middelen is gebruikt door de bedrijven om te herstarten. 

Wanneer het kabinet ons niet helpt, tot in ieder geval Q1 2022, is de evenementenbranche ten dode 
opgeschreven.  
 

ETC, het Evenementen Toeleveranciers Collectief is een samenwerking van Front of House suppliers 
[collectief van Brabantse Evenementen Toeleveranciers], TVD [branchevereniging van Nederlandse 
Tentenverhuurbedrijven] en VTTE [Vereniging Technisch Toeleveranciers Evenementen]. Zij behartigt de 
belangen van alle evenemententoeleveranciers en bundelt haar krachten tijdens de COVID-19 pandemie. 
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Voor meer informatie  
Namens Evenementen Toeleveranciers Collectief [ETC] 
• Martijn v.d. Broek, woordvoerder ETC, T: 06 53945072 E: martijn@vanhamtenten.com 
• Debbie Reinders, secretariaat ETC, T: 06 20984633 E: d.reinders@debbiereinders.nl  
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