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Geachte dames en heren,
Allereerst danken wij u voor de route die wij samen bewandelen, in het bijzonder de
betrokken ministers en de ruime groep ambtenaren die zich met ons over de invulling van
maatregelen buigt.
We bevinden ons in een buitengewoon complexe periode. De evenementenbranche is een
belangrijke branche in Nederland, die zich momenteel in een uiterst benaderde positie
bevindt. Zoals u weet is onze branche is als eerste ‘uit’ gegaan en zal deze als laatste weer
‘aan’ gaan; daarom is veel aandacht en zorg vereist. We denken samen met u reeds enkele
goede stappen gezet te hebben, maar moeten signaleren dat de situatie voor onze branche
precair is en verder dreigt te verslechteren. Daarbij zij opgemerkt dat de met ‘cultuur’
gemerkte gelden – anders dan velen denken – niet bij de evenementenbranche terecht
komen.
Maatschappelijk en economisch belang
De sector brengt een groot maatschappelijk aspect met zich mee. Zeker in tijden van crisis
hebben mensen behoefte aan ontspanning en uitgaan, aan sport, cultuur, evenementen.
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Dit wordt onderstreept door de onwenselijke situaties die zich recentelijk meerdere malen
hebben voorgedaan, waarin mensen zelf (illegale) feestjes organiseren op onveilige
plekken, zonder controle en zonder professionele organisatie.
De zakelijke evenementen leveren een grote economische bijdrage, zowel direct als
indirect aan bijvoorbeeld horeca en toerisme. Zij dragen grootschalig bij aan de
kenniseconomie en aan kennisdeling. Deze kennis dreigt verloren te gaan. Daarbij kunnen
ontwikkelingen rond zakelijke evenementen een aanjager zijn om sneller ruimte te geven
aan de publieksevenementen.
De hele keten wordt getroffen
De omzet die gestopt is betekent zeker niet alleen een probleem voor organisatoren.
Organisatoren zijn het topje van de ijsberg, het betreft een hele keten die volledig tot
stilstand is gekomen. Het treft dus niet alleen podia, festivals en artiesten, maar ook
locatieverschaffers en een netwerk van vaak gespecialiseerde toeleveranciers, bijvoorbeeld
in licht, geluid, stagehands, ehbo- en evenementenbeveiligingspersoneel, design,
pyrotechniek, podiumtechniek, vervoer en logistiek, standbouwers, meubilairverhuurders,
foodtrucks, water- en wc-systemen, stroomvoorziening, overige personeelsleveranciers,
merchandise, etc.

1. Verlengen steunmaatregelen - verbeterpunten
De verlenging van en aanvulling op de huidige maatregelen na 1 oktober 2020 zijn voor
ons noodzakelijk; gelukkig is dat in uw planvorming en berichten ook erkend.
Verbeterpunten
Wij constateren echter dat noodzakelijk maatwerk voor de evenementensector in deze
regelingen ontbreekt.
a. TVL - SBI-codes
De sectoren die de meeste steun nodig hebben, kennen nog steeds te veel voorbeelden
waar het verkrijgen van steun door een niet-gegunde SBI-code niet lukt. Er moeten betere
mogelijkheden komen om dat te realiseren. Zonder aanpassing gaat de steun voor een
grote groep bedrijven onvoldoende zijn.
Het begint met een raar gegeven: er is geen SBI-code voor evenementen. Partijen die in
de branche zitten, daar hun afzetmarkt hebben, hebben tal van codes die het werk deels
dekken maar nu niet op de TVL-lijst staan. Het is een relatief jonge branche, de activiteiten
van de bedrijven zijn divers, dus het is historisch te verklaren. Maar dit kan en mag niet
de reden zijn dat bedrijven voor wie de steun bedoeld is, er door een formaliteit geen
aanspraak op kunnen maken.
Ons logische doel en verzoek: een aanpassing van het SBI-code systeem, en wel zodanig
dat:
•

elk bedrijf dat werkzaam is in of voor de evenementenbranche,
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•
•

dat voldoet aan de criteria m.b.t. omzetverlies, uit evenementenomzet,
de voor hem/haar bedoelde steun kan verkrijgen.

In de bijlage hebben wij voorbeelden en oplossingsrichtingen opgenomen.
b. TVL – maximum moet omhoog
Hoewel de TVL een mooie regeling lijkt, hebben wij grote problemen hiermee. Teveel
bedrijven in onze branche zijn in de periode tot 1 september 2020 nauwelijks geholpen
met hun vaste-lastendruk. De maximale vergoeding uit TOGS en TVL-1 van 54.000 euro
is voor heel veel bedrijven volstrekt onvoldoende.
De vaste-lastendruk wordt met de nieuwe voorstellen, met een maximum van 90.000 euro,
niet goed opgevangen voor tal van ondernemingen. Gelet op het kapitaalintensieve
karakter van de branche is het goed, zelfs noodzakelijk dat er een regeling is ter
compensatie van vaste lasten. Wij hebben eerder gepleit het maximale bedrag los te laten
of anders veel hoger te stellen. Dit blijft noodzakelijk en wij herhalen deze oproep. Een
hoger omzetverlies zou in kapitaalintensieve en gesloten sectoren moeten leiden tot een
hogere vergoeding, al dan niet in combinatie met een andere vorm van steun. De mkbbedrijven die wat groter zijn, en daarmee een hogere TVL zouden gebruiken, zijn in aantal
weliswaar niet zo groot maar hun belang voor de ruggengraat, de structuur van de
branche, is heel groot. Als zij omvallen omdat de TVL steun te laag blijft, is er grote schade
die nu relatief eenvoudig te voorkomen lijkt.
De steunmaatregelen die een bedrijf ontvangt moeten bij samenloop niet begrensd zijn
maar moeten goed terecht komen. Momenteel is een maximum bepaald waardoor, bij
ontvangst van steunbedragen uit verschillende regelingen, de bedrijven onterecht beperkt
worden in hun mogelijkheid de juiste, voor hen bedoelde, steun te ontvangen. Dat
maximum moet worden losgelaten of anderszins worden aangepast.
c. TVL en NOW – referentiemaanden moeten representatief zijn
Het is belangrijk dat de maanden waarmee voor de toekenning van gelden vergeleken
wordt, representatief zijn. Op dit moment is de vergelijking van de TVL met vergelijkbare
perioden in 2019 terecht. Voor de periode vanaf 1 januari 2021 zou opnieuw vergeleken
moeten worden met 2019.
Voor bedrijven die juist in de wintermaanden actief zijn (bijvoorbeeld delen van de
zakelijke evenementenmarkt) of voor andere bedrijven die juist in de zomermaanden actief
zijn (bijvoorbeeld op veel festivals), moet maatwerk mogelijk zijn. Nog beter is te gaan
middelen over het hele jaar; zeker nu de regelingen langer toegepast worden, is dat een
logische oplossing.
d. NOW – geen ‘boetes’ voor bedrijven die zich, op uw verzoek, reorganiseren
In het eerste NOW-pakket werd een beroep gedaan op ondernemers niet tot ontslagen
over te gaan. Gezien de onzekerheden en onwetendheid over het virus op dat moment een
terechte keus. Tijdens de presentatie van het tweede steunpakket is door de ministers
Wiebes en Hoekstra aangegeven dat een tweede pakket nodig werd geacht, maar dat
ondernemers hun verantwoordelijkheid dienden te nemen, want dat de steunmaatregelen
niet altijd door konden gaan en dat men er vanuit ging dat de ondernemers vanaf 1 oktober
hun bedrijfsvoering aangepast zouden moeten hebben aan de nieuwe werkelijkheid.
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Oftewel een duidelijk appel aan alle ondernemers om te bezien hoe men het zonder
overheidssteun zou kunnen redden.
Hierop hebben ondernemers in de evenementensector geschakeld door hun bedrijfsmodel
aan te passen, omdat er naar verwachting pas in de loop van 2021 weer
publieksevenementen mogelijk zouden zijn. Middels wettelijke mogelijkheden, overleg met
personeel, het begeleiden van het personeel naar ander werk, het niet verlengen van
tijdelijke contracten en via natuurlijk verloop heeft men veelal het personeelsbestand
(trachten) aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid. Dit betekent dat de bedrijven die
passende maatregelen hebben genomen vanaf oktober een veel lagere loonsom hebben
dan in de voorgaande maanden. Dit gaat om percentages van 25 tot 50% minder loonsom.
Doordat de indirecte boetebepaling in NOW 3.0 in stand wordt gehouden, waarbij bedrijven
een boete krijgen bij een lagere loonsom dan de referentieperiode (deze zal normaliter
voor 1 oktober 2020 liggen), worden de adequate ondernemers zeer hard getroffen en dit
zeker ten opzichte van bedrijven die geen passende maatregelen hebben genomen en
wederom de maximale steun ontvangen.
De vrijstelling zoals nu voorgesteld van 10, 15 of 20% is dus veel te laag en naar onze
mening dient deze indirecte boetebepaling, die ook vrijwel niet bekend is bij de meeste
ondernemers, geheel geschrapt te worden.
Daarbij willen wij wel opmerken dat ondernemers afscheid moeten nemen van
medewerkers om te kunnen overleven en niet omdat men graag wil inkrimpen, want er
verdwijnt zo wel veel kennis uit de sector.
Voorzet:
We hebben een praktisch voorstel voor de boeteregeling in de NOW in
gedachten:
Als bij de aanvraag van NOW 3.0 een extra stap ingebouwd wordt, namelijk dat
het bedrijf kan aangeven tot maximaal x procent van de loonsom volgens de
referentieperiode gebruik te willen maken en dat op dier basis de afrekening en
boetebepaling moet gelden, dan bereik je dat:

-

de ondernemer kan inspelen op de nieuwe situatie, met een overzichtelijke
boeteregeling;
de overheid niet veel te hoge voorschotten behoeft te betalen, met risico van het
mogelijk niet terug kunnen vorderen;
de ondernemers niet met mogelijk grote onverwachte terugbetaalverplichtingen te
maken krijgen;
de bedrijven met seizoensinvloeden niet te hard worden getroffen;
het percentage dat men vraagt moet altijd lager tot maximaal 100% zijn, zodat de
overheid er nooit aan tekort kan komen ten opzichte van de bestaande systematiek.

e. TOZO – vermogenstoets is onredelijk
De nieuwe vermogenstoets zorgt voor ondernemers voor oneerlijkheid en onredelijkheid.
De ondernemer die bijvoorbeeld geld heeft gespaard voor pensioen wordt gekort, omdat
er spaargeld is. De vermogenstoets zou, als hij al geldt, op een veel hoger bedrag gesteld
moeten worden of categorieën als pensioenspaarpotten (bijv. FOR), overwaarde uit huis
e.d. uit moeten sluiten.
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2. Verzekeringsfonds
In overleg met u en het Verbond van Verzekeraars is het essentieel een goede vorm te
vinden voor het garanderen van de pandemiedekking voor evenementen. De overheid
krijgt hier samen met de evenementenbranche wat ons betreft een belangrijke rol. Als een
evenement niet doorgaat, moet worden voorzien in terugbetaling van de ticketgelden aan
de consumenten en het betalen van de partijen in de keten die al kosten hebben gemaakt.
Organisatoren beginnen vaak al bijna een jaar van tevoren met het voorbereiden van
evenementen, en dus ook met het maken van kosten. Zonder een dergelijke verzekering
kunnen ze niet werken. We willen graag op korte termijn met u de opzet en uitwerking van
een fonds en de bijbehorende systematiek verder bespreken en uitwerken.

3. Nood-/cq herstelfonds publieksevenementen, met
oog voor duurzaamheid en innovatie
We zijn verheugd dat u een indicatie heeft gegeven te gaan werken aan een herstelfonds
in 2021. Eerder pleitten wij voor een aanvullend nood- cq herstelfonds, met oog voor
duurzaamheid en innovatie.
Wij denken de komende tijd graag met u mee om tot een, juist ook voor de
evenementenbranche, juiste invulling van dit fonds te komen.
Tenslotte
We hopen dat we middels deze brief hebben kunnen overbrengen dat de nood zeer hoog
is, dat er meer steun nodig is en dat maatwerk noodzakelijk is.
Wij vertrouwen op een spoedige beslissing van het kabinet en de Tweede Kamer, voor
uitwerking van specifieke ondersteuning van de zwaar getroffen evenementenbranche.
Vanzelfsprekend staan wij altijd open voor overleg, nadere toelichting en/of beantwoording
van eventuele vragen.
Met vriendelijke groet,
Alliantie van Evenementenbouwers, Jolanda Jansen en Willem Westermann
Eventplatform, Riemer Rijpkema
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Bijlage: uitbreiding SBI-codes m.b.t. TVL
Een aanpassing van de werkwijze is nodig
Een eigen code?
Een idee zou kunnen zijn dat er een nieuwe aparte speciale SBI-code komt voor bedrijven
die werken in de evenementensector en dat zij deze code voor een bepaalde datum moeten
toevoegen aan hun bestaande codes. Op deze manier creëer je een logische groep
bedrijven die ook eenvoudig te controleren zijn.
Waarom vasthouden aan de inschrijving per 15 maart?
De bedrijven die nog steeds gemist worden en hier ook genoemd moeten worden zijn de
bedrijven die na 15 maart de goede SBI-codes gekregen hebben, maar nu niets krijgen in
verband met de datum en het daardoor niet herkenbaar zijn in de naam van het bedrijf.
En anders maatwerk
Mochten voorgaande opties niet mogelijk blijven, dan dienen maatwerkoplossingen beter
toegepast te worden. Bedrijven die feitelijk hun afzetmarkt in de evenementenbranche
hebben en voldoende omzetverlies hebben, dienen erkend te worden als bedrijven die
steun krijgen.1
Voorbeelden van schrijnende gevallen
Ter illustratie vindt u hier een aantal bedrijven
evenementenbranche, maar die niet worden gesteund.

die

essentieel

zijn

voor

de

In deze gevallen gaat het om bedrijven die een code hebben toegewezen gekregen die
klopt met hun werkzaamheden. Het zijn dus geen bedrijven met een ‘verkeerde’ SBI-code.
Wel zijn het bedrijven die bijna hun gehele omzet halen uit werkzaamheden binnen de
evenementenbranche. Nu vallen deze bedrijven buiten het TOGS- en TVL-pakket, terwijl
deze pakketten pretenderen juist (mede) voor de evenementenbranche bedoeld te zijn.
De EHBO hoort erbij!
86925 - Ambulancediensten en centrale posten &
86929 - Samenwerkingsorganen op het gebied van gezondheidszorg en overige
gezondheidszorg-ondersteunende diensten
Onder deze codes vallen het merendeel van de medische dienstverleners voor
evenementen. Zonder de eerstehulpverleners en de verpleegkundigen die deze
bedrijven leveren zijn evenementen helemaal niet mogelijk. Het gaat hier ook
vaak om gespecialiseerde bedrijven die niet alleen goed opgeleide mensen in
dienst hebben, maar ook zeer specialistische apparatuur in huis hebben. Zodra
evenementen weer mogelijk worden zullen we, waarschijnlijk meer dan ooit, een

1

Om het werkbaar te maken zijn wij overigens zeer bereid een betrouwbare vertegenwoordiging
vanuit de branche aan te wijzen, die samen met de overheid gaat kijken of een partij wel of niet recht
heeft op de TOGS en TVL.
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beroep moeten doen op deze bedrijven en hun kennis. We kunnen hen in deze
tijd niet vergeten.
Een professionele branche vraagt specialistische hulp
70221 - Organisatie- adviesbureaus
De laatste jaren is veel werk verricht in de professionalisering van de
evenementenbranche. Deze professionalisering heeft ook geleid tot
specialisaties op bepaalde gebieden. Hierbij kan gedacht worden aan veiligheid,
geluidsbeheersing en milieu. Binnen deze bedrijven is veel kennis verzameld die
van groot belang is voor de veiligheid op evenementen, de beperking van
overlast voor omwonenden en de verduurzaming van evenementen. Zonder
steun zullen deze bedrijven het niet overleven, en staat een kaalslag te wachten
in de evenementenkennisindustrie. Dit zal direct gevolgen hebben voor
evenementen die na de corona crisis weer op willen starten, en onder andere de
verdere verduurzaming van de branche.
Materialen die specifiek voor de evenementenbranche worden gemaakt
2511 - Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
Onder deze code vallen bedrijven die gespecialiseerd zijn in het maken van
metalen constructies die bijna alleen gebruikt worden op evenementen en podia,
zoals bijvoorbeeld ‘truss’. Deze onderdelen zijn van groot belang voor het veilig
en mooi aankleden van podia, het bouwen van tijdelijke constructies en het
ophangen van licht- en geluidsapparatuur. De producten zijn zo specifiek dat ze
niet door andere bedrijven worden afgenomen. De bedrijven hebben jarenlang
gewerkt aan het ontwerpen en produceren van producten die veilig zijn en het
herhaalde gebruik op verschillende locaties aankunnen zonder te beschadigen.
Deze producten worden op dit moment niet afgenomen, maar de voorraad voor
2020 was wel al (gedeeltelijk) aangelegd, en moet worden opgeslagen.
Veilig water op het evenement is een vak – voor een paar mooie
bedrijven
43221 - Loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair
Onder andere het grootste bedrijf in Nederland dat (drink)water levert, en
sanitair aansluit, op evenementen valt onder deze code. Bij heel veel
evenementen is het noodzakelijk om tijdelijke watervoorzieningen aan te leggen.
Hierbij is het van groot belang dat de waterkwaliteit goed is, en dat het riool
goed afvoert. Deze kennis is aanwezig bij slechts een beperkt aantal bedrijven
in de evenementenbranche. In het verleden hebben we gezien wat er kan
gebeuren als er niet zorgvuldig wordt omgegaan met de watervoorziening; het
is van groot belang dat de opgedane kennis en specialistische apparatuur binnen
de branche behouden blijft.
Allerlei soorten materialen zijn nodig bij evenementen - logisch
46699 - Groothandel in overige machines, apparaten en toebehoren voor
industrie en handel (rest)
Onder deze (rest)categorie vallen ook ‘groothandel in niet elders genoemde
vakbenodigdheden’ en ‘gespecialiseerde groothandel in overige goederen’. Dit
betekent dus ook dat producten die speciaal voor de evenementenbranche
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worden ontwikkeld en verkocht hieronder vallen. Verschillende grote
leveranciers vallen onder deze code. Juist deze groothandels hebben nu
natuurlijk geen omzet, maar wel kosten voor de opslag van de voor het
zomerseizoen ingekochte en gefabriceerde producten. Zodra er weer
grootschalige evenementen mogelijk zijn, zullen deze bedrijven weer heel erg
nodig zijn. Te meer omdat ze ook veel veiligheidsproducten verkopen die
noodzakelijk zijn om op locatie weer veilig te kunnen werken.
Een evenementenlocatie is toch een evenementenlocatie?!
68204 - Verhuur van onroerend goed (niet van woonruimte)
Evenementenlocaties waarbij de horeca geen onderdeel uitmaakt van de verhuur
maken onderdeel uit van deze categorie. Hieronder vallen verschillende grote en
kleine, bekende en onbekende evenementenlocaties in Nederland. Locaties die
nu al maanden leeg staan, en ook de komende periode zeer beperkt gebruikt
kunnen worden. Kosten voor onderhoud, pacht en overige vaste lasten blijven
echter gewoon doorlopen.
Als we in deze code zijn gezet door de KvK, dan moet die code toch
gehonoreerd worden?
7490 - Overige specialistische zakelijke dienstverlening &
82999 - Overige zakelijke dienstverlening (rest)
Ongeveer tien jaar geleden zijn er gesprekken geweest om specifieke
evenementencodes te ontwikkelen. Deze zijn toen niet tot stand gekomen, maar
indertijd zijn deze codes aangeduid als goede alternatieven. Veel bedrijven in de
sector hebben dan ook een van deze codes. Hieronder vallen veel specialistische
bedrijven binnen de sector die onmisbaar zijn bij het opnieuw opstarten van de
evenementensector. Deze codes zijn niet alleen van toepassing op de
‘restcategorie’ waar veel evenementendienstverleners onder vallen waaronder
bijvoorbeeld managers van artiesten. Dit zijn bedrijven die geheel afhankelijk
zijn van de evenementenbranche en dus erg hard geraakt worden door de corona
crisis.
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