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Geachte mevrouw Van Ark, 
 
Op 22 juli 2020 is aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) voor advies aangeboden 
de Beleidsregel tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19. Het 
verzoek is met spoed over deze COVID-19 steunmaatregel te adviseren. Het college heeft 
uw voorganger al geadviseerd over een eerdere steunmaatregel ten behoeve van 
amateursportorganisaties, de Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties 
COVID-191. 
 
Aanleiding, context en inhoud 
De sector sport is hard geraakt door de gevolgen van het coronavirus (COVID-19). Door 
het stopzetten van alle sportactiviteiten in de eerste maanden van de verspreiding van het 
virus blijken zij niet of nauwelijks in staat om hun financiële verplichtingen over deze 
maanden na te komen. Daartoe behoren ook de huurverplichtingen. Om de amateursport-
organisaties te ontzien van huurlasten hebben enkele gemeenten het voortouw genomen 
en de verschuldigde huur opgeschort of kwijtgescholden. Om dit initiatief landelijk te 
maken en daarmee de financiële druk voor amateursportorganisaties niet afhankelijk te 
maken van de plaats van vestiging bent u voornemens met de voorgestelde beleidsregel 
te komen. Op grond van de beleidsregel komen gemeenten, sportbedrijven en particuliere 
verhuurders in aanmerking voor een tegemoetkoming voor de in de periode van 1 maart 
2020 tot 1 juni 2020 gederfde huurinkomsten. Door gemeenten en andere verhuurders 
een tegemoetkoming te verstrekken kunnen zij de huur aan amateursportorganisaties 
kwijtschelden. Verhuurders kunnen in de periode van 15 september 2020 tot 15 oktober 
2020 een aanvraag voor de tegemoetkoming indienen. 
 
Toetsingskader 
ATR beoordeelt de gevolgen voor de regeldruk aan de hand van het volgende toetsings-
kader: 
1. Nuloptie (nut en noodzaak): is er een taak voor de overheid en is wetgeving het meest 

aangewezen instrument? 
2. Zijn er minder belastende alternatieven mogelijk? 

 
1 Brief aan de minister voor Medische Zorg dd. 24 juni 2020, ons kenmerk MvH/RvZ/MK/bs/ 
ATR1225/2020-U095 
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3. Is gekozen voor een uitvoeringswijze die werkbaar is voor de doelgroepen die de 
wetgeving moeten naleven? 

4. Zijn de gevolgen voor de regeldruk volledig en juist in beeld gebracht? 

1. Nut en noodzaak 
Nut en noodzaak van invoering van de beleidsregel zijn toereikend toegelicht. Verhuurders 
wordt met de steunmaatregel de mogelijkheid geboden om kwijtschelding van huur-
verplichtingen te geven aan amateursportorganisaties (die het financieel moeilijk hebben 
door de coronamaatregelen). Dat gebeurt door aan verhuurders een financiële compen-
satie te bieden in geval van kwijtschelding van de huurverplichtingen over de periode 1 
maart 2020 tot 1 juni 2020. Met een landelijke regeling wordt voorkomen dat kwijt-
schelding afhankelijk wordt van de gemeente of organisatie van wie wordt gehuurd. Nut 
en noodzaak van de steunmaatregel geven geen aanleiding tot het maken van opmer-
kingen. 

2. Minder belastende alternatieven 
De Beleidsregel tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 voorziet in 
een aanvraagprocedure die vergelijkbaar is met die van de Tegemoetkoming Ondernemers 
Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) en de Beleidsregel tegemoetkoming amateursport-
organisaties COVID-19. Zij gaat voor een deel van de aanvragers/verhuurders uit van 
vertrouwen. De verhuurder (vaak de gemeente of een gelieerde sportorganisatie) hoeft 
bij de aanvraag uitsluitend te verklaren dat aan de voorwaarden van de regeling wordt 
voldaan als de tegemoetkoming minder dan € 100.000,- bedraagt. Zij moeten een over-
zicht maken om de hoogte van de te vragen tegemoetkoming te kunnen invullen. Bedraagt 
de gevraagde tegemoetkoming € 100.000,- of meer, dan is er wel enige controle bij de 
aanvraag. In dat geval zijn overlegging van het overzicht van de kwijtgescholden huur en 
bijvoeging van een afschrift (of afschriften bij meerdere huurders) van de mededeling van 
kwijtschelding vereist.  
De procedure oogt met deze voorwaarden weinig complex, zij het dat moet worden 
bedacht dat zeker grotere verhuurders (bijvoorbeeld grotere gemeenten) enige tijd kwijt 
zijn aan het maken van het overzicht van de kwijtgescholden bedragen. Met de uitvoering 
van de maatregel is de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) belast. De 
toelichting geeft op dit onderdeel geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. 

3. Werkbaarheid 
De aanvraagprocedure is robuust en gaat voor tegemoetkomingen tot een bedrag van 
€ 100.000,- uit van vertrouwen in de aanvrager. Er is een beperkte uitvraag van informatie 
bij de aanvraag. Voor tegemoetkomingen tot € 100.000,- hoeven bij de aanvraag geen 
stukken te worden overgelegd. Bij hogere tegemoetkomingen wel. Het voldoen aan de 
verplichtingen voor een aanvraag hoeft geen problemen op te leveren, doordat de nood-
zakelijke gegevens aan de financiële administratie van de verhuurder zijn te ontlenen. De 
procedure is vergelijkbaar met die van de TOGS. Deze is in de praktijk werkbaar gebleken. 
De werkbaarheid van de beleidsregel voor verhuurders geeft daarom geen aanleiding tot 
het maken van opmerkingen.  
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4. Gevolgen regeldruk 
De toelichting op de beleidsregel bevat een regeldrukparagraaf met daarin ook een 
berekening van de omvang van de regeldrukgevolgen. De aanvraag vergt naar verwach-
ting een uur (met name als gevolg van het verzamelen van de financiële gegevens). Er 
worden circa 3.000 aanvragen verwacht. Dit leidt tot een totaal van € 1.620.000,- aan 
administratieve lasten voor alle aanvragers tezamen. Dit is bijna 2% van het tegemoet-
komingsbudget. Bij de beschrijving en berekening van de regeldruk zijn twee opmerkingen 
te plaatsen. Allereerst is niet duidelijk is of de raming ook de regeldrukgevolgen van de 
steekproef onder de kleinere verhuurders omvat (in 2021 uit te voeren). In de tweede 
plaats is een deel van de aanvragers gemeente of een aan een gemeente gelieerde 
organisatie. Die vallen niet onder de definitie van bedrijven waarvoor de regeldrukgevol-
gen in beeld moeten worden gebracht. Het ontbreekt met de raming aan inzicht in de 
omvang van de effecten voor de particuliere verhuurders. In beide opzichten is aanvulling 
van de regeldrukparagraaf vereist. 
 
4.1 Het college adviseert om de regeldrukparagraaf aan te vullen met een afzon-

derlijke beschrijving en berekening van de regeldrukgevolgen voor particu-
liere verhuurders en de regeldrukgevolgen van de steekproef onder kleine 
verhuurders.  
 

Dictum 
De Beleidsregel is op de diverse onderdelen van het toetsingskader toereikend gemoti-
veerd. De toelichting behoeft uitsluitend aanvulling met een beschrijving en berekening 
van de regeldrukgevolgen van de steekproef en die voor particuliere verhuurders. 
 
Gelet op het bovenstaande is het dictum van dit advies: 
 
De beleidsregel vaststellen, nadat met het adviespunt rekening is gehouden.  
 
In de verwachting u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 
 
Hoogachtend, 
 
 
w.g. 

 
M.A. van Hees R.W. van Zijp 
Voorzitter Secretaris 
 


