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Geachte heer Van Rijn, 
 
Op 16 juni 2020 is aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) voor advies aangeboden 
de Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19. 
 
Aanleiding, context en inhoud 
De sector sport is evenals vele andere sectoren hard geraakt door de gevolgen van de 
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan. Zo is op 
15 maart 2020 besloten tot een directe sluiting van alle sportverenigingen. Sport is één 
van de eerste sectoren die al weer open zijn. De omstandigheden waaronder dit gebeurt, 
zijn echter niet optimaal. De continuïteit van de organisaties staat - ondanks de heropening 
– onder druk als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding 
van COVID-19. 
 
De Beleidsregel biedt een financiële bijdrage in de doorlopende lasten van de kleinere 
amateursportorganisaties die tijdens de periode van verplichte sluiting geconfronteerd zijn 
met een omzetverlies (inkomstenverlies) van minimaal 20%. Personele lasten vallen 
hierbij ook onder de definitie van de doorlopende lasten, tenzij deze in aanmerking komen 
voor een subsidie op grond van de NOW of algemene bijstand krachtens de Tozo1. De 
aanvraag voor een tegemoetkoming kan worden ingediend in de periode van 1 september 
2020 tot 1 november 2020. De organisaties moeten wel een sbi-code hebben die in de 
bijlage op de beleidsregel is opgenomen. Het ontvangen van een vergoeding op basis van 
de TOGS2 is één van de weigeringsgronden voor de tegemoetkoming. Het beschikbare 
budget voor het verstrekken van tegemoetkomingen bedraagt € 20 miljoen. De tegemoet-
koming is afhankelijk van de hoogte van de doorlopende lasten van de aanvrager. In het 
eerste kwartaal van 2021 zal uitvoeringsorganisatie DUS een steekproef uitvoeren op de 
naleving van de voorwaarden van de regeling. 
 
  

 
1 Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 
2 Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 

Aan de minister voor Medische Zorg 
De heer drs. M. van Rijn 
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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? 
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. De 
amateursportorganisaties die een beroep op deze steunmaatregel kunnen doen, zijn te 
klein om een beroep op de reeds bestaande Covid-19 steunmaatregelen te doen, zoals de 
TOGS. Er is behoefte aan financiële ondersteuning van ook deze kleinere organisaties, 
omdat de continuïteit ervan door de diverse coronamaatregelen in gevaar is (gekomen), 
terwijl de organisaties een belangrijke rol toe komt bij het weer opstarten van Nederland. 
Nut en noodzaak van de steunmaatregel geven geen aanleiding tot het maken van opmer-
kingen. 

2. Minder belastende alternatieven 
De Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 voorziet in een aan-
vraagprocedure vergelijkbaar met die van de TOGS. De amateursportorganisatie dient de 
volgende stukken in te dienen:  
- een aanvraagformulier met NAW-gegevens, ondertekend door de tekenbevoegde(n); 
- een bankafschrift; 
- een verklaring van omzetverlies van minimaal 20%. 
De procedure lijkt niet af te wijken van die van de TOGS en lijkt ook weinig complex te 
zijn. Het is echter nog niet duidelijk of dat ook echt het geval is, doordat de beleidsregel 
verwijst naar een – verplicht te gebruiken - aanvraagformulier dat nog niet beschikbaar 
is. De inrichting van het portaal door uitvoeringsorganisatie DUS start deze week. Overi-
gens heeft uw departement bevestigd dat daarin niet naar informatie gaat worden 
gevraagd, die al bij de overheid voorhanden is (zoals het ontvangen van een TOGS-tege-
moetkoming). Gezien het voorgaande is er op dit onderdeel van het toetsingskader geen 
aanleiding tot het maken van opmerkingen. 

3. Werkbaarheid 
De aanvraagprocedure is robuust en gaat uit van vertrouwen in de aanvrager. Er is daarom 
een beperkte uitvraag van informatie bij de aanvraag. Omdat de procedure vergelijkbaar 
is met die van de TOGS, die in de praktijk werkbaar is gebleken, geeft de werkbaarheid 
van de beleidsregel geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.  

4. Gevolgen regeldruk 
De toelichting bij de beleidsregel bevat een regeldrukparagraaf met daarin ook een be-
rekening van de omvang van de regeldrukgevolgen. De aanvraag vergt naar verwachting 
een uur. Er worden circa 7.500 aanvragen verwacht. Dit leidt tot een totaal van € 
450.000,- aan administratieve lasten voor de aanvragers. Dit is circa 2,5% van het sub-
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sidiebudget. De gevolgen van de aanvraagprocedure zijn in beeld gebracht. De regeldruk-
gevolgen van de steekproef echter niet. De regeldrukparagraaf behoeft op dit punt aan-
vulling. 
 
4.1 Het college adviseert om de regeldrukparagraaf aan te vullen met een 

beschrijving en berekening van de regeldrukgevolgen voor sportorganisaties 
als gevolg van de steekproef.  
 

Dictum 
De Beleidsregel is op de diverse onderdelen van het toetsingskader toereikend gemo-
tiveerd. De toelichting behoeft uitsluitend aanvulling met een beschrijving en berekening 
van de regeldrukgevolgen van de steekproef. 
 
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 
 


