
 

Vraag en antwoord Compensatieregelingen Rijksoverheid i.v.m. Corona 

Op dinsdag 16 april is er een overleg geweest met ongeveer 75 handbalverenigingen en het NHV over de 
mogelijkheden om aanspraak en-of compensatie te vragen voor de schade die handbalverenigingen hebben als 
gevolg van de Coronabeperkingen.  
In dit overleg is een uiteenzetting gegeven over vier Rijksregelingen:  

 De NOW regeling (noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid); 

 De TVS regeling (tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties); 

 De TVL regeling (tegemoetkoming vaste lasten); 

 De TASO regeling (tegemoetkoming amateur sport organisatie). 
Veel vragen zijn ter plaatse beantwoord maar er waren ook een aantal vragen die nagezocht moesten worden. 
Onderstaand geven we de vragen weer en het juiste antwoord.  
 
NOW (https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/index.aspx) 
 
Geen vragen openstaand. 
 
TVS (https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-verhuurders-sportaccommodaties-covid-19) 
 

1. Vraag: is er al zicht op openstelling van de TVS regeling voor de huurkosten van het eerste kwartaal 2021? 
Antwoord: De aanvraag voor de TSV van kwartaal 4 2020 is open tot 3 mei 2021. Er wordt gewerkt aan 
aanvullende regelingen voor het 1e en 2e kwartaal 2021. 

2. Vraag: als er subsidie gegeven wordt op de huur, wordt die dan terug gevorderd door de verhuurder? 
Antwoord: vanuit de TVS wordt een 100% compensatie ter beschikking gesteld ter dekking van het kwijtschelden 
van de huur. Als het goed is zijn deze bedragen gelijk aan elkaar.  
 
TVL (https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl) 
 

1. Vraag: als je contributie terugstort aan je leden, wordt dat gezien als omzetverlies? 
Antwoord: Ja, dat wordt binnen de TVL regeling beschouwd als omzetverlies. 

2. Vraag: als je de kantine exploiteert maar de aangrenzende sporthal huurt ben je dan eigenaar van de 
sportaccommodatie binnen de TVL regeling? 

Antwoord: In het stappenplan op de site van RVO maak je een keuze of je eigenaar/beheerder bent of niet. Als 
eigenaar van een gedeelte van de accommodatie kom je in aanmerking voor de TVL. 

3. Vraag: hoe bepaal je binnen de TVL je vaste lasten? 
Antwoord: dat is een vast percentage. Voor de sport geldt dat je 34% van de omzet mag tellen als vaste lasten. 

4. Vraag: zijn de kosten voor trainers op te voeren binnen de TVL? 
Antwoord: als de trainers in loondienst zijn en er sociale premies en loonheffing betaald worden, ligt compensatie 
in de lijn van de NOW regeling en niet binnen de TVL. Als er een vrijwilligersvergoeding betaald wordt, is dat niet 
het geval. Dan geldt alleen het vaste percentage van 34% voor de compensatieformule. 

5. Vraag: wat is de definitie van omzet binnen de TVL? 
Antwoord: dat is alle omzet in het betreffende kwartaal. 

6. Vraag: tot wanneer kan je nog een aanvraag indienen voor TVL? 
Antwoord: een aanvraag voor kwartaal 1 2021 kan tot 18 mei 2021 worden ingediend. 

7. Vraag: hoe wordt er gecontroleerd? 
Antwoord: Voor de definitieve vaststelling worden bewijsstukken opgevraagd. Bij deze controle moet u met 
verschillende bewijsstukken aantonen dat u voldoet aan de voorwaarden van de beleidsregels. 
 
TASO (https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-amateursport-covid-19) 
 

1. Vraag: zijn verzekeringspremies en scheidsrechtersafdrachten ook bondsafdrachten? 
Antwoord: ja die worden gezien als bondsafdrachten. Let op: dit is een aanvulling van hetgeen er op de meeting 
verteld is. 
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2. Vraag: zijn de kosten voor trainers op te voeren binnen de TASO? 
Antwoord: als de trainers in loondienst zijn en er sociale premies en loonheffing betaald wordt en nog niet vanuit 
de NOW gecompenseerd worden, zijn ze als kosten op te voeren bij de TASO. Als er een vrijwilligersvergoeding 
betaald wordt, is dat niet het geval. 

3. Vraag: kan je een gedeelte van de contributie terug betalen aan je leden om omzetverlies te krijgen? 
Antwoord: de regeling stelt dat omzetverlies door het opzeggen van leden wordt geaccepteerd; omzetverlies door 
het terugstorten van een gedeelte van de contributie is niet toegestaan. Echter restitutie van herleidbare 
heffingen, bijvoorbeeld omdat zaalhuur gecrediteerd wordt mag wel weer meegeteld worden als omzetverlies. 
Omzetverlies moet te verantwoorden zijn.  

4. Vraag: is niet gecrediteerde huur een kostenpost binnen de TASO? 
Antwoord: nee, kosten voor de accommodatie mogen alleen meegenomen worden als de vereniging zelf het 
eigendom of beheer van de accommodatie heeft. 

5. Vraag: hoe wordt de TASO gecontroleerd? 
Antwoord: dit gebeurt door middel van steekproeven. Bij deze controle moet u met verschillende bewijsstukken 
aantonen dat u voldoet aan de voorwaarden van de beleidsregels. 

6. Vraag: komen kleine verenigingen die niet aan de drempel voor financiële schade van € 1500 komen in 
een kwartaal ook in aanmerking voor compensatie? 

Antwoord: nee, door de overheid is de drempel gesteld op € 1500 per kwartaal. Voor een vereniging zonder eigen 
accommodatie/kantine gaat het vooral om de bondafdrachten: contributies, teambijdragen, 
scheidsrechtersbijdragen en verzekeringspremies. 

7. Vraag: mag je naast TVL ook een aanvraag indien voor compensatie vanuit de TASO regeling? 
Antwoord: nee dat mag niet. Als de TASO meer mogelijkheden biedt dan de TVL regeling kan je de reeds 
ingediende aanvraag TVL wel annuleren en alsnog een beroep doen op de TASO. Het is dus goed kijken wat de 
beste optie is. 

8. Vraag: hoe wordt omgegaan met eenmalige inkomstenacties? Tellen eenmalige acties zoals een 
sponsorloop of de Grote clubactie voor de TASO mee in het kwartaal of mag je die inkomsten door vier 
delen? 

Antwoord: eenmalige inkomsten mogen over een seizoen gespreid worden en door vier gedeeld worden ter 
bepaling van het omzetverlies in een kwartaal. 
 
Algemeen 

1. Vraag: hoe gaat het handbalverbond om met de heffingen aan de verenigingen? 
Antwoord: het handbalbond komt niet in aanmerking voor compensatie vanuit de beschikbare regelingen. Het 
bestuur vraagt aan verenigingen om hun bondsbijdragen te voldoen en vanuit de beschikbare regelingen naar 
compensatiemogelijkheden te kijken.  
Het NHV heeft eveneens te maken met omzetverlies maar haalt de drempel niet. We proberen het omzetverlies 
vanuit bezuinigen op te vangen. Uiteindelijk gaat de Algemene Ledenvergadering bepalen wat er met een positief 
of negatief saldo gaat gebeuren. Het is nu lastig om in te schatten waar dat op het einde van het seizoen uitkomt. 

2. Vraag: moet je geen stuk terug betalen om juist wel voor de regelingen in aanmerking te komen? Laat het 
NHV nu geen compensatie liggen? 

Antwoord: er is kan geen garantie gegeven worden over compensatie en het is dan te risicovol omdat te doen. 
Bovendien wordt er maar een procentueel deel gecompenseerd en gaat dat tot verlies voor het NHV en haar leden 
leiden. 

3. Vraag: de regelingen zijn allemaal tijdelijk. Is er al iets te zeggen over de volgende kwartalen? 
Antwoord: dat hangt af van de ontwikkeling van de Coronabeperkingen maar zoals het zich laat aanzien worden de 
verschillende regelingen voortgezet, in een of andere vorm. Op de bovengenoemde sites is daar meer over te 
lezen en het is belangrijk om die regelmatig te raadplegen. 
 
 

 


