
  

 

Vragen en antwoorden 
Tegemoetkoming amateursportorganisaties 
COVID-19 II (TASO) 

Datum: 5 oktober 2020 



Mogen huurlasten opgeteld worden bij de bepaling van de hoogte van de totale doorlopende lasten?  
Nee, huurlasten zijn uitgesloten. Huurt u van een gemeente, een sportorganisatie of een particuliere verhuurder? Dan mag 
u aan de verhuurder vragen om een tegemoetkoming voor gederfde huurinkomsten op grond van de beleidsregel TVS. U 
moet dan wel schriftelijk kwijtschelding hebben ontvangen voor de maanden maart, april en mei 2020. Meer informatie 
vindt u op www.dus-i.nl/tvs.  
 
TVS: Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 
 
Welke organisaties worden onder de definitie amateursportorganisaties geschaard? Welke rechtsvormen vallen 
onder deze definitie (eenmanszaak, stichting, vennootschap, particulier)?  
De voorwaarden voor deze regeling vindt u op www.dus-i.nl/taso. Daar staat ook een overzicht van de SBI-codes 
waarmee een amateursportorganisatie moet zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 
 
SBI: Standaard Bedrijfsindeling 
 
Geldt deze subsidie ook als je al staatssteun krijgt (1,5 meter-subsidie van de gemeente)?  
Bij de TASO is er geen sprake van staatssteun. Dus u mag een aanvraag voor tegemoetkoming op grond van de TASO 
indienen als u aan de voorwaarden voldoet. 
 
Mogen verenigingen die onder de reddingsbrigade vallen een aanvraag indienen voor de TASO? 
Ja, dat mag. Zij mogen gebruikmaken van SBI-code 93.19.9 
 
Kom ik in aanmerking als mijn vaste lasten liggen tussen de €4.000 en €8.000 in een van beide periodes? 
Nee, u komt dan niet in aanmerking voor een tegemoetkoming vanuit de TASO-regeling. U komt alleen in aanmerking als u 
een amateursportorganisatie bent met doorlopende lasten van meer dan €500 en minder dan €4.000; of een 
amateursportorganisatie bent met een eigen sportaccommodatie in eigendom en doorlopende lasten van ten minste 
€8.000, na aftrek van een ontvangen tegemoetkoming op grond van TOGS of de TVL. 
 
TOGS: Tegemoetkoming schade COVID-19 
TVL: Tegemoetkoming Vaste Lasten 
 
Met de NOW en Tozo zijn niet al onze loonkosten vergoed. Kan ik nu alsnog de personele lasten meenemen in de 
TASO-regeling?  
Als u voor personeelsleden een (gedeeltelijke) vergoeding heeft ontvangen op basis van de NOW of Tozo kunt u deze niet 
opvoeren in de TASO-regeling. Ook als u voor hen geen volledige vergoeding heeft ontvangen.   
U kunt alleen een tegemoetkoming aanvragen voor de doorlopende personele lasten waarvoor u géén vergoeding heeft 
gekregen op basis van de NOW of Tozo. 
 
NOW: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid 
Tozo: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 
 
Hoe bepaal ik mijn omzetverlies? 
U berekent en vergelijkt uw omzet van periode 1 of 2 met dezelfde periode in 2019. U telt alle vaste inkomsten die u in 
2019 heeft ontvangen in periode 1 en/of 2, inclusief contributie en sponsorgelden, bij elkaar op. Ditzelfde doet u ook voor 
alle inkomsten in dezelfde periodes in 2020. Het verschil tussen beide bedragen is het omzetverlies.  
 
Stel dat de contributie en sponsorgelden voor 10 maanden bestemd waren en u het omzetverlies van 3 maanden wilt 
berekenen, dan geldt de volgende formule: (contributie + sponsorgelden / 10) * 3. In het geval van evenementen die niet 
door konden gaan dankzij de maatregelen tegen COVID-19, mag u de begroting voor dit evenement gebruiken om tot een 
schatting van de potentiele inkomsten te komen. 

http://www.dus-i.nl/tvs
http://www.dus-i.nl/taso


 
 
 
 
Hoe bepaal ik mijn doorlopende lasten? 
U mag alle doorlopende lasten, met uitzondering van huurlasten, optellen om te bepalen wat de hoogte is van uw 
tegemoetkoming. Hier gaat het over de lasten voor gas, water of licht, belastingen en heffingen, hypotheeklasten of andere 
kosten gerelateerd aan leningen en verzekeringen, afschrijvingen, personele lasten en onderhoud die direct betrekking 
hebben op het gebruik van de sportaccommodatie van de aanvrager in periode 1 of periode 2. Hierbij is het belangrijk dat u 
er zeker van bent dat u geen eenmalige kosten optelt.  
 
Mogen vrijwilligersvergoedingen worden meegenomen in de doorlopende lasten? 
Ja, alleen als er vrijwilligerswerk is uitgevoerd in periode 1 en/of 2 mogen vrijwilligersvergoedingen worden meegenomen. 
 
Ik bezit geen complete sportaccommodatie maar wel een gebouw op het terrein. Mijn  doorlopende lasten zijn meer 
dan €8.000. Kan ik aanspraak maken op de TASO? 
Ja, amateursportorganisaties die de accommodaties deels in bezit hebben en deels huren kunnen vallen onder categorie B. 
Kantine, clubgebouw en kleedkamers vallen bijvoorbeeld ook onder een eigen sportaccommodatie. 
 
Mag een gemeente een aanvraag doen, als het sportaccommodaties verhuurt aan derden en deze partijen de 
accommodaties op hun beurt weer doorverhuren? 
De gemeente mag een aanvraag doen voor de kwijtgescholden huur door de derden aan amateursportorganisaties. Maar 
de derden mogen ook zelf een aanvraag indienen. Als u als gemeente de aanvraag indient dan zal de aangevraagde 
tegemoetkoming gelijk moeten zijn aan het kwijtgescholden bedrag door de derden (verhuurder) aan de 
amateursportorganisatie. 
Voorbeeld: De derde partij huurt van de gemeente voor €4.500 per periode en ontvangt €3.900 per periode van een 
amateursportorganisatie. Het aan te vragen bedrag is dan €3.900. Daarbij is het uiteraard wel mogelijk dat de derde partij kwalificeert 
als een amateursportorganisatie. In dat geval komt de gehele €4.500 in aanmerking voor tegemoetkoming. 


