Kan mijn vereniging een tegemoetkoming ontvangen voor gemiste inkomsten vanwege de
coronacrisis?
Verenigingen kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op het Noodloket van het
ministerie van Economische Zaken. Zij ontvangen dan een eenmalige tegemoetkoming van 4.000
euro.
Er geldt wel een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen. Zo wordt op basis van KVK SBIcode gekeken welke ondernemingen een beroep op de regeling kunnen doen. Verder is het een
vereiste dat er een eigen fysieke locatie is, bijvoorbeeld een verenigingsgebouw. Ook moet de te
verwachten omzetdaling voor de periode 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 ten minste €4.000 zijn, net
als de te verwachten vaste lasten in dezelfde periode.
Aanvragen kunnen vanaf vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020 worden ingediend via
www.rvo.nl/tegemoetkomingcorona. Hier vindt u ook meer informatie over de voorwaarden.
Voor het aanvragen heeft u eherkenning nodig. eHerkenning is de manier van inloggen voor
ondernemers. Hiermee logt u op één manier veilig in bij meer dan 400 organisaties. eHerkenning:
straks onmisbaar, nu verkrijgbaar. https://www.eherkenning.nl/
De ‘beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19’ is toch enkel en
alleen voor ondernemingen en niet voor verenigingen?
Het klopt inderdaad dat een vereniging niet per definitie een ‘onderneming’ is. Echter, de
beleidsregel sluit aan bij de SBI-code (en dus de activiteit) waarmee de vereniging is ingeschreven in
de KvK. Op de aanvraagpagina kan een controle worden gedaan of er een aanvraag ingediend kan
worden op basis van de gegevens in de Kamer van Koophandel. Er is een controle gedaan met een
aantal KvK nummer van verenigingen en dat gaf een positief uitsluitsel.
Tevens is er overleg geweest met de Vereniging Nederlandse Gemeenten en contact met de
Vereniging Sport en Gemeenten alsmede het NOC/NSF. Ook zij adviseren hun aangesloten
verenigingen om een aanvraag te doen (mits ze voldoen aan de overige voorwaarden).
Uiteraard volgt de KNMO deze procedure nauwlettend. Mochten wij het signaal krijgen dat
verenigingen geen aanspraak kunnen maken op deze tegemoetkomingen dan zullen wij (samen met
andere brancheorganisaties) de betrokken ministeries hierop aanspreken.
Vallen de personele kosten onder de ‘vaste lasten’
De regeling is hier niet volstrekt helder over. Er wordt aangegeven dat ‘ondernemingen’ (en dus ook
verenigingen) voor de loonkosten van werknemers reeds aanspraak kunnen doen op andere door het
kabinet aangekondigde maatregelen. Tevens zou voor ZZP-ers het verruimde ‘Tijdelijke
Inkomensondersteuning Zelfstandigen’ gelden (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen). Hieruit zou
afgeleid kunnen worden dat personele kosten niet vallen onder de doorlopende ‘vaste kosten’.
Echter, de aanhoudende onduidelijkheid in hoeverre professionals werkzaam voor onze sector, maar
ook verenigingen, aanspraak kunnen maken op deze regelingen zou een argument zijn om personele
kosten wel onder de ‘vaste kosten’ op te nemen.
Vooralsnog adviseren wij terughoudend hierin te zijn. De KNMO zal de komende dagen met andere
partijen aandringen op meer duidelijkheid.

Hoe moet straks worden aangetoond dat er daadwerkelijk inkomstenverlies was?
Ook hier is de regeling nog niet verder uitgewerkt. Het is voor te stellen dat er inkomstenderving is
wanneer er een eigen verenigingsgebouw is door het wegvallen van verhuur en horeca-inkomsten.
Maar ook het annuleren van (betaalde) optredens en eigen concerten, waar geen inkomsten uit
voortkomen, leveren inkomstenverlies op.
Gezien de aard van de regeling verwachten wij dat het op termijn aannemelijk maken van het
inkomstenverlies gedurende deze periode de meest voor de hand liggende methode is.
Wat valt er wel onder de vaste lasten van een vereniging?
U kunt hierbij denken aan doorlopende kosten voor huur van materiaal, locatie, verzekeringen etc.
Zeker wanneer er sprake is van een verenigingsgebouw zullen er diverse vaste lasten zijn die in deze
periode gewoon doorlopen terwijl de inkomsten terugvallen door de genomen maatregelen.
Wij kunnen als vereniging onmogelijk voldoen aan de voorwaarden voor deze regeling! Wat nu?
De KNMO werkt samen met andere partijen in de culturele sector hard aan oplossingen voor de
amateursector. We zijn betrokken bij diverse overlegstructuren om het belang van de amateursector
te vertegenwoordigen. Er is inmiddels overleg tussen Rijksoverheid, provincie en gemeenten
(ambtelijk) om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn op de diverse niveaus om o.a. de
amateursector (verenigingen) te ondersteunen in deze periode. De KNMO heeft met diverse andere
organisaties vorige week een ‘brandbrief’ naar alle Nederlandse gemeenten gestuurd.
Wij houden u uiteraard op de hoogte van alle ontwikkelingen die elkaar in hoog tempo opvolgen.
Ook op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vindt u antwoorden op veelgestelde
vragen over de tegemoetkoming.
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/veelgesteldevragen-over-de-togs

