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Sportsector dreigt deels mis te grijpen bij NOW en TOZO, banen op de 
tocht, topsporters acuut in financiële problemen 
Input voor WGO SZW – Noodpakket banen economie. 14 april 2020 
 
Wij roepen het Kabinet op om voor de sport enkele wijzigingen aan te brengen in de voorwaarden 
van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en de Tijdelijke 
overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) zodat banen in de sport behouden 
blijven en topsporters niet onder het sociaal minimum zakken. 
 
We bevinden ons met zijn allen in een bijzondere situatie die we ons nog maar kortgeleden niet 
hadden kunnen voorstellen. Al een maand ligt de sport in Nederland stil. De Olympische Spelen 
zijn een jaar verschoven, competities zijn gestopt en inmiddels zijn zo’n beetje alle evenementen 
die voor de mooie sportzomer van 2020 gepland stonden uitgesteld of afgelast. Ook de lokale 
sportvelden liggen angstvallig verlaten in de voorjaarszon te wachten op betere tijden. Maar we 
snappen heel goed waarvoor het nodig is. De enige manier om het corona-virus te bestrijden is 
door gezamenlijk de maatregelen van het kabinet en de adviezen van het RIVM volledig na te 
leven. Door thuis te blijven en afstand te houden. 
 
Dat dit -met de gehele Nederlandse economie – ook een desastreuze impact heeft op de 
sportsector is helder. Eerder gaven wij al aan de schade voor de sportsector vooralsnog te 
ramen op €950 miljoen en pleitten wij voor een noodfonds voor de sport. We hebben veel 
waardering voor de snelheid waarmee het kabinet een pakket aan algemene economische 
noodmaatregelen heeft afgekondigd en in werking heeft gesteld. In een korte tijd zijn 
verschillende regelingen ingesteld waar getroffen ondernemers een beroep op kunnen doen om 
in ieder geval niet onder het sociaal minimum terecht te komen. Voor een deel van de 
sportsector bieden deze regelingen uitkomst. Voor een groot deel echter (nog) niet. 
 
We hebben er alle begrip voor dat maatwerk in zo’n kort tijdsbestek complex is en dat er 
daardoor, zeker in de eerste fase, ondernemingen mis dreigen te grijpen omdat ze net niet aan 
de criteria van de regelingen voldoen. De snelheid waarmee bijvoorbeeld verschillende sport-
gerelateerde SBI-codes aan de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) zijn 
toegevoegd geeft ons het vertrouwen dat het Kabinet probeert alle getroffen ondernemers op de 
één of ander manier te compenseren. Zo zagen wij ook een probleem voor managehouders die 
door het vestigingsvereiste niet in aanmerking kwamen voor de TOGS, maar met haar brief van 7 
april gaf het Kabinet aan dat ook dit inmiddels opgelost is voor deze groep. 
 
Niettemin zien wij ons genoodzaakt uw aandacht te vragen voor een aantal groepen in de 
sportsector die tot op heden nog geen beroep kunnen doen op de ingestelde noodmaatregelen en 
daarmee tussen wal en schip dreigen te vallen.  
 
Zo blijkt in de sector een groot deel van de sportwerkers bij verenigingen op lokaal niveau buiten 
de boot te vallen voor de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Het gaat dan 
om functionarissen in dienst bij sportverenigingen. Sportverenigingen die in veel gevallen 
weldegelijk te maken hebben met grote omzetdalingen door de getroffen maatregelen. In overleg 



met het Rijk is in het verleden een werkwijze opgesteld waarbij sportverenigingen juridisch 
werkgever zijn, maar waarbij de verloning van vaak honderden functionarissen van verschillende 
verenigingen wordt verzorgd door een sportserviceorganisatie (veelal verenigd in Netwerk in de 
Sport), via één loonheffingsnummer. Door deze administratieve constructie, enkel bedoeld om 
de sportverenigingen te ontlasten op administratief vlak, kunnen deze verenigingen nu geen 
beroep doen op de NOW en draaien zij ondanks fors omzetverlies op voor de volledige loonsom. 
Hierdoor komen veel banen in de sport op dit moment onder druk te staan. Wij roepen de 
minister op om oog te hebben voor deze groep en in overleg met sectorpartners te bezien hoe de 
NOW alsnog voor deze groep functionarissen toegankelijk gemaakt kan worden. 
 
Een groot acuut probleem is er ook bij een specifieke groep topsporters. Waar een deel van de 
Nederlandse topsporters nu een beroep kan doen op de Tijdelijke Overbruggingsregeling 
Zelfstandig Ondernemers (TOZO), is er ook een grote groep die hier niet voor in aanmerking 
komt, bijvoorbeeld doordat ze niet zijn ingeschreven bij de KvK en/of doordat ze doorgaans een 
belangrijk deel van hun inkomen – dit bestaat veelal uit sponsor-, start- en prijzengelden – in het 
buitenland verdienen. Veel van deze sporters zakken in de huidige situatie snel tot onder het 
sociaal minimum en zijn niet meer in staat hun vaste lasten te voldoen en in hun 
levensonderhoud te voorzien. Wij denken dat er voor deze groep snel een gerichte aanpak 
mogelijk is, vergelijkbaar met reguliere afspraken die we voor topsporters met het UWV hebben 
gemaakt, waardoor ze alsnog onder de TOZO kunnen worden gebracht met een verklaring van 
NOC*NSF. Voor een toelichting op deze mogelijkheid verwijzen wij u naar de bijlage (welke is 
opgesteld door NOC*NSF en de Vakbond NLSporter, NOC*NSF Atletencommissie & werkgroep 
Athlete Services). Wij roepen de minister op om de voorgestelde werkwijze over te nemen zodat de 
betrokken atleten niet buiten hun schuld tot onder het sociaal minimum zakken. 
 
Daarmee is de sportsector er nog niet. Zo lijken op dit moment sportbonden voor geen enkele 
regeling in aanmerking te komen terwijl ook zij aan zowel de kostenkant als die van de inkomsten 
worden geconfronteerd met de impact van de huidige coronacrisis. Verder is voor veel 
ondernemers in de sport de TOGS een welkome tegemoetkoming, maar bij lange na niet 
voldoende gelet de hoge onderhouds- en kapitaalslasten waar zij mee geconfronteerd worden. 
Denk bijvoorbeeld aan Golf- en Tennisbanen die veelal in eigendom zijn van de sportaanbieders 
zelf en niet in eigendom van gemeenten. Onder andere om die reden biedt de eventuele 
compensatie van het rijk voor gemeenten, waarover op dit moment besprekingen worden 
gevoerd, geen soelaas. Ook de mogelijkheden van de NOW lijken voor grotere sportaanbieders, 
die vaak taken (zoals het onderhoud) uitbesteden, niet goed te passen op hun situatie. Onze 
eerdere oproep voor een specifiek noodfonds voor de sport blijft daarom onverminderd van 
kracht. 
 
Op dit moment voert het Mullier Instituut een onderzoek uit om de economische impact onder 
sportverenigingen nader in beeld te brengen. Daarnaast zal een expertgroep in opdracht van het 
ministerie van VWS, NOC*NSF en de VSG gaan becijferen welk deel van de schade voor de 
sport niet afgedekt wordt met het huidige pakket economische noodmaatregelen. We 
vertrouwen erop dat we in overleg met het Kabinet tot passende maatregelen voor de sport 
kunnen komen. Zodat de sport ook in de toekomt haar unieke maatschappelijke rol kan blijven 
invullen, zodat de kracht van één van de grootste sociale netwerken in Nederland niet verloren 
gaat! 
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