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Met uw aanvraag van 9 oktober 2020, vraagt u een tegemoetkoming aan op grond
van de Beleidsregel tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19.
In mijn administratie is uw aanvraag bekend onder referentie: COTVS20745.
Met deze beschikking beslis ik op uw aanvraag.
Besluit
Hierbij verleen ik u, voor uw gederfde huurinkomsten in de periode van 1 maart
2020 tot 1 juni 2020 als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere
verspreiding van COVID-19, een tegemoetkoming van € 69.493,50.
Grondslag en toelichting
De tegemoetkoming is gebaseerd op de Beleidsregel tegemoetkoming verhuurders
sportaccommodaties COVID-19 met kenmerk 1723493-207296-S.

De tegemoetkoming is bestemd voor verhuurders van sportaccommodaties die
de huur ten laste van amateursportorganisaties over de periode 1 maart 2020
tot 1 juni 2020 daadwerkelijk hebben kwijtgescholden.
De gederfde huurinkomsten waarvoor tegemoetkoming wordt verleend, moeten
uiterlijk zijn kwijtgescholden op 9 oktober 2020.

Motivering bij het besluit
Het totaal beschikbare bedrag voor het verstrekken van deze tegemoetkoming
bedraagt €89,5 miljoen. De tegemoetkoming wordt aan u verstrekt conform uw
aanvraag. Dit betekent dat u het aangevraagde bedrag van € 69.493,50 ontvangt.
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Waaraan moet u voldoen?
U moet voldoen aan de verplichtingen die zijn opgenomen in de Beleidsregel
tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 en aan al hetgeen
dat in deze beschikking is opgenomen.

De beleidsregel kunt u raadplegen via
https://wetten.overheid.nl/BWBR0044085/2020-09-15
U bent zelf verantwoordelijk voor de naleving hiervan en de eventuele gevolgen
bij niet-naleving.
Zonder volledig te zijn breng ik in het bijzonder de volgende verplichting onder
uw aandacht.

Meldingsplicht
Als u niet, niet tijdig of niet geheel kunt voldoen aan de verplichtingen die aan de
tegemoetkoming verbonden zijn, moet u dit tijdig melden. Dit geldt ook als er iets
wijzigt met betrekking tot uw aanvraag.

Uw melding, voorzien van toelichting en relevante stukken, doet u schriftelijk bij
de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) onder vermelding van
COTVS20745. Als u twijfelt of u iets moet melden, verzoek ik u contact op te
nemen door te e-mailen naar tvs@minvws.nl.

Steekproefsgewijze controle
Tot 1 juli 2021 kan ik de rechtmatigheid van de verstrekking controleren door
middel van een steekproef. Als u binnen de steekproef valt, wordt u verzocht aan
te tonen dat de huur daadwerkelijk is kwijtgescholden en dat u voldoet aan de
voorwaarden die aan de tegemoetkoming verbonden zijn.
Dit doet u door het overleggen van in ieder geval:
a. een overzicht van de kwijtgescholden huur per amateursportorganisatie;
b. een mededeling van u, gericht aan de amateursportorganisatie(s), waaruit
blijkt dat de huur gedurende de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 is
kwijtgescholden.
Valt u binnen de steekproef, dan ontvangt u hiervan tussen 1 februari 2021 en
1 juli 2021 bericht.

Wat als u zich niet aan de voorschriften houdt?
Het niet voldoen aan de verplichtingen die aan de tegemoetkoming verbonden
zijn of het niet kwijtschelden van de huur kan tot gevolg hebben dat ik de
tegemoetkoming geheel of gedeeltelijk terugvorder.
Voor het niet voldoen aan de meldingsplicht op grond van de Wet bestuurlijke
boete meldingsplichten door ministers verstrekte tegemoetkomingen kan ik een
bestuurlijke boete opleggen.

Ik wijs u er verder op dat een registratie van (ernstige) onregelmatigheden bij
tegemoetkomingen wordt bijgehouden met het oog op het tegengaan van
misbruik van tegemoetkomingen.
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Wanneer ontvangt u de tegemoetkoming?
U ontvangt een voorschot van 100% van het bedrag van de tegemoetkoming.
Het volledige bedrag van € 69.493,50 maak ik zo spoedig mogelijk aan u over op
NL23BNGH0285120964 onder vermelding van COTVS20745.
Wanneer wordt de tegemoetkoming vastgesteld?
Tenzij u binnen de steekproef valt of hierover een ander bericht ontvangt, stel ik de
tegemoetkoming uiterlijk 1 juli 2021 ambtshalve vast.
Heeft u vragen?
Voor vragen over deze beschikking kunt u contact opnemen met de Dienst
Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I): 070 340 55 66 oftvs@minvws.nl.

Met vriendelijke groet,
de Minister voor Medische Zorg,
namens deze,
het afdelingshoofd van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen

M.R.M. (Marion) Petit
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Bezwaar
Het indienen van bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op.

Heeft u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens? Kijk eens op
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/bezwaarschriften-vws. Daar wordt
uitgelegd wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing en misschien
bezwaar wilt maken. Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol
bezwaar kunt inschatten.

Wilt u toch een bezwaarschrift sturen, dan moet dit binnen zes weken na de datum
die bovenaan deze brief staat. Let op: doe dit op tijd, anders kan uw bezwaar niet
worden behandeld.
Het bezwaarschrift e-mailt u naar: WJZ.bezwaarenberoep(g)minvws.nl, bij voorkeur
met een ingescande handtekening.

Indien u het bezwaarschrift per e-mail indient zonder ondertekening, bestaat de
mogelijkheid dat u op een later moment verzocht wordt om bewijs te leveren dat u
bevoegd bent tot het indienen van het bezwaar.
Indien u niet kunt of wilt e-mailen, kunt u uw bezwaarschrift ook versturen per post
naar:
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
t.a.v. directie Wetgeving en Juridische Zaken
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag
fax: (070) 340 59 84
Noem in het bezwaarschrift:
tegen welk besluit u bezwaar maakt;
de datum en het kenmerk van het besluit waartegen u bezwaar maakt
(stuur bij voorkeur een kopie mee);
uw naam, adres en woonplaats;
waarom u bezwaar maakt;
uw handtekening.

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te voorzien.
Wilt u zo vriendelijk zijn om een kopie van deze brief mee te sturen met het
bezwaarschrift.
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