
 

 

Tegemoetkoming schade COVID-19 duikbranche 

De maatregelen vanwege het coronavirus die van kracht waren tot en met 6 april zijn 

zoals je weet verlengd tot en met 28 april 2020. Daarbij komt dat de maatregelen tot 1 

juni 2020 onverminderd van kracht blijven. Door het verlengen van deze maatregelen 

gaat ook de sport onzekere tijden tegemoet. De overheid heeft besloten om de, al langer 

werkende, regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) nu ook 

open te stellen voor sportverenigingen. De NOB biedt ondersteuning bij een eventuele 

aanvraag TOGS vanuit de Nederlandse duikbranche. 

 

Let op! Voor wie? 

De éénmalige belastingvrije tegemoetkoming van €4.000,- wordt ingezet voor clubs die 

voldoen aan de hiervoor gestelde voorwaarden. 

De tegemoetkoming is daarnaast enkel bedoeld voor diegene waarvan de hoofdactiviteit 

overeenkomt met één van de vastgestelde SBI-codes. SBI staat voor Standaard 

Bedrijfsindeling, een code die aangeeft wat de hoofdactiviteit vanaf 15 maart van jouw 

onderneming/club is (je kunt dit NIET met terugwerkende kracht wijzigen om in 

aanmerking te komen voor de tegemoetkoming).  

Gebleken is dat sommige SBI-codes geen toegang tot de regeling boden, hierop zijn 

inmiddels als enkele aanvullingen gekomen. De NOB staat in (permanent) goed contact 

met NOC*NSF en met de overheid om eventueel, indien nodig, snel aan te geven wanneer 

er vanuit de duikbranche codes missen. 

 

Aanvragen 

Duikclubs kunnen dus ook een aanvraag indienen. Dit kan online via de website van 

RVO.nl. Het RVO probeert binnen twee weken op basis van de beoordeling van de op 

jouw ingevulde informatie een besluit te nemen. Er wordt een toets met KVK gedaan of 

de aanvraag inderdaad aan de voorwaarden voldoet. Zo zal er ook achteraf een controle 

plaatsvinden. Kom jij wel in aanmerking omdat je voldoet aan de voorwaarden maar staat 

jouw SBI-code niet in het rijtje? Dan kun je een e-mail sturen aan 

janna@onderwatersport.org. Wij behandelen jouw aanvraag en bekijken of we je alsnog 

kunnen helpen.  

 

Ondersteuning NOB bij aanvraag 

De NOB biedt duikverenigingen/-organisaties graag ondersteuning aan bij het 

aanvragen van de TOGS. De NOB helpt álle duikclubs door de coronacrisis heen, ook als 

je als club niet aangesloten bent bij de NOB kun je onze hulp inschakelen. Wil je hier 

gebruik van maken, stuur dan een mail naar janna@onderwatersport.org en vermeld 

hierbij een telefoonnummer/mailadres waarop we je het snelst kunnen bereiken. 

 

Bron: www.RVO.nl  

Dit bericht mag alleen gedeeld worden met bronvermelding: Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB). 
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