Versie 14 december 2018
29 vragen en antwoorden over Stimulering bouw en onderhoud van
sportaccommodaties
1. De regeling start op 1 januari 2019. Waar moet u rekening mee houden?
Alle activiteiten, bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden of de aankoop van
sportmaterialen, mogen pas na 1 januari 2019 starten om in aanmerking te
komen voor de regeling.
Hetzelfde geldt voor de factuur. Deze moet op naam staan van de organisatie.
Activiteiten die voor 1 januari 2019 zijn gestart vallen onder het oud fiscale
regime en het overgangsrecht.
2. Kan vooraf worden aangegeven of een project in aanmerking komt voor
subsidie?
Een eventuele subsidie wordt pas toegekend na indiening en beoordeling van
offertes of facturen.
3. Meer informatie over de SBI-codes
Iedere organisatie die zich inschrijft in het Handelsregister krijgt een of
meerdere SBI-codes. Deze code geeft aan wat de activiteit van de organisatie
is.
Alle organisaties die beginnen met het cijfer 93.1 zijn sportorganisaties. Zij
komen daarom in aanmerking voor subsidie. Uitzondering zijn de codes die
gerelateerd zijn aan beroepssporten:
•

93.13
93.14.6
•
93.19.1
•
93.19.3
•
93.19.4
•
93.19.5
Sommige organisaties hebben als hoofdactivteit een afwijkende SBI-code, maar
een nevenactiviteit heeft wel een SBI-code beginnend met 93.1. Deze
organisaties kunnen op basis van de nevenactiviteit subsidie aanvragen. En net
als bij alle aanvragen moet aangetoond worden dat de gemaakte kosten
gerelateerd zijn aan sport.
Meer informatie over SBI-codes staat op www.kvk.nl
•

4. Is er een voorbeeldversie van het aanvraagformulier?
Nee, er komt geen voorbeeldformulier. In het aanvraagformulier dat op 2
januari 2019 wordt geplaatst is wel een voorbeeldversie beschikbaar.
5. Komen diploma's, licenties, medailles en dergelijke in aanmerking voor
subsidie?
Dit zijn sportmaterialen en zijn daarom subsidiabel.
6. Mag een intermediair ook de aanvraag namens een sportclub doen?
Ja, een intermediair mag ook de aanvraag indienen. Bij de aanvraag moet een
machtiging van de sportclub worden meegestuurd.
7. Wat te doen bij een gezamenlijk project van een gemeente en een
sportvereniging?
Investeringen die de gemeente doet kunnen zij in aanmerking laten komen
voor de Specifieke Uitkering Sport.
De vereniging kan de door haar gemaakte en aan haar gefactureerde kosten
opnemen in een aanvraag voor subsidie. Alleen de partij die investeert kan dus
gebruik maken van één van de regelingen.
8. Kan een fusieclub in oprichting subsidie aanvragen?
Ja, dat kan. De club moet op het moment van de aanvraag ingeschreven staan
in het register van de KvK. Offertes en/of facturen moeten op naam van de
nieuwe club of club i.o. zijn gesteld.
9. Kan een organisatie meerdere keren een aanvraag indienen?
Er zijn meerdere aanvragen mogelijk, mits ze voldoen aan de voorwaarden en
tot een jaarlijks maximaal subsidiebedrag van € 2,5 miljoen.
10. Wat wordt ermee bedoeld dat een activiteit niet ook gesubsidieerd mag
worden vanuit de regeling Specifieke Uitkering Sport.
Er zijn twee regelingen die het einde op de btw-aftrek compenseren. De
regeling Specifieke Uitkering Sport is bedoeld voor gemeenten.
Activiteiten die door de gemeente worden uitgevoerd vallen onder deze
regeling, de gemeente doet immers de investering.
De regeling Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties is
bedoeld voor amateursportorganisaties. Investeringen die zij doen en die aan
deze organisaties gefactureerd worden, worden vanuit deze regeling
gecompenseerd.

Voor een activiteit kan niet bij beide regelingen een aanvraag worden gedaan,
ze sluiten elkaar uit.
11. Komt een onderwijsorganisaties die een sportaccommodatie bezit die ook
wordt gebruikt door (amateur) sportclubs voor subsidie in aanmerking?
Dit hangt af van de statuten. Dit kan als de rechtspersoon die de accommodatie
bezit als doelstelling heeft om sportaccommodaties ter beschikking te stellen
aan de amateursport voor lokale gebruikers.
12. Mogen in een aanvraag zowel kosten vooraf als achteraf worden
ingediend?
Nee, gecombineerde aanvragen zijn niet toegestaan. Voor subsidies van €
25.000 tot € 125.000 is er voor gekozen om aan de aanvrager de keuze te laten
om ofwel voor aanvang, ofwel na afloop van de activiteiten subsidie aan te
vragen.
13. Mag een opdracht voor 1 januari 2019 zijn verstrekt?
Ja, zolang de aanvang van de activiteiten en/of het moment van betalen maar
na 1 januari 2019 ligt.
14. Moeten alle facturen worden overlegd of volstaat een
samenstellingsverklaring van een accountant?
Bij de vaststelling van de subsidie moeten een factuur en betaalbewijs overlegd
worden. Dit geldt niet voor bedragen minder dan € 500. Voor een
subsidieaanvraag van meer dan € 125.000 wordt middels een financieel verslag
met accountantsverklaring verantwoording afgelegd.
15. Er was een project in 2019. Mag hiervoor in 2020 subsidie worden
aangevraagd?
Ja, dat kan. Voorwaarde is dat activiteiten voor een project plaatsvinden na 1
januari 2019. De subsidie mag op enig moment in het jaar 2019 of later
aangevraagd worden. Voor wat betreft het subsidieplafond is het jaar waarin
de subsidie wordt aangevraagd van belang. Voor een aanvraag in 2019 is het
plafond in 2019 van toepassing. Als de subsidie in 2020 wordt aangevraagd dan
geldt het plafond van 2020. Wanneer de activiteiten al hebben plaatsgevonden
dan is het van belang dat de aanvraag tot vaststelling uiterlijk 12 maanden na
voltooiing van de subsidiabele activiteiten wordt ingediend (artikel 8, lid 2 en
artikel 10, lid 2).

16. Welke voorwaarden worden er gesteld aan offertes en facturen?
De eisen die gesteld worden aan offertes en facturen staan in dit document.
17. Is gemengd gebruik van accommodaties voor amateursport en
professionele sport toegestaan?
Gemengd gebruik is in beginsel niet toegestaan. Als er een aantoonbare
splitsing gemaakt kan worden van investeringen die uitsluitend voor
amateursport zijn en vaststaat dat op die investeringen geen recht bestaat op
btw teruggaaf, dan kan subsidie worden aangevraagd.
Voor de definitie van amateursport wordt uitsluitend naar de SBI code
gekeken.
18. Een minimale investering van 25.000 euro is erg hoog voor sommige
organisaties. Wat te doen?
De vergoeding is 20% van de investering. De ondergrens voor een
subsidieaanvraag is € 5.000. Er moet dus minimaal € 25.000 geïnvesteerd
worden. Uitzondering hierop zijn energiebesparende maatregelen en
maatregelen die de toegankelijkheid vergroten (bijlage). Hiervoor geldt een
vergoeding van 35%. U hoeft dan dus minder dan € 25.000 te investeren.
Bijvoorbeeld: 35% van € 15.000 = € 5.250. Ook combinaties van kosten met een
vergoeding van 20% en 35% zijn mogelijk. Tot slot mogen de facturen van een
kalenderjaar worden opgespaard om tot de ondergrens te komen.
19. Wat wordt er bedoeld met 'sportmaterialen'?
Dit zijn alle materialen die bijdragen aan sportbeoefening.
Dit kunnen bijvoorbeeld een keepersoutfit voor hockey zijn of voorzieningen op
de atletiekbaan.
20. Valt de aankoop van grond ook onder de regeling?
Ja, voor zover de grond wordt gebruikt als sportaccommodatie. Dus
bijvoorbeeld als ondergrond voor een manage, een sportveld of parkeren.
21. Komt de verbouwing van de kantine ook in aanmerking voor de regeling?
Nee, kosten voor de kantine en andere horeca gerelateerde uitgaven vallen
buiten deze regeling. Voor horeca blijven de btw regels gelden zoals deze ook
in 2018 van toepassing zijn.

22. Kunnen onderhoud- en materiaalkosten samen met andere clubs worden
bekostigd?
Het is mogelijk zolang de kosten voor rekening van de aanvrager komen. Het
vervolgens 'doorleveren' van de aankopen aan de andere partijen kan fiscale
gevolgen hebben. Wij adviseren u om daarover advies te vragen bij een
belastingadviseur.
23. Zijn de voorbereidende kosten en aanbetalingen uit 2018, gemaakt voor
een project in 2019 subsidiabel?
Nee, als deze kosten gefactureerd zijn in 2018 geldt daarvoor nog het oude
regime, dwz verrekening in de btw als u aan de voorwaarden daarvoor voldoet.
Binnen de regeling kwalificeren alleen activiteiten die beginnen vanaf 1-1-2019.
24. Welke exploitatie- en materiaalkosten komen in aanmerking?
Exploitatiekosten die gefactureerd worden en die direct betrekking hebben op
de activiteit (bv inhuur extern personeel voor onderhoud) komen in
aanmerking voor subsidie.
Materiaalkosten zijn subsidiabel wanneer zij betrekking hebben op bouw en/of
onderhoud en ten goede komen van de uitoefening van de lokale
amateursport.
25. Vallen verzekeringspremies ook onder de subsidieregeling?
Nee, deze kosten zijn niet subsidiabel.
26. Kan er ook op basis van een leasecontract subsidie worden aangevraagd?
Een leasecontract wordt gezien als een 'gewone factuur'. De activiteiten
moeten voor de waarde van het contract ten goede komen aan de amateur
sport. Valt de leasecontract binnen het reguliere aanvraag dan wordt 20%
gehanteerd. Als aan de voorwaarden wordt voldaan wordt 35% gehanteerd bij
aanvullende activiteiten.
27. Kunnen financieringskosten meegenomen worden in de aanvraag?
Nee, financieringskosten zijn niet subsidiabel.

28. Moet een sportvereniging voorafgaand aan de belastingwijziging al btwplichtig zijn?
De nieuwe regeling staat open voor alle organisaties die lokale amateursport
bevorderen en geen btw-aftrek onder andere fiscale regimes hebben.
De status van de sportvereniging voor 1 januari 2019 is niet van belang voor de
mogelijkheid tot aanvragen van subsidie.
29. Is er sprake van een pro rata bij een investering?
Kosten moeten gesplitst worden naar subsidiabel en niet-subsidiabel.

