Vragen en antwoorden
Stimulering bouw en onderhoud van
sportaccommodaties

Algemeen
Alleen sportgerelateerde activiteiten gestart na 1 januari 2019 worden gesubsidieerd. Hieronder vallen
onder meer bouwwerkzaamheden of de aankoop van sportmaterialen.
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.
Is er een voorbeeldversie van het aanvraagformulier beschikbaar?
In het digitale aanvraagformulier dat op 1 januari 2020 is geplaatst, is een voorbeeldversie opgenomen.
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Aanvraag
Welke organisaties komen in aanmerking voor subsidie?
Elke amateursportorganisatie kan een subsidie aanvragen. Leidend is hierbij de SBI-code zoals vermeld in
het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (zie ook www.kvk.nl). De code beschrijft de hoofd- en
nevenactiviteiten van de organisatie. Organisaties met een SBI-code beginnend met de cijfers 93.1 zijn
sportorganisaties en komen in aanmerking voor subsidie. Uitzonderingen zijn de codes die gerelateerd zijn
aan beroepssporten (93.13, 91.14.6, 93.19.1, 93.19.3, 93.19.4 en 93.19.5).
Ook organisaties waarbij sport een nevenactiviteit is, komen in aanmerking voor subsidie. Wel moeten zij
aantonen dat de gemaakte kosten gerelateerd zijn aan sport.
Onderwijsorganisaties die beschikken over sportfaciliteiten, komen in principe niet in aanmerking voor
subsidie. Dit komt doordat de SBI-code leidend is.
Uitzonderingen zijn onderwijsorganisaties die beschikken over een sportaccommodatie die ook door een
amateursportvereniging gebruikt wordt. Zij komen in sommige gevallen wel in aanmerking, afhankelijk van
de statuten. Een subsidie kan worden toegekend als de rechtspersoon die de accommodatie bezit, als
doelstelling heeft om sportaccommodaties ter beschikking te stellen aan de amateursport voor lokale
gebruikers.
Komen organisaties in aanmerking die accommodaties gebruiken voor zowel amateursport als
professionele sport?
Organisaties die accommodaties voor zowel amateur- als professionele sport gebruiken, komen alleen in
aanmerking als:



Er een aantoonbare gemaakt kan worden tussen investeringen bedoeld voor amateur- en
professionele sport.
Vaststaat dat op die investeringen geen recht bestaat op een btw-teruggave.

Voor de definitie van amateursport wordt uitsluitend naar de SBI-code van de KvK gekeken.
Mag een intermediair namens een sportclub een aanvraag doen?
Ja, een intermediair mag ook een aanvraag indienen. Bij de aanvraag moet een machtiging van de sportclub
worden meegestuurd.
Wat kunt u doen bij gedeeld eigendom of een gezamenlijk project, bijvoorbeeld van een gemeente en
een sportvereniging of een fusieclub in oprichting?
Samenwerking gemeente en sportvereniging
Investeringen die de gemeente doet, komen in bepaalde gevallen in aanmerking voor de Specifieke
Uitkering Sport. De vereniging kan de door haar gemaakte kosten opnemen in een aanvraag voor subsidie.
Alleen de partij die investeert kan dus gebruik maken van een van de regelingen.
Stichting eigenaar kunstgrasveld
Soms is een stichting eigenaar van een kunstgrasveld. Zij regelen dan het onderhoud en de verhuur. De
subsidieaanvraag wordt dan door de stichting gedaan en niet door de gemeente.
Fusieclub in oprichting
Een fusieclub in oprichting moet op het moment van de aanvraag ingeschreven staan in het register van de
KvK. Offertes of facturen moeten op naam staan van de nieuwe club.
Doorleveren aankopen
Dit is mogelijk zolang de kosten voor rekening van de aanvrager komen. Het vervolgens 'doorleveren' van de
aankopen aan een andere partij kan fiscale gevolgen hebben. Wij adviseren u om daarover advies te vragen
bij een belastingadviseur.
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Aanvraag
Welke kosten zijn gesubsidieerd?
Alle sportgerelateerde kosten die gemaakt zijn na 1 januari 2019 komen in aanmerking voor subsidie.
Hieronder vallen sportmaterialen (zoals een keeperoutfit of materialen voor de atletiekbaan) en
verbouwingskosten van sportfaciliteiten. Ook zaken als diploma’s, licenties en medailles vallen binnen de
regeling.
Daarnaast komen ook exploitatiekosten in aanmerking voor subsidie, mits deze betrekking hebben op de
sportactiviteit (bijv. inhuur van onderhoudspersoneel). Hetzelfde geldt voor lease-, aankoop- of
erfpachtkosten voor de grond van de sportaccommodatie, mits het gaat om kosten waarover btw moet
worden betaald.
Financieringskosten, verzekeringspremies en huurkosten van accommodaties zijn niet subsidiabel. De
regeling richt zich namelijk op de bouw en ontwikkeling van sportfaciliteiten en de aanschaf van materialen.
Uitgaven ten bate van horeca vallen ook buiten deze regeling. Voor horeca blijven de btw-regels gelden
zoals deze ook in 2018 van toepassing waren. Horeca-activiteiten worden namelijk niet geraakt door de
verruiming van de btw-vrijstelling.
Kan er subsidie voor meerdere activiteiten (tegelijkertijd of afzonderlijk) worden aangevraagd?
U mag meerdere activiteiten tegelijk vermelden in één aanvraag, mits deze activiteiten btw-belast zijn en in
aanmerking komen voor subsidie.
Ook meerdere aanvragen zijn toegestaan, mits ze voldoen aan de voorwaarden en het jaarlijkse, maximale
subsidiebedrag van € 2,5 miljoen.
Mogen in een aanvraag zowel gemaakte als geplande kosten worden ingediend?
Nee, gecombineerde aanvragen zijn niet toegestaan. Bij subsidies van € 25.000 tot € 125.000 is ervoor
gekozen om aan de aanvrager de keuze te laten om voor aanvang of na afloop van de activiteiten subsidie
aan te vragen.
Is het mogelijk om na het indienen van de aanvraag nog documenten toe te voegen?
Nee, dit is niet mogelijk. Tenzij u van DUS-I een incompleetbrief krijgt of een verzoek om meer informatie.
Wat is de reactietermijn na het indienen van de aanvraag?
Over activiteiten die zijn afgerond en betaald (artikel 8 en 10) wordt binnen 22 weken beslist. Over
activiteiten die nog moeten worden opgestart (artikel 11 en 12) geldt een beslistermijn van 13 weken.
Dit kan met 9 weken worden verlengd als er meer onderzoek nodig is om de aanvraag te beoordelen.
Waarom mag een activiteit niet tevens gesubsidieerd worden via 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 worden vanuit deze regeling gecompenseerd.
Voor een activiteit kan niet bij beide regelingen een aanvraag worden gedaan.
Moeten alle facturen worden overlegd of volstaat een samenstellingsverklaring van een accountant?
Bij de vaststelling van de subsidie moet een factuur en betaalbewijs overlegd worden. Dit geldt niet voor
bedragen lager dan € 1.000. Voor een subsidieaanvraag van meer dan € 125.000 wordt middels een
financieel verslag met accountantsverklaring verantwoording afgelegd.
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Mag voor een project uit 2019 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 2020 of later aangevraagd worden.
Voor een aanvraag in 2020 is het plafond van dat jaar van toepassing.
Wanneer de activiteiten al hebben plaatsgevonden dan is het van belang dat de aanvraag tot vaststelling
uiterlijk 12 maanden na voltooiing van de activiteiten wordt ingediend (artikel 8, lid 2 en artikel 10, lid 2).
Wat is het gevolg van een incomplete aanvraag op de ‘volgorde van binnenkomst’?
De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van (complete) aanvragen. Als het jaarlijkse
subsidieplafond is bereikt, dan wordt er in dat jaar geen subsidie meer gegeven.
Een aanvraag wordt pas in behandeling genomen als deze compleet is, dus als alle voorgeschreven stukken
zijn bijgevoegd. Als dit niet zo is, dan ontvangt u van ons een incompleetbrief met daarin een vermelding van
de ontbrekende stukken.
Pas nadat de ontbrekende stukken door DUS-I binnen de daarvoor gestelde termijn zijn ontvangen, wordt
uw aanvraag als compleet beschouwd en telt het mee voor de ’volgorde van binnenkomst’.
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Bijzondere gevallen
Hoe werkt een combinatie van verschillende soorten subsidieaanvragen?
De regeling subsidieert 20% van de kosten voor de bouw, het onderhoud en het beheer van
sportaccommodaties, en de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen. Daarnaast bestaat een
aanvullende subsidie van 10% van de kosten van maatregelen voor energiebesparing, toegankelijkheid en
circulariteit. Deze maatregelen worden dus voor 30% gesubsidieerd (bijlage).
U kunt de subsidie aanvragen voordat de activiteiten plaatsvinden of als ze zijn afgerond en betaald. Wel is
dit van invloed op de minimale subsidieaanvraag en welke bewijsstukken u moet meesturen.
Activiteiten zijn afgerond en betaald

Activiteiten moeten nog worden
opgestart

Meer informatie in
de regeling

Artikel 8

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Hoogte subsidie

€ 5.000 - € 25.000

€ 25.000 € 125.000

€ 25.000 € 125.000

Vanaf € 125.000

Minimale eigen
€ 25.000
investering bij 20%
subsidie

€ 125.000

€ 125.000

€ 625.000

Minimale eigen
€ 16.667
investering bij 30%
subsidie

€ 83.333

€ 83.333

€ 416.667

Bewijsstukken
meesturen

Tot € 1.000
Facturen

Tot € 1.000
Facturen

Offertes

Vanaf € 1.000
Facturen en
betaalbewijzen

Vanaf € 1.000
Facturen en
betaalbewijzen

Offertes en
liquiditeitsprognose

De facturen van een kalenderjaar worden opgespaard om tot de ondergrens te komen. Voor activiteiten kan
tot 12 maanden na afloop subsidie worden aangevraagd. Een organisatie mag meerdere keren subsidie
aanvragen, tot een maximum van € 2,5 miljoen per kalenderjaar.
Overigens is ook een combinatie met de subsidieregeling Stimulering duurzame energieproductie (SDE+)
toegestaan. Organisaties krijgen dan alleen een vergoeding op de groene energie die ze produceren en dus
niet op de plaatsing of verbouwing. Als een organisatie subsidie van Stimulering bouw en onderhoud
sportaccommodaties ontvangt, mag deze dus ook SDE+ aanvragen. Maar alleen als er geen sprake is van
dubbelfinanciering en de aanvrager ook aan de voorwaarden van SDE+ voldoet.
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 amateursport.
Welke criteria gelden voor een liquiditeitsprognose?
De liquiditeitsprognose moet bestaan uit de verwachte inkomsten en uitgaven van de periode waarin de
activiteiten zullen plaatsvinden.
Mag er subsidie worden aangevraagd op basis van een begroting?
Nee, een aanvraag moet worden onderbouwd met facturen of offertes.
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Hoe levert u het betalingsbewijs aan van facturen die zijn betaald via een betaalbatch?
Gebruik het Kostenoverzicht en voer hier de factuurnummers, bedragen en betaaldata in. Het overzicht kunt
u dan samen indienen met de facturen en het betaalbewijs van de betaalbatch. Zie onder Documenten op
de website.
Als vereniging hebben we sportmateriaal aangeschaft. De rekening van het materiaal heeft onze
sponsor betaald. Kan de vereniging voor dit materiaal een aanvraag indienen?
Nee. Uit het betaalbewijs moet blijken dat de aanvrager de factuur daadwerkelijk heeft betaald.
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Btw-gerelateerd
Moet een sportvereniging voorafgaand aan de belastingwijziging al btw-plichtig zijn?
De regeling staat open voor alle organisaties die lokale amateursport bevorderen en geen btw-aftrek onder
andere fiscale regimes hebben.
Is er sprake van een pro rata bij een investering?
Kosten moeten gesplitst worden naar subsidiabel en niet-subsidiabel.
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