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Q&A sportvrijstelling / subsidieregeling 

amateursportorganisaties (versie 16 januari 2019) 

 

 

In deze Q&A gaan wij in op de vragen die mogelijk opkomen na de wijziging van de btw-sportvrijstelling en 

het bekendmaken van de subsidieregeling voor amateursportorganisaties (Stimulering bouw en onderhoud 

van sportaccommodaties). 

Het Ministerie van VWS heeft ook vraag en antwoord pagina’s gepubliceerd die zijn te bereiken via de 

website van de Dienst Uitvoering Subsidies voor Instellingen (www.dus-i.nl). Deze pagina’s worden nog 

regelmatig aangevuld met nieuwe vragen en antwoorden en het antwoord op sommige vragen is zelfs 

gewijzigd. Wij hebben deze informatie (d.d. 16 januari 2019) waar mogelijk verwerkt in deze Q&A. Voor 

eventuele vragen kan worden gemaild naar: bosa@minvws.nl 

Als bijlage 1 hebben wij een overzicht opgenomen met relevante zaken rondom de subsidieaanvraag. 
 
1. Waarom is er een subsidieregeling? 

De subsidieregeling is geïntroduceerd naar aanleiding van de wijziging van de btw-sportvrijstelling (hierna: 

sportvrijstelling) per 1 januari 2019. De subsidieregeling dient het btw-nadeel op te vangen dat ontstaat als 

gevolg van de verruiming van de sportvrijstelling, waardoor het btw-aftrekrecht in veel gevallen komt te 

vervallen. 

Er zijn twee subsidieregelingen geïntroduceerd, één voor gemeenten (SPUK) en één voor 

amateursportorganisaties (BOSA). In deze Q&A gaan wij specifiek in op de regeling voor 

amateursportorganisaties (BOSA). 

 

2. Wie kan er gebruik maken van de subsidieregeling? 

De regeling is van toepassing op amateursportorganisaties.  

 

3. Wat is een amateursportorganisatie? 

Volgens de subsidieregeling is een amateursportorganisatie een privaatrechtelijke rechtspersoon met 

volledige rechtsbevoegdheid zonder winstoogmerk, die als doelstelling heeft om sportaccommodaties ter 

beschikking te stellen aan de amateursport voor lokale gebruikers. Dit kan een sportorganisatie zijn die 

rechtstreeks de mogelijkheid tot sporten aanbiedt aan personen, maar ook een organisatie die louter de 

sportaccommodatie ter beschikking stelt aan de sportorganisatie. 

Of een organisatie als amateursportorganisatie kwalificeert wordt onder andere gecontroleerd aan de hand 

van de SBI-codes die zijn vermeld in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Organisaties 

waarvan de code begint met ‘93’ zijn sportorganisaties. Uit de subsidieregeling volgt dat zij in beginsel in 

aanmerking komen voor subsidie. Dit met uitzondering van de codes: 93.13 (fitnesscentra), 93.146 

(sportscholen), 93.191 (beroepssportlieden), 93.193 (verzorgen van vistochten), 93.194 

(supportersverenigingen) en 93.195 (organiseren van sportevenementen). 
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4. Welke activiteiten kwalificeren als amateursport? 

De toelichting van de subsidieregeling kwalificeert amateursport als activiteiten op het gebied van sport die 

niet worden uitgeoefend in loondienst of als bezoldigde dienst, ongeacht of er een formele 

arbeidsovereenkomst is opgesteld tussen de sportbeoefenaar en de sportorganisatie.  

Hoewel sport niet duidelijk wordt omschreven, ligt het voor de hand hiervoor aansluiting te zoeken bij de 

subsidieregeling voor gemeenten (SPUK), waarin wordt aangesloten bij de definities uit de btw-regelgeving 

(o.a. HvJ EU 26 oktober 2017, C-90/16 The English Bridge Union). Ofwel: het moet gaan om activiteiten 

met een niet te verwaarlozen lichamelijke component. Het moet echter wel gaan om amateursport op lokaal 

niveau. Sport op professioneel niveau valt niet onder de subsidieregeling. Als voorbeeld worden de Betaald 

Voetbal Organisaties (BVO’s) genoemd. Op de website van DUS-I wordt hierover het volgende aangegeven: 

Vraag: Is gemengd gebruik van accommodaties voor amateursport en professionele sport toegestaan?  
 
Antwoord: 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. 

Inmiddels is bekend dat de sportvrijstelling ziet op activiteiten die worden gekenmerkt door een niet te 

verwaarlozen lichamelijke component waarbij het niet relevant is of sprake is van een competitief of 

recreatief element. Dit betekent dat bijvoorbeeld ook het recreatief gebruik van een zwembad onder het 

bereik van de sportvrijstelling kan vallen mits sprake is van een niet te verwaarlozen lichamelijke 

component. Hiervan lijkt al vrij snel sprake te zijn. 

 
5. Is de rechtsvorm van de aanvrager relevant om een beroep te kunnen doen op de 

subsidieregeling? 

De subsidieregeling staat open voor amateursportorganisaties. De rechtsvorm van de aanvrager is in 

beginsel niet relevant om vast te stellen of een beroep op de subsidieregeling kan worden gedaan. De 

subsidieregeling is geïntroduceerd om het wegvallen van het recht op aftrek van btw te compenseren. 

Hierbij merken wij op dat wel sprake dient te zijn van een privaatrechtelijk lichaam met volledige 

rechtsbevoegdheid (bijvoorbeeld verenigingen, stichtingen, coöperaties en BV’s), welk lichaam geen winst 

mag beogen.  

 

6. Moet een sportvereniging voorafgaand aan de belastingwijziging al btw-plichtig zijn? 

De nieuwe regeling staat open voor alle organisaties die lokale amateursport bevorderen en geen recht op 

aftrek van btw hebben. De status van de sportvereniging voorafgaand aan de wetswijziging is niet van 

belang voor de mogelijkheid tot aanvragen van subsidie. 

 

7. Geldt de sportvrijstelling ook als met de activiteiten winst wordt beoogd?  

Nee, de sportvrijstelling geldt na 1 januari 2019 niet als met de activiteiten winst wordt beoogd.  

 

8. Wanneer is sprake van winst beogen? 

Bij de vaststelling of een instelling winst beoogt, kan bijvoorbeeld uit de statuten worden opgemaakt of de 

instelling een winstoogmerk heeft. Daarnaast moet er ook redelijkerwijs winst te verwachten zijn (bij 

structureel verlieslatende activiteiten zal ondanks een eventueel winstoogmerk geen sprake zijn van winst 
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beogen voor de btw). Van winst beogen is in beginsel ook sprake indien exploitatieoverschotten worden 

behaald. Als de winst (c.q. de overschotten) niet als winst worden uitgekeerd maar volledig worden 

aangewend voor de sportactiviteiten is voor de btw geen sprake van winst beogen. 

De wet is zo aangepast dat géén sprake is van winst beogen, als er enkel winst (exploitatieoverschot) wordt 

behaald als gevolg van (directe of indirecte) bijdragen van derden die niet de vergoeding voor een prestatie 

vormen (bijvoorbeeld een subsidie). Hetzelfde geldt voor bijdragen die weliswaar een vergoeding vormen, 

maar welke hoger zijn dan de ‘normale waarde’ van de betreffende dienstverlening (voor het in opdracht 

van de gemeente maaien van de grasvelden mag een sportorganisatie bijvoorbeeld € 500 in rekening 

brengen aan de gemeente, terwijl de normale waarde € 100 zou bedragen). Ten slotte is in het wetsvoorstel 

opgenomen dat géén sprake is van winst beogen, als een sportorganisatie direct of indirect een 

sportaccommodatie (of een gedeelte van een sportaccommodatie) ter beschikking krijgt gesteld van een 

publiekrechtelijk lichaam (bijvoorbeeld een gemeente) en dit publiekrechtelijk lichaam niet ten minste de 

integrale kosten doorberekent aan de sportorganisatie. 

Het is de bedoeling dat enkel ‘werkelijk’ commerciële exploitanten buiten het bereik van de sportvrijstelling 

blijven, activiteiten van algemeen belang wenst de wetgever onder de sportvrijstelling te krijgen. Door deze 

‘antimisbruikbepalingen’ zal het voor sportorganisaties die gelieerd zijn aan een publiekrechtelijk lichaam of 

(verkapte) subsidies ontvangen lastig worden buiten het bereik van de sportvrijstelling te blijven. 

Kunstmatige structuren die er hoofdzakelijk op gericht zijn btw-aftrek te genereren zullen worden 

bestreden. 

  
9. Geldt de sportvrijstelling ook voor diensten die worden verricht aan niet-leden? 

Ja, met ingang van 1 januari 2019 is de sportvrijstelling ook van toepassing op diensten verricht door een 

amateursportorganisatie aan niet-leden. Mits het gaat om diensten die nauw samenhangen met de 

beoefening van sport en deze onontbeerlijk zijn voor het verrichten daarvan.  

Tot 1 januari 2019 gold de sportvrijstelling (onder voorwaarden) enkel voor sportorganisaties die diensten 

verrichten aan hun leden, waardoor de vrijstelling in de praktijk nagenoeg alleen door sportverenigingen 

werd toegepast (rechtsvormen zoals de stichting of BV kennen immers geen leden). Een en ander betekent 

dat ook de prestaties van rechtsvormen die geen leden kennen vanaf 2019 onder sportvrijstelling kunnen 

vallen. 

 

10. Geldt de sportvrijstelling ook voor de terbeschikkingstelling van sportaccommodaties? 

Ja, met ingang van 1 januari 2019 is de sportvrijstelling ook van toepassing op de terbeschikkingstelling van 

een sportaccommodatie door/aan een amateursportorganisatie, tenzij sprake is van (kale) verhuur. Verhuur 

valt naar onze opvatting onder de verhuurvrijstelling, waarbij onder voorwaarden geopteerd kan worden 

voor btw-belaste verhuur. Dit geldt ook als de enige activiteit van een lichaam het ter beschikking stellen 

van een sportaccommodatie aan een sportorganisatie is.  

 
11. Door de verruiming van de sportvrijstelling kan het zijn dat activiteiten die vóór 2019 btw-

belast waren, vanaf 2019 btw-vrijgesteld zijn aangezien ze dan binnen het bereik van de 

sportvrijstelling vallen. Heeft dit invloed op de herziening van btw op investeringsgoederen?  

Nee, op Prinsjesdag is duidelijk geworden dat de herzieningsbepalingen niet van toepassing zullen zijn 

indien louter als gevolg van de uitbreiding van de sportvrijstelling de btw-behandeling van de activiteiten 

wijzigt van btw-belast naar btw-vrijgesteld. Dit heeft tot gevolg dat onder de huidige wetgeving geclaimde 

btw-aftrek in stand blijft. Er wordt ook voorzien in een overgangsregeling op basis waarvan het onder 

voorwaarden nog mogelijk is btw-aftrek te claimen in 2019. Het moet dan gaan om een koop-

aanneemovereenkomst voor de bouw van een nieuwe sportaccommodatie, waarvan de bouw vóór 1 januari 
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2019 is aangevangen en er op dat moment aftrekrecht bestond. Het feit dat vanaf 1 januari 2019 de 

sportvrijstelling geldt wordt in dat specifieke geval genegeerd.  

 
12. Wat moet worden verstaan onder aanvang van de bouw voor toepassing van het 

overgangsrecht? 

Er kan worden gezegd dat sprake is van aanvang met de bouw als met het oog op de realisatie van de bouw 

kosten zijn gemaakt die rechtstreeks en objectief aantoonbaar zijn toe te rekenen aan die realisatie dan wel 

indien voor de realisatie van de onroerende zaak/zaken contractueel vastgelegde verplichtingen zijn 

aangegaan. Het louter in bezit hebben of verkrijgen van grond, zonder dat sprake is van een dergelijke 

rechtstreekse en aantoonbare relatie, is onvoldoende voor toepassing van de overgangsregeling. 

Als een onroerende zaak deel uitmaakt van een project dat meerdere onroerende zaken omvat, wordt de 

toepassing van de overgangsregeling per onroerende zaak getoetst.  

 

13. Is gelegenheid geven tot sportbeoefening nog mogelijk vanaf 1 januari 2019? 

De terbeschikkingstelling van sportaccommodaties kwalificeert onder de wetgeving tot 1 januari 2019 als 

het gelegenheid geven tot sportbeoefening, indien naast de terbeschikkingstelling van de 

sportaccommodatie een aantal aanvullende diensten worden verricht (bestaande uit het beheer, het 

onderhoud, het beveiligen en schoonmaken). Gelegenheid geven tot sportbeoefening valt tot 1 januari 2019 

in veel gevallen niet binnen het bereik van de sportvrijstelling en is dan belast tegen het verlaagde btw-

tarief van 6%. 

Gelegenheid geven tot sportbeoefening is ook nog mogelijk na de wijziging van de sportvrijstelling. Dit is 

echter enkel het geval voor exploitanten die met hun activiteiten winst beogen. Na de wijziging van de 

sportvrijstelling (vanaf 1 januari 2019) is gelegenheid geven tot sportbeoefening belast met 9% btw door de 

verhoging van het verlaagde btw-tarief. 

 
14. Valt de kale verhuur van een sportaccommodatie na 1 januari 2019 binnen het bereik van de 

sportvrijstelling? 

Naar onze opvatting zal de kale verhuur van een sportaccommodatie niet binnen het bereik van de 

sportvrijstelling gaan vallen. Dit kan worden afgeleid uit het wetsvoorstel. 

Vanuit btw-perspectief is de verhuur van een sportaccommodatie een andere prestatie dan gelegenheid 

geven tot sportbeoefening. Verhuur wordt gekenmerkt door het feit dat een huurder voor een bepaalde tijd 

een recht verkrijgt om tegen een vergoeding een onroerende zaak te gebruiken als ware hij eigenaar ervan, 

met uitsluiting van anderen. Volgens de jurisprudentie is verhuur een betrekkelijk passieve activiteit. De 

passieve activiteit ‘verhuur’ wijkt zodoende sterk af van gelegenheid geven tot sportbeoefening waarbij er 

juist sprake is van essentiële aanvullende dienstverlening. 

Verhuur is in beginsel eveneens vrijgesteld van btw. Als de huurder de sportaccommodatie gebruikt voor 

minimaal 90% btw-belaste activiteiten (denk aan een commerciële / winst-beogende exploitant) kan echter 

geopteerd worden voor btw-belaste verhuur. Dat is gunstig omdat de verhuurder daarmee aftrekrecht 

verkrijgt. 
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15. De subsidie wordt toegekend voor activiteiten op het gebied van amateursport. Wat houdt dit 

in? 

Met amateursport worden activiteiten bedoeld op het gebied van sport die niet worden uitgeoefend in 

loondienst of als bezoldigde dienst, ongeacht of er een formele arbeidsovereenkomst is opgesteld tussen de 

sportbeoefenaar en de sportorganisatie. De kwalificatie als amateursportorganisatie wordt gecontroleerd aan 

de hand van de SBI-codes die zijn vermeld in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het is 

daarom raadzaam na te gaan hoe uw organisatie in het Handelsregister is geregistreerd en dit – waar nodig 

en mogelijk – aan te passen. Zie ook vraag 4. 

 

16. Welke activiteiten komen voor subsidiëring in aanmerking? 

De subsidie wordt (onder voorwaarden) verstrekt voor de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties 

of de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen. Kosten van gas, water en licht komen niet voor 

subsidie in aanmerking, dit wordt nader toegelicht in vraag 17.  

De begrippen onderhoud en bouw zijn overigens niet nader uitgewerkt in de regeling. Op de website van 

DUS-I wordt aan de hand van enkele voorbeelden toegelicht hoe deze begrippen moeten worden uitgelegd 

en dat lijkt redelijk ruim. Volledige duidelijkheid is er echter niet. Bij twijfel kan contact worden opgenomen 

met DUS-I via: bosa@minvws.nl. 

 

17. Welke materialen kwalificeren als sportmaterialen? 

Een investering in sportmaterialen komt in aanmerking voor subsidie als deze materialen tot doel hebben 

amateursportbeoefening te ondersteunen. Dit kunnen bijvoorbeeld een keepersoutfit voor hockey zijn of 

voorzieningen op de atletiekbaan. Valt bijvoorbeeld een bezem die wordt gebruikt om na afloop van de 

sportactiviteiten de sportaccommodatie schoon te vegen ook onder de definitie van sportmaterialen? Dat is 

op dit moment onduidelijk. Afgaande op de definitie lijkt de bezem niet te kwalificeren als sportmateriaal, 

aangezien dit niet direct bijdraagt aan de beoefening van een sport. Het is daarentegen wel te verdedigen 

dat dit ziet op het onderhoud van de sportaccommodatie. 

Op de site met vragen en antwoorden van DUS-I is te vinden dat ook kosten voor diploma’s, licenties, 

medailles en dergelijke in aanmerking komen voor subsidie omdat het kosten voor sportmaterialen betreft. 

 

18. Welke kostensoorten komen voor subsidie in aanmerking?  

Voor amateursportorganisaties geldt dat in eerste instantie kosten voor de bouw/aanschaf en het onderhoud 

van sportaccommodaties en sportmaterialen voor subsidie in aanmerking komen. Kosten van gas/water/licht 

worden niet gesubsidieerd, waarbij dit in de praktijk veelal wordt vertaald naar ‘exploitatiekosten’. De 

subsidieregeling spreekt echter niet over exploitatiekosten.  

In de vraag en antwoord rubriek op de site van DUS-I wordt een vraag gesteld over welke exploitatie- en 

materiaalkosten voor subsidie in aanmerking komen. Exploitatiekosten zoals gas, water en licht mogen op 

grond van de subsidieregeling niet worden gecompenseerd. Daarentegen mogen exploitatiekosten die direct 

toerekenbaar zijn aan een subsidiabele activiteit (bijvoorbeeld onderhoud accommodatie) wel worden 

gesubsidieerd. Als voorbeeld wordt genoemd de inhuur van extern personeel voor onderhoud. 

Het is voor ons niet 100% duidelijk welke kosten wel/niet voor subsidie in aanmerking komen, wij 

verwachten dat het Ministerie van VWS op dit punt nog nadere duidelijkheid verschaft (eventueel naar 

aanleiding van vragen vanuit de praktijk). Het is inmiddels wel duidelijk dat het moet gaan om (externe) 

kosten waarop btw drukt (er moeten dus btw-facturen worden ontvangen). 

mailto:bosa@minvws.nl
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Voorts geldt als algemeen uitgangspunt dat kosten zijn gedefinieerd als: “kosten van de subsidieontvanger 

voor zover die samenhangen met de te subsidiëren of gesubsidieerde activiteit”. 

 

19. Valt de aankoop van grond onder de subsidieregeling? 

Het Ministerie heeft eerder via de website DUS-I laten weten dat ook de aankoop van grond voor subsidie in 

aanmerking kan komen (mits met btw verworven). In dat geval is wel vereist dat de grond wordt gebruikt 

als sportaccommodatie, dus bijvoorbeeld als ondergrond voor een manege, een sportveld of parkeren. Het 

voorbeeld ‘parkeren’ is naar onze mening vreemd, aangezien de parkeerplaats naar onze opvatting niet 

direct c.q. volledig toegerekend zou kunnen worden aan de sportaccommodatie, er vanuit gaande dat er ook 

een horecafunctie is. Dit zijn naar onze opvatting algemene kosten waarvoor ‘pro rata’ subsidie kan worden 

aangevraagd.  

Inmiddels is deze vraag/antwoord niet meer opgenomen op de website van DUS-I. Mogelijk omdat het 

Ministerie zelf ook twijfelt. 

 

20. Kan op basis van een leasecontract subsidie worden aangevraagd? 

Ja, volgens DUS-I wordt een leasecontract gezien als een factuur op basis waarvan subsidie kan worden 

aangevraagd. De activiteiten moeten voor de waarde van het contract ten goede komen aan de 

amateursport.  

 

21. Mogen financieringskosten worden gesubsidieerd? 

Nee, financieringskosten voor sportmaterialen of voor de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties 

zijn niet subsidiabel.  

 

22. Wat wordt onder sportaccommodaties verstaan? 

Een sportaccommodatie is gedefinieerd als een voorziening, bestemd en in gebruik voor activiteiten op het 

gebied van amateursport. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan: sporthallen, sportvelden, 

multizalen, maneges, atletiekbanen, wielerbanen of dojo’s. 

 
23. Kan er een beroep worden gedaan op de subsidieregeling als er ook recht op aftrek van btw 

bestaat? 

Nee, de regeling is slechts van toepassing indien er geen recht op aftrek van btw op grond van de Wet op de 

omzetbelasting 1968 bestaat (hierna: Wet OB). Voor activiteiten die na de wijziging van de sportvrijstelling 

nog btw-belast plaatsvinden, kan dan ook geen subsidie op basis van deze regeling aan de orde zijn. 

Als op bepaalde kosten slechts deels (“pro rata”) btw-aftrek wordt geclaimd, ligt het wat ons betreft voor de 

hand dat voor het restant (waarvoor geen aftrek wordt geclaimd) onder de normale voorwaarden subsidie 

kan worden aangevraagd. Volgens DUS-I moet een splitsing worden gemaakt tussen subsidiabel en niet-

subsidiabel. 

 
24. Komen de kosten ter zake van een clubhuis of horeca ook voor subsidie in aanmerking? 

Nee, als uitgangspunt komen dergelijke kosten niet voor subsidie in aanmerking. De exploitatie van een 

horecagelegenheid is in de regel een btw-belaste activiteit. Dit betekent dat horecagelegenheden in beginsel 

de aan hen in rekening gebrachte btw in aftrek mogen brengen. Omdat er recht op aftrek van btw bestaat, 

is subsidiëring van kosten gemaakt voor horecagelegenheden in beginsel uitgesloten op basis van de 

regeling.  
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Indien geen recht op aftrek van btw bestaat voor activiteiten die in het kader van horeca worden verricht 

(bijvoorbeeld door toepassing van de fondswervingsvrijstelling), dan moet de horecagelegenheid voldoen 

aan de definitie van sportaccommodatie om voor subsidie in aanmerking te komen. Aan die definitie zal in 

de regel niet worden voldaan. 

Als binnen een clubhuis ruimten toewijsbaar zijn aan de sport (denk aan kleedkamers, opslagruimte voor 

sportmaterialen, etc.) kan in zoverre een beroep worden gedaan op de subsidieregeling, er vanuit gaande 

dat voor die ruimten de sportvrijstelling geldt. 

 

25. Verandert er ook iets op het gebied van horeca? 

De wijziging van de sportvrijstelling heeft geen gevolgen voor horeca. Onder voorwaarden is de 

fondswervingsvrijstelling van toepassing. Als het jaarlijkse maximumbedrag (€ 68.067 voor alle leveringen 

van de organisatie, waaronder de verstrekking van spijzen/dranken) wordt overschreden is sprake van een 

btw-belaste exploitatie. In dat geval moet rekening worden gehouden met de verhoging van het verlaagde 

btw-tarief van 6% naar 9%.  

Veel (btw-belaste) kantines passen het forfait van 11,5% toe. De staatssecretaris heeft bekend gemaakt dat 

het forfait naar aanleiding van de verhoging van het verlaagde btw-tarief zal worden gewijzigd van 11,5% 

naar 13% per 1 januari 2019.  

 

26. Wat is de fondswervingsvrijstelling? 

Het is mogelijk dat bepaalde leveringen/diensten niet onder de sportvrijstelling vallen. Te denken valt aan 

opbrengsten uit fondswervende activiteiten zoals sponsoring, verkoop clubartikelen, horeca. Voor dergelijke 

activiteiten geldt onder voorwaarden een andere btw-vrijstelling: de fondswervingsvrijstelling. Hier gelden 

maximumbedragen voor. Voor alle leveringen van de organisatie geldt per jaar een maximumbedrag van  

€ 68.067 en voor diensten is het maximum € 50.000. Toepassing van de fondswervingsvrijstelling is geen 

keuze. 

 
27. Is er een overlap mogelijk tussen de subsidieregeling voor sportorganisaties en de 

subsidieregeling voor gemeenten?  

Nee, er mag geen overlap bestaan tussen de subsidieregeling voor gemeenten en de subsidieregeling voor 

amateursportorganisaties. Een activiteit komt slecht eenmaal voor een subsidie in aanmerking. Deze 

bepaling is met name van belang om de samenloop van deze subsidieregeling en de subsidieregeling die 

geldt voor gemeenten te voorkomen. In het geval dat bijvoorbeeld een gemeente en een 

amateursportorganisatie co-eigenaar van een sportaccommodatie zijn, kan er voor een renovatie van die 

sportaccommodatie ofwel een specifieke uitkering op grond van de subsidieregeling voor gemeenten worden 

aangevraagd, ofwel een subsidie op grond van de onderhavige regeling. Hierbij geldt als vuistregel dat 

alleen de organisatie op wiens naam de offerte en factuur staan een aanvraag kan indienen. 

 
28. Hoe wordt omgegaan met gemengde kosten, bijvoorbeeld kosten die toerekenbaar zijn aan 

zowel de sportzalen als de btw-belast geëxploiteerde horecagelegenheid? 

In beginsel komen kosten toerekenbaar aan de horecagelegenheid niet voor subsidie in aanmerking. Voor de 

btw op die kosten bestaat in de regel recht op aftrek van btw. Indien geen recht op aftrek van btw bestaat 

voor activiteiten die in het kader van de horeca worden verricht (bijvoorbeeld door toepassing van de 

fondswervingsvrijstelling), dan moet de horecagelegenheid voldoen aan de definitie van sportaccommodatie 

om voor subsidie in aanmerking te komen. Aan die definitie zal in de regel niet worden voldaan. 
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Voor kosten die toerekenbaar zijn aan de sportzalen of aan sportmaterialen geldt de subsidieregeling in 

beginsel wel. 

Indien een investering wordt gedaan die gedeeltelijk toerekenbaar is aan een niet-subsidiabele activiteit 

(zoals de horeca) en gedeeltelijk aan een subsidiabele activiteit (sport), dan moet de investering worden 

gesplitst in een deel waarvoor recht op subsidie bestaat op grond van de subsidieregeling en een deel 

waarvoor geen recht op subsidie bestaat. Voor het deel dat toerekenbaar is aan activiteiten waarvoor wel 

mogelijkheden tot subsidie bestaan, kan naar onze opvatting een subsidieaanvraag worden ingediend. De 

vraag is nu hoe hiermee praktisch gezien moet worden omgegaan bij het indienen van de subsidieaanvraag. 

Het is immers voorstelbaar dat één bepaalde factuur ziet op zowel subsidiabele als niet-subsidiabele 

activiteiten. Wij gaan er vanuit dat dergelijke facturen gewoon kunnen worden ingediend, maar dat de aan 

te vragen subsidie dan slechts een gedeelte van de factuur betreft (het deel dat toerekenbaar is aan sport 

en waar dus geen btw-aftrek voor is geclaimd).  

 

29. Hoe wordt omgegaan met “indirecte schade”? 

De subsidieregeling beoogt schade weg te nemen die ontstaat als gevolg van het uitbreiden van de 

sportvrijstelling. De vraag die opkomt, is of dit alleen directe schade betreft of dat ook ondernemers / 

gemeenten die indirecte schade ondervinden door het uitbreiden van de sportvrijstelling kosten mogen 

verhalen via de subsidieregeling. 

Een voorbeeld van een situatie waarin naar onze mening zulke indirecte schade aan de orde is, werken we 

hierna uit. Stel de eigenaar van een sportaccommodatie verhuurt vóór 1 januari 2019 haar accommodatie 

aan een niet winst-beogende exploitant. De exploitant stelt de sportaccommodatie op haar beurt (tegen 

vergoeding) ter beschikking aan een sportvereniging. Doordat de activiteiten van de exploitant volledig btw-

belast plaatsvinden (gelegenheid geven tot sportbeoefening), kan tussen de exploitant en de eigenaar van 

de sportaccommodatie geopteerd worden voor btw-belaste verhuur.  

Vanaf 1 januari 2019 vindt de exploitatie door de exploitant btw-vrijgesteld plaats. Om die reden kan niet 

langer geopteerd worden voor btw-belaste verhuur, de verhuur wordt van rechtswege vrijgesteld van btw. 

De eigenaar/verhuurder van de accommodatie heeft daardoor geen recht meer op aftrek van btw. De 

eigenaar van de sportaccommodatie lijdt zodoende schade als gevolg van het uitbreiden van de 

sportvrijstelling, hoewel hij zelf niet onder de sportvrijstelling gaat vallen. 

Het is de vraag of voor de eigenaar/verhuurder wel recht op subsidie bestaat als door de verruiming van de 

sportvrijstelling niet langer geopteerd kan worden voor belaste verhuur aan een (niet winst beogende) 

exploitant. Dat lijkt ons wel wenselijk en verdedigbaar (mits aan alle overige voorwaarden wordt voldaan). 

Na een nadere toelichting vanuit het kabinet (nota naar aanleiding van het verslag nr. 35026) is inmiddels 

wel duidelijk dat in dergelijke gevallen een beroep kan worden gedaan op de overgangsregeling die wordt 

getroffen bij de verruiming van de btw-vrijstelling (geen herziening). 

 
30. Er is € 87 miljoen beschikbaar voor 2019: Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Hoe werkt 

dit uit? 

Het bedrag dat beschikbaar is voor subsidiëring wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de 

aanvragen. Het is van belang om op te merken dat hier de volgorde van complete aanvragen wordt bedoeld. 

Uit de vraag en antwoord rubriek van DUS-I volgt dat het moment van indienen van de aanvraag bepalend 

is. Wordt een aanvraag bijvoorbeeld op 31 december 2019 ingediend, dan geldt het plafond van 2019. Als in 

2019 het plafond al is bereikt, is het dus slimmer de aanvraag pas in 2020 in te dienen omdat er dan een 

nieuw plafond geldt.  

 

Let op: als de activiteiten al hebben plaatsgevonden moet de aanvraag uiterlijk binnen 12 maanden na 
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afronding van de subsidiabele activiteit worden ingediend. Dit kan enkel voor subsidieaanvragen tot 

€ 125.000 (vanaf € 125.000 moet vooraf worden aangevraagd, ook daar kan slim mee worden omgegaan). 

 

31. Vanaf welk moment komen activiteiten voor subsidie in aanmerking? 

De subsidiabele activiteit moet op of na 1 januari 2019 plaatsvinden. Bovendien dient ook de factuur na 1 

januari 2019 uitgereikt zijn. Indien met een nieuwbouw of verbouwing wordt begonnen in 2018 en de 

oplevering pas plaatsvindt in 2019 bestaat er in beginsel dus geen recht op subsidie. Volledigheidshalve 

merken wij op dat in deze situatie wel nog recht op aftrek van btw kan bestaan, omdat hiervoor in een 

specifieke overgangsregeling wordt voorzien. Die houdt in dat als een koop/aanneemovereenkomst is 

gesloten vóór 1 januari 2019 en de bouw ook voor die datum is aangevangen, er ook voor de termijnen die 

op of na 1 januari 2019 moeten worden betaald nog recht op aftrek kan worden geclaimd. Ook zal geen 

sprake zijn van herziening, waar dat normaliter wél het geval zou zijn (vanwege een ingebruikname voor 

vrijgestelde prestaties). 

 

32. Kan vooraf worden aangegeven of een project in aanmerking komt voor subsidie? 

In de vraag en antwoord rubriek van DUS-I is beschreven dat een eventuele subsidie pas wordt toegekend 

na indiening en beoordeling van offertes of facturen. Dat suggereert dat dus een aanvraag moet worden 

gedaan en er geen zekerheid vooraf kan worden verkregen. 

 

33. Hoe kan een aanvraag voor subsidie worden ingediend? 

De aanvraag van een subsidie is onder meer afhankelijk van de hoogte van de aangevraagde subsidie. 

Hiervoor verwijzen wij naar het schema dat als bijlage is toegevoegd (bijlage 1). Het is tevens mogelijk de 

aanvraag te laten indienen door een intermediair. 

 

34. Kan de subsidieaanvraag door een intermediair worden ingediend? 

Ja, het laten indienen van een subsidieaanvraag door een intermediair is mogelijk. Wel moet deze 

intermediair in het bezit zijn van een machtiging van de amateursportorganisatie waarvoor de aanvraag 

wordt ingediend.  

 
35. Aan welke voorwaarden moet een offerte voldoen voordat op basis daarvan een 

subsidieaanvraag kan worden ingediend? 

Op de site van DUS-I is te vinden aan welke voorwaarden offertes moeten voldoen voordat op basis daarvan 

een subsidieaanvraag kan worden ingediend: 

 

- De adresgegevens van de potentiële klant; 
- De gegevens van de uitvoerders zoals naam, adres en het KvK-nummer; 
- Een offertenummer; 
- Een datum en een geldigheidstermijn; 
- Een omschrijving van de geleverde diensten/installatie of apparatuur; 
- De totale prijs exclusief btw, de btw (met vermelding van het toegepaste btw-percentage) en de prijs 

inclusief btw; 
- De belangrijkste voorwaarden waaronder de offerte wordt verstrekt; 
- Verwijzing naar de algemene voorwaarden van de uitvoerder.  
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36. Aan welke voorwaarden moet een factuur voldoen voordat op basis daarvan een 

subsidieaanvraag kan worden ingediend? 

Ook aan facturen worden specifieke eisen gesteld voordat op basis daarvan een subsidieaanvraag kan 

worden ingediend: 

 

- Volledige bedrijfsnaam en adres van de uitvoerder; 
- De volledige naam en het adres van de afnemer; 
- Het btw-nummer van de uitvoerder; 
- Het KvK-nummer van de uitvoerder; 
- De datum waarop de factuur gemaakt is; 
- Een uniek, doorlopend en opvolgend factuurnummer; 
- Een gedetailleerde omschrijving van de goederen, diensten of maatregelen die zijn geleverd; 
- Het aantal geleverde goederen, diensten of maatregelen; 
- De bijbehorende kosten; 
- De leverdatum van de goederen, diensten of maatregelen of de datum van een vooruitbetaling; 
- Het bedrag exclusief btw dat in rekening is gebracht; 
- Het btw-tarief dat in rekening wordt gebracht; 
- Het te betalen btw-bedrag; 

Andere bescheiden die aan bovenstaande omschrijving voldoen kunnen voor de subsidieaanvraag als factuur 

worden beschouwd ongeacht de benaming of de bestemming. 
 
37. Kan de amateursportorganisatie vóór aanvang van de subsidiabele activiteiten al subsidie 

(voorschot) ontvangen?  

Bij subsidies tot € 25.000 kan enkel achteraf een aanvraag worden ingediend. Tot uiterlijk 12 maanden na 

voltooiing van de activiteit. Bij subsidies vanaf € 25.000 tot € 125.000 kan ook vóór aanvang van de 

activiteit een aanvraag worden ingediend, maar deze aanvraag moet onderbouwd worden met een offerte 

die op naam staat van de aanvrager. Er wordt dan een voorschot voor het volledige bedrag verleend. Bij 

subsidies vanaf € 125.000 kan alleen vooraf subsidie worden aangevraagd, bij deze subsidies moet naast 

een offerte ook een liquiditeitsprognose worden ingediend. Er wordt voor deze subsidies ook een voorschot 

verleend, maar dat wordt verdeeld over de maanden waarop de activiteit betrekking heeft. 

 
38. Kan ná voltooiing van de subsidiabele activiteiten nog subsidie worden verkregen?  

Voor subsidies tot € 25.000 kan alleen achteraf subsidie worden aangevraagd. Bij een aanvraag achteraf 

kan dat tot uiterlijk 12 maanden na de voltooiing, hierbij lijkt te worden aangesloten bij de laatste factuur. 

Voor subsidies vanaf € 25.000 tot € 125.000 kan zowel vooraf als achteraf subsidie worden aangevraagd. Bij 

een aanvraag achteraf kan dat tot uiterlijk 12 maanden na de voltooiing, hierbij lijkt te worden aangesloten 

bij de laatste factuur.  

Bij subsidies vanaf € 125.000 kan er achteraf géén subsidie worden aangevraagd. 

 

39. Wat als het plafond wordt bereikt? 

Indien het plafond is bereikt, zullen de daarop volgende aanvragen afgewezen worden. Indien het plafond 

wordt bereikt en de volgorde van binnenkomst van een aantal aanvragen is niet vast te stellen, dan zal voor 

deze aanvragen loting worden gebruikt als aanvullende verdeelmethode. De loting vindt plaats in de 

aanwezigheid van een notaris. De aanvragen komen dan op volgorde van loting in aanmerking voor 

subsidie.  
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40. Wat is de hoogte van de subsidie? 

De subsidie bedraagt maximaal 20% van het investeringsbedrag inclusief btw en is gemaximeerd op  

€ 2.500.000 per kalenderjaar. Voor bepaalde specifieke investeringen kan 15% aanvullende subsidie worden 

verkregen. 

 
41. Wat zijn de specifieke investeringen waarvoor 15% aanvullende subsidie kan worden 

verkregen? 

Onder omstandigheden kan een aanvullende subsidie van 15% worden toegekend, bovenop de 20% van de 

kosten (inclusief btw) die al gesubsidieerd worden. Hiervoor stelt de Minister jaarlijks prioriteiten vast op het 

gebied van sportaccommodaties. Voor activiteiten die binnen deze prioriteiten vallen kan een aanvullende 

subsidie worden aangevraagd. Dit is verder uitgewerkt als bijlage bij de subsidieregeling (te raadplegen via 

website DUS-I). Momenteel gaat het om maatregelen op het gebied van energiebesparing en 

toegankelijkheid.  

Afhankelijk van de hoogte van de aangevraagde subsidie kunnen diverse voorwaarden gelden voor de 

aanvraag van de aanvullende subsidie. 

 
42. Subsidies lager dan € 5.000 worden niet verstrekt. Betekent dit dat voor dergelijke bedragen 

helemaal geen subsidie mogelijk is? 

In de toelichting bij de subsidieregeling wordt toegelicht dat subsidies van minder dan € 5.000 in beginsel 

niet worden verstrekt. Wel wordt aangegeven dat meerdere subsidiabele activiteiten in een kalenderjaar 

mogen worden opgespaard om zo boven de € 5.000 uit te komen. Op die manier kan alsnog een 

subsidieaanvraag worden ingediend voor bedragen die op zichzelf lager zijn dan € 5.000.  

 
43. Er is sprake van een subsidieaanvraag. Mag een amateursportorganisatie meerdere 

aanvragen indienen? Zo ja, moet het dan per onderdeel: investering baan, onderhoud baan, 

investering gebouwen, etc.? 

Volgens de huidige vormgeving van de subsidieregeling wordt slechts éénmaal een subsidie toegekend voor 

een activiteit. Wij gaan er vanuit dat hiermee wordt bedoeld dat bepaalde facturen (bijvoorbeeld voor 

onderhoud) niet tweemaal kunnen worden ingediend en dat is logisch. Het betekent naar onze inschatting 

echter niet dat in een kalenderjaar slechts één keer subsidie kan worden aangevraagd voor bijvoorbeeld de 

activiteit ‘onderhoud’. Vanuit DUS-I wordt aangegeven dat meerdere activiteiten in één subsidieaanvraag 

kunnen worden opgenomen en dat er meerdere subsidieaanvragen mogen worden ingediend, mits ze 

voldoen aan de voorwaarden en ze tezamen niet boven het jaarlijks maximum komen van € 2,5 miljoen. 

Gelet op het plafond kan het slim zijn niet te lang te wachten met het indienen van de subsidieaanvraag. 

 

44. Mag een aanvraag worden ingediend op basis van een begroting? 

Nee, het is niet mogelijk een aanvraag in te dienen op basis van de begroting. Een aanvraag kan enkel 

worden ingediend op basis van offertes en facturen. Voor subsidieaanvragen van groter dan € 125.000 moet 

de subsidie worden aangevraagd op basis van offertes en moet er tevens een liquiditeitsprognose worden 

meegestuurd. 

 
45. Wat als de offerte en de uiteindelijke kosten uit elkaar lopen? 

Het is op dit moment niet duidelijk wat de gevolgen zijn als de subsidieaanvraag op basis van een offerte is 

ingediend maar later blijkt dat de kosten hoger uitvallen.  
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Wel kan voor totale subsidiebedragen tussen de € 25.000 en € 125.000 worden gekozen om pas achteraf 

een subsidieaanvraag te doen waarbij de kosten reeds zijn gemaakt. In dat geval kan de subsidieaanvraag 

op basis van de werkelijk gemaakte kosten aan de hand van de facturen worden ingediend. Voor bedragen 

groter dan € 125.000 is dat geen mogelijkheid, subsidie voor deze projecten dient vooraf te worden 

aangevraagd. 

 
46. Mag een subsidie worden aangevraagd in een ander jaar dan het jaar waarin de activiteit 

plaatsvindt? 

Ja, de site van DUS-I bevestigt dat een subsidie kan worden aangevraagd in een ander jaar dan het jaar 

waarin de activiteit plaatsvindt. Voorwaarde is wel dat de activiteit plaatsvindt na 1 januari 2019. Er kan dus 

bijvoorbeeld in 2020 een subsidieaanvraag worden ingediend voor een subsidiabele activiteit die in 2019 

heeft plaatsgevonden. 

 

47. Wat is de duur van de subsidieverstrekking?  

Er geldt een driejaarstermijn voor de verstrekking van subsidies, hiervoor wordt bij de gemiddelde 

projectduur aangesloten. Wanneer duidelijk wordt dat de activiteiten niet geheel of niet tijdig zullen worden 

verricht, geldt er een meldplicht. De minister kan in deze gevallen een vrijstelling of ontheffing verlenen van 

de termijn met ten hoogste één jaar. Voor investeringen die over meerdere jaren lopen, geldt dat ieder jaar 

opnieuw de aanvraag minimaal € 5.000 moet zijn. 

 

48. Is een vervaldatum voor de subsidieregeling bekend? 

De subsidieregeling eindigt volgens de toelichting per 1 januari 2024. Wij begrijpen dat thans het 

voornemen bestaat om ook na 1 januari 2024 de subsidieregeling voort te zetten. 

 

49. Wat als de gesubsidieerde activiteit niet doorgaat? 

In het geval dat na aanvraag van de subsidie duidelijk wordt dat de activiteit waarvoor reeds een 

subsidieaanvraag is ingediend niet zal doorgaan, bestaat voor de aanvrager een meldingsplicht. Dit geldt 

ook indien de activiteit niet tijdig of niet geheel wordt verricht. 
 

50. Wat gebeurt er met de subsidie als het gebruik van de sportaccommodatie en/ of de 

sportmaterialen in de loop der jaren wijzigt? Hoeveel jaren moet dit worden gevolgd? 

Als het gaat om investeringsgoederen waarvoor subsidie is verkregen, moet de subsidie mogelijk worden 

terugbetaald. Onroerende goederen worden voor de btw na het jaar van ingebruikname nog 9 jaren gevolgd 

en roerende goederen na het jaar van ingebruikname nog 4 jaren. Als binnen die periode (alsnog) recht op 

aftrek of compensatie van btw ontstaat (vanwege gewijzigd gebruik), kan dat tot gehele of gedeeltelijke 

terugbetaling van de subsidie leiden. 

Verder geldt de voorwaarde dat de subsidieontvanger er zorg voor draagt dat de gesubsidieerde 

sportaccommodatie gedurende 10 na jaar na afloop van de subsidieperiode ter beschikking gesteld blijft 

voor lokale gebruikers. Ook hiervoor geldt dat het niet voldoen aan de voorwaarde kan leiden tot gehele of 

gedeeltelijke terugbetaling van de subsidie. 

Indien niet aan de hierboven bedoelde verplichtingen wordt voldaan, moet de subsidieontvanger daar direct 

melding van doen bij de minister.  
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51. Kan ook aanspraak worden gemaakt op subsidie als het onderhoud van de 

sportaccommodatie wordt verricht door een derde? 

Volgens de subsidieregeling komen kosten voor het onderhoud van de sportaccommodatie voor subsidie in 

aanmerking. Indien voor dat onderhoud een derde wordt ingeschakeld, zal de amateursportorganisatie een 

factuur ontvangen voor de verrichte werkzaamheden van deze derde. Op die factuur zal btw zijn vermeld. 

Die btw komt in beginsel voor subsidie in aanmerking. 

 
52. Op welke manier kan het gebruik van het goed wijzigen zodat weer een recht op aftrek van 

btw ontstaat? 

Het is denkbaar dat een sportaccommodatie aanvankelijk wordt geëxploiteerd door een lichaam dat geen 

winst beoogt bij de exploitatie. Enige tijd later blijkt dat het lichaam exploitatieoverschotten behaalt en deze 

feitelijk uitkeert. Er is in zo’n geval in beginsel sprake van een winst beogende instelling voor de btw. Op het 

moment dat winst wordt beoogd met het exploiteren van een sportaccommodatie, is de sportvrijstelling niet 

(meer) van toepassing en bestaat in beginsel recht op aftrek van btw ten aanzien van de btw op kosten.  

 

Daarnaast is het voorstelbaar dat de sportaccommodatie voor geheel andere activiteiten wordt aangewend, 

die niet onder een btw-vrijstelling vallen.  

 
53. Is subsidie via de subsidieregeling financieel voordeliger dan de mogelijkheid om btw in 

aftrek te brengen? 

Het antwoord op de vraag of subsidie via de subsidieregeling voordeliger is dan het in aftrek brengen van de 

btw, zal per situatie verschillen. Hierbij is het bijvoorbeeld van belang wat voor kosten de sportorganisatie in 

rekening krijgt gebracht, over welke periode de kosten in rekening worden gebracht en hoe hoog de kosten 

zijn. In het algemeen kan hierover het volgende worden opgemerkt. 

De subsidieregeling is wat betreft reikwijdte beperkter dan het recht op aftrek van btw. Zo mag door de 

amateursportorganisatie enkel een subsidie worden aangevraagd indien geïnvesteerd wordt in 

sportaccommodaties of sportmaterialen. Dit betekent dat een deel van de btw die aan de 

amateursportorganisatie in rekening wordt gebracht alsnog een kostprijsverhogend effect heeft. Ook geldt 

er een plafond, waarbij het niet onrealistisch is dat dit plafond gedurende het jaar wordt bereikt. Vanaf dat 

moment worden geen subsidies meer toegekend. 
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Bijlage 1 

 

Aanvraag tot 

verlening subsidie 

€ 0 -  

€ 5.000 

€ 5.000 -  

€ 25.000 

€ 25.000 –  

€ 125.000 

Vanaf € 125.000 

Aanvraag  

(tot verlening)  

vooraf indienen? 

Nee Nee Ja, subsidie wordt 

in beginsel 

verstrekt voor 

een maximale 

periode van 3 jaar 

(verlenging met 1 

jaar onder 

voorwaarden 

mogelijk). 

 

Ja, subsidie wordt in 

beginsel verstrekt voor 

een maximale periode 

van 3 jaar (verlenging 

met 1 jaar onder 

voorwaarden mogelijk). 

 

Aanvraag  

(tot verlening) 

tussentijds indienen? 

 

Nee Nee Lijkt niet mogelijk Nee 

Aanvraag  

(tot verlening)  

achteraf indienen? 

Nee Ja, tot uiterlijk 12 

maanden na 

voltooiing 

subsidiabele 

activiteit 

Ja, tot uiterlijk 12 

maanden na 

voltooiing 

subsidiabele 

activiteit 

Nee 

Aanvraag tot 

vaststelling nodig? 

n.v.t. Nee, de aanvraag 

tot verlening is 

direct de 

aanvraag tot 

vaststelling 

Ja, uiterlijk 22 

weken na 

voltooiing 

subsidiabele 

activiteit 

Ja, uiterlijk 22 weken na 

voltooiing subsidiabele 

activiteit 

Wordt een voorschot 

uitgekeerd? 

N.v.t Nee Ja, direct bij 

aanvraag vooraf, 

voor het volle 

subsidiebedrag 

Ja, het voorschot wordt 

verdeeld over de 

maanden waarop de 

subsidiabele activiteit 

betrekking heeft 

Facturen indienen ter 

onderbouwing? 

N.v.t Ja, bij aanvraag 

tot verlening  

(= aanvraag tot 

vaststelling), 

hoewel subsidie 

aanvraagformulier 

anders suggereert 

Ja, bij aanvraag 

tot vaststelling 

Ja, bij aanvraag tot 

vaststelling (dit is 

onderdeel van het op te 

leveren financieel 

verslag met 

controleverklaring) 
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Betalingsbewijs 

indienen? 

n.v.t. Ja, bij aanvraag 

tot verlening  

(= aanvraag tot 

vaststelling), voor 

betalingen boven 

de € 500 

Ja, bij aanvraag 

tot verlening 

achteraf  

(= vaststelling), 

voor betalingen 

boven de  

€ 500. Bij 

aanvraag tot 

verlening vooraf, 

moet bij de 

aanvraag tot 

vaststelling 

achteraf voor alle 

betalingen (dus 

ook tot € 500) 

een 

betalingsbewijs 

worden overlegd 

Ja, bij aanvraag tot 

vaststelling (dit is 

onderdeel van het op te 

leveren financieel 

verslag met 

controleverklaring) 

Offerte indienen? n.v.t. Nee Ja, enkel bij 

aanvraag vooraf 

Ja 

Liquiditeitsprognose 

indienen? 

n.v.t. Nee Nee Ja 

Overige Tot € 5.000 

wordt geen 

subsidie 

verleend. 

Meerdere 

subsidiabele 

activiteiten 

mogen worden 

verzameld om 

boven de 

drempel van  

€ 5.000 te 

komen (let op 

maximale 

termijn van 12 

maanden). 

Aanvragen 

indienen vanaf 2 

januari 2019 via 

specifieke portal 

(https://www.dus

-

ii.nl/subsidies/sti

mulering-bouw-

en-onderhoud-

sportaccommodati

es).  

Zodra het 

landelijke 

subsidieplafond in 

enig jaar is 

bereikt, wordt 

geen subsidie 

meer verleend. 

Aanvragen 

indienen vanaf 2 

januari 2019 via 

specifieke portal 

(https://www.dus

-

i.nl/subsidies/stim

ulering-bouw-en-

onderhoud-

sportaccommodati

es).  

Zodra het 

landelijke 

subsidieplafond in 

enig jaar is 

bereikt, wordt 

geen subsidie 

meer verleend. 

Aanvragen indienen 

vanaf 2 januari 2019 via 

specifieke portal 

(https://www.dus-

i.nl/subsidies/stimulering

-bouw-en-onderhoud-

sportaccommodaties).  

Voor aanvullende 

subsidie voor prioriteiten 

(duurzaamheid en 

toegankelijkheid) moet 

achteraf nog een 

afzonderlijk formulier 

worden ingevuld dat 

door het Ministerie wordt 

verstrekt. 

Zodra het landelijke 

plafond in enig jaar is 

bereikt, wordt geen 

subsidie meer verleend. 
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