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Situatie voor 2019

Nederland huidig recht: 

“de diensten door organisaties die zich de beoefening van sport of de bevordering daarvan
ten doel stellen, aan hun leden”

Sportorganisaties btw-plichtig (tenzij onder de vrijstelling)

Per saldo konden de sportorganisatie (met name de beheerstichtingen) door de btw-aftrek
veel geld  van de fiscus terugkrijgen! 

De meeste sportverenigingen zijn in algemene zin momenteel al vrijgesteld voor btw. 
Behoudens de kantine opbrengsten boven de € 68.067.

BTW-tarieven: 6% en 21 %



Situatie per 1-1-2019

Nederland gaat Europese vrijstelling invoeren:

• een dienst wordt verricht die nauw samenhangt met de beoefening van de sport of lichamelijke opvoeding;

• als deze dienst wordt verricht door een instelling zonder winstoogmerk; en

• als deze dienst wordt verricht voor personen die aan sport of lichamelijke opvoeding doen.

Geen btw-aftrek:

Voor alle sportorganisaties die niet naar winst streven. 

Hiervoor komt een subsidieregeling (de compensatieregeling). 

Grootste wijziging:

Voor het behoud van btw-aftrek moeten sportaccommodaties commercieel worden geëxploiteerd. 

BTW-tarieven; 6% naar 9%! 



Doel van de subsidie

• Stimuleren van de bouw en onderhoud van 
sportaccommodaties(BOSA) zodat sportaccommodaties in stand 
kunnen worden gehouden en sportmaterialen aangeschaft kunnen 
worden.

Zie ook de website:

• https://www.dus-i.nl/subsidies/s/stimulering-bouw-en-onderhoud-
sportaccommodaties

https://www.dus-i.nl/subsidies/s/stimulering-bouw-en-onderhoud-sportaccommodaties


Voorwaarden subsidie

• Amateursport

• Bieden tot gelegenheid tot sport

• Geen winstoogmerk (uitgewerkt in wettekst)

• Alleen indien er geen recht op btw-verrekening bestaat



Voor wie is dus subsidie 

• Voor amateursportorganisatie. 

• Controle aan de hand van de SBI-code. 

• Alle codes die beginnen met 93. 

• Regeling ook van toepassing indien tot op heden geen btw is 
verrekend door sportorganisatie



Wat komt in aanmerking voor subsidie

• Geldt alleen voor kosten vanaf 2019 die tot doel hebben om 
amateursportbeoefening te ondersteunen

• Investeringen (nieuwbouw/kunstgrasveld)

• Onderhoud 

• Spelmaterialen 

• Alleen kosten die direct aan de organisatie/aanvrager gefactureerd 
worden.



Wat komt niet in aanmerking voor subsidie
• Alle kosten die geen betrekking hebben op sportattributen en onderhoud/ 

investering gebouw. 
Voorbeelden: 

• Kosten van activiteiten die gestart zijn voor 1 januari 2019
• Een activiteit mag niet óók gesubsidieerd worden door de Specifieke 

Uitkering Sport.

• energielasten (gas, 
water, licht)

• afschrijvingskosten

• tuinonderhoud

• personeel inhuur

• Administratiekantoor 
(accountantskosten)

• Kantine kosten

• etc.

https://www.dus-i.nl/subsidies/specifieke-uitkering-sport


Subsidie informatie

• Plafond van € 87 mln per jaar

• Subsidie wordt verdeeld op volgorde van de binnenkomst van de 
aanvragen. ‘Wie eerst komt die eerst maalt’ 

• Subsidie is 20% van de totale kosten inclusief de btw

• Dus niet alleen btw-vergoeding maar ook gedeeltelijke 
vergoeding van het investeringsbedrag

• De regeling loopt van 2019 – 2023

• Aanvraag mogelijk vanaf 2 januari 2019 



Grensbedragen van de subsidie

• Minimum:

• Subsidies onder de € 5.000 worden niet verstrekt! 

• De minimale kosten voor de aanvraag zijn € 25.000 per jaar. 

• Maximum:

• Maximaal € 2,5 miljoen euro subsidie per jaar

• De maximale kosten voor de aanvraag zijn € 12.500.000. 



Aanvullende (extra) subsidie van 15%

• Mogelijkheid tot aanvullende subsidie voor maatregelen op het vlak 
van energiebesparing en/of toegankelijkheid

• Max. 15% van investeringsbedrag inclusief btw

• Hieronder vallen de volgende kosten;

• Bij aanvraag/vaststelling verklaring van bouwondernemer.

• LED-verlichting

• Warmtewisselaar

• Warmtepomp

• Isolatie

• Zonnecollector

• Zonnepanelen

• Automatische deur

• Lift

• Diverse aanpassingen
toilet/kleedkamers i.v.m.
gebruik rolstoel.

• Etc.



Aanvraag subsidie algemeen

• Aanvraag via het digitale portaal van DUS-I (Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)

• Vanwege het subsidieplafond wordt geen voorbeeld van het 
aanvraagformulier verspreid voor 2 januari 2019

• Onderbouwing verzoek door facturen groter dan € 500 mee te zenden

• Inkoop facturen / offertes op naam aanvrager

• NAW gegevens 

• Bankafschrift 

• Handtekening tekeningbevoegden 

• Verwachte tijdsbesteding aanvrager:  maximaal 5 uur

• Er kan meerdere malen per jaar een aanvraag worden ingediend.



Subsidie aanvraag voorbereiden

• Het doen van een volledige aanvraag kost u gemiddeld een uur

• U kunt tussendoor uw aanvraag opslaan en later verder gaan

Denk vooraf na over: 

1. De keuze om vooraf of juist achteraf subsidie aan te vragen

2. De keuze of u investeringen doet op het gebied van energiebesparing of 

toegankelijkheid (artikel 6 regeling)

• https://www.formulierdus-i.nl/bosa/?voorbeeldversie=1#gf_34

https://www.formulierdus-i.nl/bosa/?voorbeeldversie=1#gf_34


Welke benodigdheden? 

• Zorg dat u vooraf zoveel mogelijk benodigde informatie en documenten bij 
de hand hebt: 

- Contactgegevens van de aanvragende organisatie, evt. begeleid door een intermediair.

- Bankgegevens en de SBI-code(s) van de aanvragende organisatie.

- Scan van een recent bankafschrift.

- Start- en einddatum van de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt.

- Welke kosten u heeft gemaakt of gaat maken. Deze kosten worden onderbouwd met facturen, offertes 

en/of betaalbewijzen. Zie ook: Eisen aan facturen en offertes.

- Scans van facturen, offertes en/of betaalbewijzen van uw kosten, gesteld op naam van de aanvragende

partij.

• Heeft u een printer en scanner? In de laatste stap moet u het formulier 
printen, ondertekenen, scannen en uploaden. U mag ook een digitale foto 
gebruiken.

https://www.dus-i.nl/subsidies/stimulering-bouw-en-onderhoud-sportaccommodaties/documenten/publicaties/2018/12/12/eisen-aan-offertes-en-facturen


Aanvragen subsidie tot € 25.000

• Achteraf aanvragen aan de hand van de facturen (+ betalingsbewijs 
etc.).

• Aanvraagformulier met NAW gegevens 

• Bankafschrift 

• Handtekening(en) tekenbevoegde(n) 

• Facturen voor de subsidiabele activiteiten op naam van de aanvrager 
en betalingsbewijzen van betalingen boven de € 500

• Worden direct vastgesteld



Aanvraag subsidie van  € 25.000 tot € 125.000 (achteraf)

• Binnen 12 maanden na voltooiing subsidiabele activiteiten indienen

• Achteraf aanvragen aan de hand van de facturen (+ betalingsbewijs 
etc.).

• Aanvraagformulier met NAW gegevens 

• Bankafschrift 

• Handtekening(en) tekenbevoegde(n) 

• Facturen voor de subsidiabele activiteiten op naam van de aanvrager 
en betalingsbewijzen van betalingen boven de € 500

• Worden direct vastgesteld



Aanvragen subsidie van € 25.000 tot € 125.000 (vooraf)

Aanvraag:
• Vooraf a.d.h.v. offerte(s) omdat de activiteiten nog plaats zullen vinden 
• Aanvraagformulier met NAW gegevens 
• Bankafschrift 
• Handtekening(en) tekenbevoegde(n) 
• Offerte(s) op naam van de aanvrager 
Vaststelling: 
• Aanvraag tot vaststelling (formulier) 
• Facturen voor de activiteiten op naam van de aanvrager en 

betalingsbewijzen 
• Handtekening(en) tekenbevoegde(n)



Aanvraag subsidie van € 125.000 tot € 2,5 mln

Aanvraag:

• vooraf o.b.v. offerte + liquiditeitsprognose

• Aanvraagformulier met NAW gegevens 

• Bankafschrift 

• Handtekening(en) tekenbevoegde(n) 

• Offerte(s) en een liquiditeitsprognose op naam van de aanvrager 

Vaststelling:

• Aanvraag tot vaststelling (formulier) 

• Financieel verslag vergezeld van een controleverklaring 

• Handtekening(en) tekenbevoegde(n) 

• Eventueel aanvullend formulier voor subsidie i.v.m. investeringen in duurzaamheid of 

gehandicaptentoegankelijkheid.



Subsidie verstrekt van € 125 tot € 2,5 mln

• Subsidie wordt voor ten hoogste drie jaar verstrekt 

• Uitgaande gemiddelde bouwtijd van 1,5 jaar

• Na drie jaar geldt meldplicht aan ministerie

• Gebruik 10 jaar volgen: alleen bestemd voor amateursport 



Subsidie levert meer op dan de btw-verplichting

Voorbeeld:

Kosten onderhoud van een sportveld, incl. btw: € 100.000

Huidige situatie:

BTW teruggave: € 17.355

Nieuw situatie:

20% van het totale bedrag (inc. de btw)

Totaal subsidiabele kosten: € 20.000



Stand subsidieaanvragen per 28-01-19

• Aantal aanvragen: Rond de 400

• Aangevraagde subsidie: ongeveer € 40.000.000



Tips

• Controleer de SBI-code, indien van toepassing dan kan deze worden 
gewijzigd bij de Kamer van Koophandel.

• Voor 2019 niet btw-plichtig dan kan wel indien aan de voorwaarden 
wordt voldaan subsidie worden aangevraagd.

• Vooraf aanvragen o.b.v. het investeringsplan. Wel dan op voorhand 
van alle kosten offertes opvragen.

• Voor subsidies boven de € 25.000 tijdig offertes aanvragen.

• Indien de sportorganisatie niet aan de minimum bedrag van de 
aanvraag kan voldoen dan wellicht bekijken of bundeling 
(samenwerking) mogelijk is.



Helpdesk mogelijkheid

• Voor ondersteuning bij het aanvragen van de subsidie

• 7% fee over het aan te vragen bedrag.

René Oerlemans

Team Sportservice

Tel. 023-2055014

E-mail: roerlemans@onnh.nl



MAKKELIJKER KUNNEN WE HET NIET VOOR U MAKEN.

Zijn er nog vragen?


