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Inhoud
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• Fiscale gevolgen huidige situatie 
• Fiscale gevolgen nieuwe situatie per 1-1-2019
• Opties en aandachtspunten opties
• Acties en conclusies



Huidige situatie
tot 1-1-2019

• Gelegenheid geven tot sportbeoefening door gemeente of via 
derde partij

• Gevolg: btw-belast gelegenheid geven tot sportbeoefening 
indien wordt voldaan aan voorwaarden 

• Gelegenheid geven tot baden

• Binnen- en buitensportaccommodaties

• 6% btw in rekening brengen

• 21% btw aftrek op de investering en exploitatie



Huidige situatie tot 1-1-2019: 
Voorbeeld voetbalvereniging

Gemeente Voetbalvereniging

Eigendom 
voetbalaccommodatie

GGTSB 

Vergoeding + 6% btw

Aftrek van 21% btw op kosten 
voetbalaccommodatie 6% btw af te dragen 

over vergoeding = Positief effect!>



Wijziging per 1 januari 2019



Wijziging per 1 januari 2019

• Grootste wijziging: per 1-1-2019 moeten sportaccommodaties 
commercieel worden geëxploiteerd voor het behoud van btw-
aftrek.

• Winst beogen en behalen is dus noodzakelijk

• Met de exploitatie via een stichting, vereniging of door de 
gemeente zelf is het in principe niet mogelijk commercieel te 
exploiteren aangezien deze entiteiten niet naar winst streven

• Stichting heeft winstverbod o.b.v. statuten

• Geen herziening verleden



Situatie vanaf 1-1-2019: Voorbeeld 
voetbalvereniging (niet commercieel)

Gemeente Voetbalvereniging

Eigendom 
voetbalaccommodatie

GGTSB 

Vergoeding + 6% btw

Aftrek van 21% btw op kosten 
sportaccommodatie 6% btw af te dragen 

over vergoeding



Compensatie regeling vanuit het Rijk

Gemeenten Sportorganisaties€ 152.000.000,- € 87.000.000,-



Sportorganisaties

• Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud 
sportaccommodaties

• Doel: de bouw en onderhoud van sportaccommodaties wordt 
gestimuleerd om sportaccommodaties in stand te houden en 
sportmaterialen aan te kunnen schaffen. 

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

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



• Beschikbaar bedrag: € 87 miljoen

• Bedoeld voor amateursportorganisaties

• De subsidie bedraagt maximaal 20% van het 
investeringsbedrag inclusief btw 

• Maximaal € 2,5 miljoen euro subsidie per jaar

• Subsidie wordt verdeeld op volgorde van de binnenkomst van 
de aanvragen

Sportorganisaties



Sportorganisaties

• Onder voorwaarden een aanvullende subsidie van 15% worden 
toegekend. De aanvullende subsidie kan worden toegekend 
indien door een sportorganisatie maatregelen worden 
getroffen op het vlak van energiebesparing en/of 
toegankelijkheid

• Max. 15% van investeringsbedrag inclusief btw

• Speciale eisen bijlage 1 besluit 



VOORBEELD EISEN DUURZAAMHEIDSINVESTERING:

1.1 Sportveldverlichting 
Bestemd voor: sportveldverlichting, en bestaande uit: LED armaturen, met een specifieke lichtstroom van 
ten minste 100 lm/W, met een voorziening voor dynamische lichtschakeling (per armatuur of mast te 
schakelen, en een regelbare lichtopbrengst), (eventueel) mast en (eventueel) schakelmateriaal.

1.2 Besparingssysteem voor verlichting voor bestaande sportaccommodaties
Bestemd voor: het verminderen van het energiegebruik van verlichting in of bij bestaande 
sportaccommodaties door het toepassen van een regelinstallatie voor het schakelen, afhankelijk van de 
daglichtintensiteit of automatische aan- of afwezigheidsdetectie, en bestaande uit: licht- of 
bewegingssensoren, schakel- of regeleenheid, (eventueel) dimregeling.

1.3 LED-verlichtingssysteem voor bestaande sportaccommodaties
Bestemd voor: verlichting in of bij bestaande sportaccommodaties, en bestaande uit: LED-armatuur 
anders dan met LED-buizen, met een specifieke lichtstroom van ten minste 100 lm/W.

1.4 LED-buis systeem
Bestemd voor: verlichting in of bij sportaccommodaties, en bestaande uit: systeem van
LED-buis in combinatie met een externe LED-driver. De specifieke lichtstroom van de 
LED-buis dient ten minste 130 lm/W te bedragen.



Sportorganisaties
• Subsidies onder de € 5.000 worden niet verstrekt!

• Optellen facturen kalenderjaar

• Aanvraag mogelijk vanaf 2 januari 2019

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

• Geldt alleen voor kosten vanaf 2019!

• Er kan meerdere malen per jaar een aanvraag worden ingediend 
(max € 2,5 mln per jaar)

• De regeling subsidieert alleen kosten die direct aan de organisatie 
gefactureerd worden.

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


Welke sportorganisaties?
• Voor de subsidie wordt de term amateursportorganisatie wordt aangehouden.
• Dit houdt in dat alle privaatrechtelijke rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid zonder 

winstoogmerk in aanmerking komen zoals:
– Verenigingen
– Stichtingen
– B.V.’s zonder winstoogmerk

• Controle aan de hand van de SBI-code. Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister 
krijgt een of meerdere SBI-codes. Deze code geeft aan wat de activiteit van een bedrijf is. 

• Alle organisaties die beginnen met het cijfer 93, zijn sportorganisaties. Zij komen daarom in 
aanmerking voor subsidie. Uitzondering daarop vormen de organisaties met de volgende 
codes: 93.13, 93.14.6, 93.19.193.19.3, 93.19.4 en 93.19.5. De uitgezonderde codes zijn codes 
gerelateerd aan beroepssporten. Daarbij gaat het dus niet om amateursportorganisaties.

• Controleer dus je SBI-code, deze kun je wijzigen bij de Kamer van Koophandel indien van 
toepassing!



Sportorganisaties

• 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

• Alleen indien er geen recht op btw-verrekening bestaat



Subsidie aanvraag beperkt

• Voor alle kosten die geen betrekking hebben op 
sportattributen en onderhoud/ investering gebouw.

• Voorbeeld: dus geen energielasten (gas, water, licht, 
tuinonderhoud, personeel inhuur, administratiekantoor etc.). 



Sportorganisaties

• Binnen 12 maanden na voltooiing project subsidie verzoek indienen

• Bestemde formulier voor gebruiken

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

• Inkoop facturen op naam organisatie of offerte indien aanvraag voor 
investering plaatsvindt

• NAW gegevens

• Bankafschrift

• Handtekening tekeningbevoegden

• Binnen 22 weken besluit Minister inzake toekenning

• Verwachte tijdsbesteding aanvrager: 5 uur



Voorwaarden aanvraag tot €125.000

• Subsidieverstrekking bij subsidie tot € 125.000 (uitgaven reeds 
gedaan)

• Direct vaststellen

• 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



Subsidie tot € 125.000 

• Subsidies tot € 125.000 waarbij de subsidiabele activiteiten nog plaats zullen 
vinden

• Bij de verlening:
• Aanvraagformulier met NAW gegevens
• Bankafschrift
• Handtekening(en) tekenbevoegde(n)
• Offerte van de subsidiabele activiteit, die op naam is gesteld van de aanvrager
• Bij de vaststelling:
• Aanvraag tot vaststelling (formulier)
• Facturen voor de subsidiabele activiteiten op naam van de aanvrager en 

betalingsbewijzen
• Handtekening(en) tekenbevoegde(n)



Subsidie aanvraag vanaf € 125.000

• Subsidies vanaf € 125.000
• Bij de verlening:
• Aanvraagformulier met NAW gegevens
• Bankafschrift
• Handtekening(en) tekenbevoegde(n)
• Op naam van de aanvrager gestelde offerte voor de subsidiabele activiteit en een 

liquiditeitsprognose
• Bij de vaststelling:
• Aanvraag tot vaststelling (formulier)
• Financieel verslag vergezeld van een controleverklaring
• Handtekening(en) tekenbevoegde(n)
• Eventueel aanvullend formulier bij extra investeringen in duurzaamheid of 

gehandicaptentoegankelijkheid voor extra subsidie met verklaring van bouwondernemer.



Voorbeeld  Sportaccommodatie

• Gemeente en stichting beiden btw-aftrek

• Gevolgen

• Factuur

Gemeente Stichting

Eigendom veld Eigendom 
kleedruimten



Samenvattend

Sportorganisaties

• Aanvraag vanaf 2 januari

• Op = op

• Maximaal 20% van het investeringsbedrag inclusief btw

• Plafond € 87 miljoen

• Aanvullende subsidie max 15% van investeringsbedrag incl. btw

• Geen subsidies < € 5.000,-



Casus: Kantine
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• Voetbalvereniging eigendom kantine

• Wat te doen met de kantine?
• Wat te doen met gedeelde 
• Investeringen? CV ketel?



Aanvraag

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

24

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


Vragen?

• Dank voor uw aandacht

• Mr. Nikita Brameijer

• BTW-BCF Specialist voor overheid

• Nikita.brameijer@fiscaliade.nl

• Tel: 088-3745501 of 06-21934361
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