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Welkom, aanwezigen en rol SportUtrecht
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Irene Mobach, adviseur voor sportclubs, accommodatie en duurzaamheid

Rol SportUtrecht:

1. Informeren clubs uit gemeente Utrecht en overige gemeenten U10

Vanavond informatie voor zover bekend. Er zijn bij Ministerie van VWS diverse vragen gesteld over 
subsidieregeling (12 juli 2018). Hiervan zijn nog niet alle antwoorden niet bekend.

Vragen die vanavond niet beantwoord kunnen worden, worden apart genoteerd. U ontvangt via een 
nazending een Q&A-memo namens SportUtrecht, gemeente Utrecht en U10

Welkom  



Rol SportUtrecht

2. Ondersteunen clubs uit gemeente Utrecht bij toepassing regeling

• Planvorming accommodatie en of duurzaamheid

• Voorbereiden en helpen indienen subsidieaanvragen (klusteren?)

• Belangenbehartiging, gemeente Utrecht, landelijk



1. Aanleiding nieuwe subsidieregeling

Bridport-arrest (Hof van Justitie Europese Unie)
• Verruiming BTW-vrijstelling oftewel inperking mogelijkheden 

om BTW te verrekenen bij sportaccommodaties
• gaat om grote bedragen aan BTW bij diverse investerings-en 

exploitatiekosten (bijv. 100.000 per kunstgras-voetbalveld)
• Geraamde “BTW-schade”: 152 miljoen per jaar bij 

gemeentelijke sportaccommodaties en 87 miljoen per jaar bij 
sportstichtingen/ sportverenigingen



Aanleiding nieuwe subsidieregeling

Echter (gedeeltelijke) compensatie BTW-schade!
Voor de ene organisatie ontstaan extra mogelijkheden, voor de ander 
minder

Twee regelingen:
Gemeenten:
1. Specifieke Uitkering Stimulering Sport (SPUK)

Amateursportorganisaties (o.a. stichtingen, verenigingen):
2.Subsidieregeling Stimulering Bouw & Onderhoud
Sportaccommodaties



Bouw, aanschaf en onderhoud van sportaccommodaties in 
eigendom sportverenigingen of sportstichtingen
• Btw belaste uitgaven
• Investeringen in sportmaterialen (hiervoor hoef je geen 

eigenaar van de accommodatie te zijn)
• Voor investeringsopgaves > €25.000 is 20% subsidie 

beschikbaar op het bedrag incl. 21% BTW
• binnen de investeringsopgave bepaalde duurzaamheids-en 

toegankelijkheids-maatregelen:  
15% extra en totaal 35% subsidie beschikbaar

2. Inhoud en reikwijdte regeling



Reikwijdte nieuwe subsidieregeling



Reikwijdte nieuwe subsidieregeling



Reikwijdte nieuwe subsidieregeling



Reikwijdte nieuwe subsidieregeling



Reikwijdte nieuwe subsidieregeling



Wat valt er niet onder regeling



Wat valt er niet onder regeling



Wat valt er niet onder regeling



Wat valt er niet onder regeling



3. Kenmerken nieuwe subsidieregeling

AANVULLENDE SUBSIDIE ENERGIEBESPARING +15%

• LED-Verlichting (veldverlichting en binnenverlichting) 
• Warmtepomp
• Warmteterugwinning uit ventilatielucht
• HR-glas en isolatie
• Zonnecollectoren voor boiler en verwarming
• Zonnepanelen

Vragen: Ledverlichting:  nieuwe armaturen, of ook retrofit?
Isolatie clubhuis 20%+15% of 15%



Kenmerken nieuwe subsidieregeling

AANVULLENDE SUBSIDIE TOEGANKELIJKHEID +15%

• Automatische deur
• Toegang sportrolstoelen
• Lift
• Integraal toegankelijk toilet
• Integraal toegankelijke kleedkamer/ wisselcabine/ douche



Kenmerken nieuwe subsidieregeling

REKENVOORBEELD (1)
Bouw Kleedkamerblok met zonnepanelen
€300.000 incl. 21% BTW



Kenmerken nieuwe subsidieregeling

REKENVOORBEELD (2)
Vervanging dak clubgebouw (150 m2 kantine, 150 m2 kleedkamers)
€100.000 incl. 21% BTW



Kenmerken nieuwe subsidieregeling

REKENVOORBEELD (3)
In 2019 gaat een hockeyvereniging een blaashal realiseren, met ledverlichting. Tevens past de club de toegang tot de 
kleedkamers aan en realiseert een invalidetoilet. De club vraagt subsidie aan voor de investeringen aan de 
sportaccommodatie. Omdat het drempelbedrag van 5.000 subsidie ruimschoots behaald is, kunnen de kosten voor 
sportbenodigdheden, zoals ballen en beschermingsmateriaal ook ingediend worden voor subsidie.

 Kosten incl btw    %                         Subsidie 

Blaashal  € 350.000 20%  € 70.000 
Ledverlichting blaashal € 10.000 35%                       € 3.500 

Invalidetoilet en aanpassen toegang 
kleedkamers  

€ 10.000 35%                       € 3.500 

ballen en andere sportbenodigdheden € 2.000 20%                          € 400 

Totaal € 372.000 € 77.400 
 



Kenmerken nieuwe subsidieregeling

Aanvraag: via e-herkenning, wrs via e-loket www.RVO.nl

DRIE SUBSIDIE-STAFFELS
1. Subsidiebedrag tussen €5000 –€25.000

Factuur uploaden investering (facturen op naam subsidieaanvrager!)
2. Subsidiebedrag tussen €25.000 –€125.000

Idem als staffel 5.000 –25.000 alleen nu met mogelijkheid om aan de hand van 
ondertekende offerte subsidie als voorschot te krijgen

3. Subsidiebedrag tussen €125.000 –€2.500.000
Idem als staffel 25.000 –125.000
Daarnaast verplichting van liquiditeitsprognose
Daarnaast verplichting rekening en verantwoording a.d.h.v. financieel verslag



• Niet ‘stapelen’ met investeringen waar wel BTW kan worden verrekend

• Subsidieaanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld      
(‘wie het eerst komt, het eerst maalt’)

• Vanaf 2 januari aanvraag in te dienen (ws. 9.00 uur…)

• Belastingplan 2019: geen naheffing voor accommodaties die voor 1 januari 
2019 zijn gerealiseerd en nog binnen herzieningstermijn van 10 jaar zitten

Kenmerken nieuwe subsidieregeling



Kenmerken nieuwe subsidieregeling

OVERIGE KENMERKEN
• Gezamenlijk aanvraag indienen via één centrale entiteit op 

sportpark -> wellicht mogelijk maar nadere voorwaarden nog niet 
bekend

• Facturen 2 of 3 jaar opsparen om drempelbedrag a €25.000 te 
halen -> wellicht mogelijk maar nadere voorwaarden nog niet 
bekend



4. Ik wil subsidie aanvragen

Verzamel facturen en/of ondertekende offertes

Formulier Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I)
-> Tip: zorg tijdig voor E-herkenningsmiddel (niveau 1 of 2)
-> 2 januari gaat inschrijving open
-> waarschijnlijk via MijnRVO.nl

of e-loket van RVO.nl



4. Ik wil subsidie aanvragen

https://www.eherkenning.nl/inloggen-met-eherkenning/leveranciers/

E-herkenning is een ‘digid’ voor bedrijven en organisaties. Via 
onderstaande link kan een aanbieder van e-herkenning worden 
gekozen

https://www.eherkenning.nl/inloggen-met-eherkenning/leveranciers/
https://www.eherkenning.nl/inloggen-met-eherkenning/leveranciers/


5. Vragen


