
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Informatie over kostenposten 
  Regeling specifieke uitkering sport 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bij uw aanvraag moet u de kosten die zijn opgenomen in de begroting specificeren. Er zijn verschillende kostenposten.  In dit docu-
ment vindt u meer informatie over hoe u de kosten moet specificeren, inclusief voorbeelden. 
 
1. Onroerende zaken (sportaccommodaties) 

1. Nieuwbouw 
2. Renovatie 
3. Onderhoud 

2. Roerende zaken sportbeoefening en sportstimulering 
1. Aankoop 
2. Dienstverlening door derden 
3. Beheer en exploitatie 

3. Overige kosten 
1. Mengpercentage 
2. Verbonden lichamen 
3. Overige 



1. Onroerende zaken 
Nieuwbouw en renovatie 
Om te bepalen of sprake is van nieuwbouw of van renovatie kunnen de volgende criteria worden gehanteerd:  
 Is het oorspronkelijke pand gesloopt en opnieuw gebouwd? 
 Is er een ingrijpende wijziging gekomen in de gebruiksmogelijkheden van de onroerende zaak? 
 Is er een ingrijpende wijziging aangebracht aan het uiterlijk van de onroerende zaak? 
 Zijn aan het oorspronkelijke pand elementen toegevoegd van zodanige aard en omvang, dat het onherkenbaar veranderd is; 

dat er een nieuw pand is ontstaan? 
 

Wanneer één van deze vragen met ‘ja’ kan worden beantwoord, is er sprake van nieuwbouw. Van renovatie is sprake bij een aan-
passing van of toevoeging aan een (deel van de) onroerende zaak, met het doel deze te laten voldoen aan de tegenwoordige eisen. 
 

Voorbeelden van nieuwbouw: aanleg van kunstsportvelden, sporthallen en kleedkamers. 
Voorbeelden van renovatie: vernieuwing van dak of vervanging van glas en isoleren van muren. 

 
Onderhoud  
Dit zijn werkzaamheden die ten doel hebben de betreffende onroerende zaak in goede (bouwkundige) staat te houden en nodig zijn 
voor de beoefening van directe en ondersteunende sportactiviteiten. 
 

 Voorbeelden: zand voor het instrooien van kunstsportvelden, vervanging van lampen. 

2. Roerende zaken 
Aankoop  
Dit betekent de aanschaf van (sport)materialen bedoeld voor beoefening van directe en ondersteunende sportactiviteiten. 
 

Voorbeelden: kantoorbenodigdheden, voetballen, grasmaaier voor het voetbalveld, hockeydoelen, discussen en trampolines. 
 
Dienstverlening door derden  
Dit zijn werkzaamheden (arbeid) zoals het onderhoud van sportaccommodaties en het aanbieden van sportactiviteiten, verricht 
tegen vergoeding door anderen dan door personen uit de eigen organisatie. Deze vergoeding moet zijn belast met btw.  
 

Voorbeelden: inzet van combinatiefunctionarissen of buursportcoaches, de arbeidskosten die gerelateerd zijn aan het instrooien van zand in 
kunstsportvelden, het vervangen van de verlichting en schoonmaken van accommodaties. 

 
Beheer en exploitatie  
Dit zijn werkzaamheden (arbeid) direct gerelateerd aan het creëren en faciliteren van sportaanbod op sportaccommodaties, verricht 
tegen vergoeding door anderen dan door personen uit de eigen organisatie. Deze vergoeding moet zijn belast met btw. 
 

Voorbeeld: het opstellen van het gebruiksrooster voor de sporters. 

3. Overige kosten 
 
Mengpercentage 
Kosten zonder btw zoals verzekeringen, rente, aflossing of eigen personeel, kunnen niet worden meegenomen in de aanvraag. Het 
financiële nadeel door het veranderde mengpercentage mag echter wel worden meegenomen. Dit percentage vormt de basis voor 
een gemeente om btw op algemene kosten in aftrek te brengen c.q. te compenseren via het btw-compensatiefonds. U moet aanto-
nen hoe u dit bedrag (financiële nadeel) heeft berekend en dat het gaat om een verandering in het mengpercentage door de verrui-
ming van de btw-vrijstelling. Omdat het gaat om een nadeel ten opzichte van de situatie in 2018 moet u de vergelijking met dat jaar 
maken. Als dat (nog) niet mogelijk is, omdat deze gegevens nog niet (volledig) bekend zijn, mag u ook vergelijken met de cijfers van 
2017. U bent alleen verplicht het nadeel te berekenen als u deze post meeneemt in uw aanvraag. 
 
Verbonden lichamen 
Gemeenten kunnen bij de uitvoering van het sportbeleid de diensten van een sportbedrijf inschakelen. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij 
het exploiteren van grote sportvoorzieningen zoals een zwembad of ijsbaan, waarbij zeer specifieke kennis voor exploitatie vereist 
is. Een sportbedrijf kan zowel een publiekrechtelijke als privaatrechtelijke organisatie zijn die uitvoering geeft aan de gemeentelijke 
doelstellingen op het terrein van sport. 
 



Er kan een uitkering worden verstrekt voor de activiteiten van deze sportbedrijven mits: 
 de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft in het betreffende sportbedrijf; 
 er geen recht op aftrek van omzetbelasting of compensatie uit het btw-compensatiefonds bestaat voor de door de sportbe-

drijven uitgevoerde activiteiten; en 
 aan de betreffende organisatie niet reeds subsidie is verleend op grond van de Subsidieregeling stimulering bouw en onder-

houd sportaccommodaties. 

Een gemeente kiest er zelf voor om de bestedingen van het sportbedrijf wel of niet op te nemen in haar aanvraag. 

Alle verdere informatie en voorwaarden kunt u vinden in de regeling.  

Overige 
Dit zijn btw-belaste kosten gemaakt ten behoeve van sport die niet vallen onder een van de andere kostencategorieën. 
 
Alle overige kosten die u opgeeft moeten onderbouwd worden. 
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