Bijlage activiteiten
Stimulering bouw en onderhoud
van sportaccommodaties

Activiteiten die wel in aanmerking komen voor subsidie
Alle sportgerelateerde kosten die gemaakt zijn na 1 januari 2019 komen in aanmerking voor subsidie, mits
het gaat om kosten waarover btw moet worden betaald. Hieronder vallen onder andere:






Sportmaterialen (zoals een keeperoutfit of materialen voor de atletiekbaan).
Verbouwingskosten van sportfaciliteiten.
Diploma’s, licenties en medailles.
Exploitatiekosten, mits deze betrekking hebben op de sportactiviteit (bijv. inhuur van
onderhoudspersoneel).
Lease-, aankoop- of erfpachtkosten voor de grond van de sportaccommodatie.

Activiteiten die niet in aanmerking komen voor subsidie
Kosten die niet gerelateerd zijn aan de bouw en ontwikkeling van sportfaciliteiten of de aanschaf van
sportmaterialen, komen niet in aanmerking voor subsidie. Hieronder vallen onder andere:
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Huurkosten
De verhuur van een onroerende zaak, zoals een sportaccommodatie, is in beginsel vrijgesteld van btw.
De huurkosten komen daarom niet in aanmerking voor de regeling.
Loon / personeelskosten
Loon – en personeelskosten zijn niet subsidiabel: dit betreffen eigen kosten van de organisatie waarop
geen btw drukt. Kosten van ingehuurd personeel vallen wél onder subsidiabele kosten, mits deze met
btw in rekening zijn gebracht.
Verzekeringen / premies
Deze kosten zijn niet subsidiabel, het betreffen in het algemeen btw-vrijgestelde prestaties.
Leges voor (bouw)vergunningen
De kosten zijn niet subsidiabel, het betreffen btw-vrijgestelde prestaties.
Vergunningen
De kosten zijn niet subsidiabel, het betreffen in het algemeen btw-vrijgestelde prestaties.
Gas, water, licht
Kosten als gas, water en licht zijn – op grond van de tekst van de regeling – niet subsidiabel. Let op: om
duurzaamheid te stimuleren kan over deze investeringen wel de aanvullende subsidie van 15% worden
aangevraagd.
Speeltuin op sportpark
Een speeltuin op een sportpark is geen sportaccommodatie of sportmateriaal en kwalificeert daarom
niet voor de subsidie.
Horeca (interieur kantine)
Vanuit de regeling zijn horecagerelateerde kosten niet subsidiabel.
Financieringskosten
Op grond van de Kaderwet zijn financieringskosten geen subsidiabele kosten.
Notariskosten
Dit betreffen niet subsidiabele kosten voor zover deze notariskosten niet rechtstreeks verband houden
met de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties.

