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Regeling Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties  
 
De regeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties gaat na goedkeuring van de 
Tweede en Eerste Kamer in per 1 januari 2019. De subsidieregeling energiebesparing en duurzame 
energie sportaccommodatie (EDS) loopt op 31-12-2018 ten einde. Met deze link alles over de 
regeling om hier als roeivereniging je voordeel mee te doen. 
 
Om sport en beweging te stimuleren, hoeven bepaalde sportverenigingen geen btw te heffen op een 
aantal diensten die zij aanbieden aan hun leden. Deze btw-sportvrijstelling wordt met ingang van 1 
januari 2019 verruimd. 
 
Dat betekent dat er meer diensten onder de vrijstelling gaan vallen, zo ook: 

 Diensten verricht door sportverenigingen aan niet-leden. 

 De terbeschikkingstelling van sportaccommodaties. 

Vrijstelling van btw betekent geen heffing van btw, maar óók geen recht op vooraftrek van btw. De 
btw die in rekening is gebracht bij de bouw of verbouwing van een sportaccommodatie is 
bijvoorbeeld niet meer aftrekbaar. 

Voor organisaties die recht hadden op vooraftrek kan dit nadelig uitpakken. Deze regeling subsidieert 
daarom de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties, het beheer ervan en de aanschaf en 
het onderhoud van sportmaterialen. 

Roeiverenigingen vallen onder de definitie van amateursportorganisaties als bedoeld in deze 
regeling. Belangrijk om te weten is dat de subsidie wel is beperkt tot investeringen in de 
sportaccommodatie (en materialen) waarvoor geen btw-aftrek bestaat.  
Het horeca-gedeelte valt onder een apart btw regime dus voor investeringen in het horeca-gedeelte 
zal naar alle waarschijnlijkheid geen subsidie kunnen worden verkregen voor deze regeling. Voor de 
overige sport gerelateerde ruimten wel, mits ook daarvoor geen btw aftrek bestaat en de kosten 
worden gemaakt na 1 januari 2019 
 
“Investering in sportmaterialen komt in aanmerking voor subsidie als deze materialen tot doel 
hebben om amateursportbeoefening te ondersteunen. Bij sportmaterialen kan gedacht worden aan 
klimrekken, trampolines of doelen, maar bijvoorbeeld ook de aanschaf van nieuwe ballen, discussen, 
of matten.” .  Hoewel roeiboten niet expliciet zijn genoemd in de toelichting vallen deze ook onder 
de definitie van sportmaterialen zoals bedoeld in deze regeling. Ook hier geldt wel weer de 
randvoorwaarde dat er geen btw aftrek mogelijk is en dat de kosten na 1 januari 2019 worden 
gemaakt. 
 
Overigens is het de bedoeling dat er medio oktober een uitgebreide Q&A over de regeling online 
komt. 
 
 
 
 
 
 

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

