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Aan de inhoud van deze presentatie kunnen geen rechten 
worden ontleend.



Stimulering sport en beweging

Tot 1 jan 2019 recht op aftrek BTW, daarna...

üvoor gemeenten BTW-compensatie .......
-> Specifieke Uitkering Sport (SPUK)

ü voor sportverenigingen en –stichtingen stimulering sport ...... 
-> Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA)

(Deels voortzetting EDS-regeling (tot dec 2018))

Nb: lokale amateursport
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SPUK BOSA
Doelgroep Gemeenten Amateursportverenigingen

& -stichtingen
Data 15-10-18 t/m 30/4/19 2/1/19 - eind 2019

Vorm Uitkering Subsidie
Tijdstip aanvraag Voor investering Voor en Na investering

Onderbouwen Gemeentelijke Begroting Offerte & facturen/Bet.Bew.

Hoogte**

**Let op: subsidie
vs investering*

Max 17,5% Max 20% + 35% op 
duurzaamheid en 
toegankelijkheid

Geen max per aanvrager Max 2,5 mln/jaar

Verdeling (Eventueel) Naar rato Eerst komt, eerst maalt

Plafond 2019 152 Mln 87 mln

Verantwoording SISA-systematiek en ritme Direct of max 12 mnd na 
afronding

Looptijd 1-1-2024 1-1-2024



Specifieke Uitkering

Sport (SPUK)

....voor Gemeenten



SPUK– de ‘regeling’

-Art 2: jaarlijkse uitkering voor activiteiten in kader van sport

…….geen BTW-aftrek (Wet omzetbelasting 1968 of Btw Comp.Fonds) 
& niet stapelen met BOSA

WAT: Bouw en het onderhoud van sportaccommodaties, het beheer ervan en 
de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen

-Art 5: Max voor 1 jaar verleend

-Art 6: Max. 152 mln – evt. naar rato verdeeld

-Art 4: 17,5% standard – geen maximum



SPUK – van aanvraag tot uitkering

üAanvraag uitkering via webportaal DUS-I - obv gemeentelijke
begroting (deadline 30 april)

ü13 weken na 30 april 2019 bericht over verlening & start 
bevoorschotting (-100%)

üUiterlijk 15 juli 2020 verantwoording via SISA

üUiterlijk 31 jan 2021 besluit minster over vaststelling uitkering



Meest gestelde vragen SPUK

1. Komen openbare sportvoorzieningen zoals trap- en 
basketbalveldjes in aanmerking?
2. Wat wordt er verstaan onder “exploitatielasten”?
3. Komen indirect aan sport gerelateerde uitgaven ook in 
aanmerking?
4. Valt een combinatiefunctionaris onder de regeling?
5. Vallen de investeringskosten voor een clubhuis onder de regeling?

Antwoorden op DUS-I.nl



Stimulering 

Bouw en onderhoud

Sportaccommodaties

(BOSA)

......voor amateur 
sportorganisaties



BOSA – de ‘regeling’ (1)

-Art 2: pas vanaf 1-1-19, investeringen (ruim):
- de bouw en onderhoud van sportaccommodaties
- de aanschaf van sportmaterialen 
- de (verbetering van) de toegankelijkheid en energiebesparing

-Art 4: 20% subsidie - min 5k subsidie achteraf / 25k vooraf - max 2,5 mln

WAT wel.....

WAT niet....... 
- (o.a.) Kosten voor kantine en andere horeca-gerelateerde uitgaven. 

Hiervoor blijven btw-regels gelden van voor 2019
- Investeringen mét BTW-aftrek
- Stapelen met SPUK



BOSA – de ‘regeling’ (2)

-Art 8 t/m 12:

Art.8 Art.10 Art.11 Art.12
Subsidiebedrag 5,000-25,000 25,000-125,000 25,000-125,000 > 125,000
Tijdstip van aanvragen Achteraf Achteraf Vooraf Vooraf

<500€ Facturen <500€ Facturen Offertes voor alles
Offertes voor alles, plus. 

Liquid.prognose
>500€ Facturen en

betaalbewijzen 
>500€ Facturen en

betaalbewijzen 
Behandeltermijn 22 weken 22 weken 13 weken 13 weken
Eindbesluit Verlenen=vaststellen Verlenen=vaststellen Verlenen Verlenen
Vervolg Uitbetalen Uitbetalen Bevoorschotten Bevoorschotten

Combinatie van artikelen is NIET mogelijk

Bewijsstukken

-Art 7: Max. 87 mln subsidie, 
EERST-KOMT-EERST-MAALT!!

-Art 6: 15% extra voor alles op gebied van 
energiebesparing en toegankelijkheid



ü Subsidieaanvraag via webportaal DUS-I

ü Op volgorde van compleetheid op weg naar plafond

ü Besluit: 
a) aanvraag vooraf 13 weken -> verlenen vs.
b) aanvraag achteraf 22 weken -> vaststellen 

ü Incomplete aanvraag of onduidelijke aanvraag 
=> stop de klok (13/22 weken)

BOSA in de praktijk – van aanvraag tot subsidie



Meest gestelde vragen BOSA

1. De regeling is gestart op 1 januari 2019. Waar moet u 
rekening mee houden?
2. Welke exploitatie- en materiaalkosten komen in 
aanmerking?
3. Welke voorwaarden worden er gesteld aan offertes en 
facturen?
4. Meer informatie over verschillende soorten 
subsidieaanvragen.
5. Wat wordt er bedoeld met “sportmaterialen”?

Antwoorden: www.dus-i.nl 



Vragen?

-www.dus-i.nl 
FAQs, praktische tips, achtergrondinfo en aanvraagformulier

-Telefonische assistentie
070 3405566 keuze 1 (VWS) - keuze 3

-Stand 1.817



Succes!


