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FAQ’s ENERGIECRISIS: STEUN AAN DE GEORGANISEERDE 
SPORTSECTOR – SPORTCLUBS 3 MIO 

datum 6 januari 2023 

1 VOOR WELKE SPORTCLUBS IS DE ENERGIESUBSIDIE BEDOELD? 

Antwoord: De energiesubsidie wordt enkel toegekend aan sportclubs die voldoen aan al de volgende 
voorwaarden: 

1. de sportclub of een aan de sportclub sportgerelateerde rechtspersoon (zie verder) 
staat in voor het betalen van de energierekening (gas en/of elektriciteit) van de 
sportinfrastructuur en/of de aan sport gerelateerde infrastructuur.  

2. de sportclub is in 2022 geconfronteerd met aantoonbare meeruitgaven door de 
stijgende energiekosten. Het gaat specifiek om gas en/of elektriciteit. De sportclub 
toont deze aan via een jaarlijkse energieafrekening of via een voorschotfactuur. 

3. de sportclub is op het moment van de subsidieaanvraag aangesloten bij de 
sportfederatie; 

4. de sportclub dient uiterlijk op 15 februari 2023 via de sportfederatie een 
subsidieaanvraag in; 

5. de sportclub bevindt zich niet in een van de volgende rechtstoestanden: ontbinding, 
stopzetting, faillissement of vereffening. 

 
De subsidie is dus enkel bedoeld voor sportclubs die zelf instaan voor het betalen van de 
energierekening en die effectief stijgende energiefacturen hebben. Dus niet voor 
bijvoorbeeld sportclubs die stijgende huurprijzen moeten betalen (voor infrastructuur die 
ze huren van een school, lokale overheid of privé-eigenaar), maar niet zelf instaan voor 
het betalen van de energiefactuur. 

2 WAT MET FACTUREN VOOR HUURTARIEVEN DIE VERHOOGD ZIJN, OMWILLE VAN STIJGENDE 

ENERGIEKOSTEN? 

Antwoord: Hogere huurfacturen komen niet in aanmerking, ook al is er bijvoorbeeld een duidelijke 
extra bijdrage aangerekend voor de stijgende energiekosten. De subsidie is enkel bedoeld 
voor sportclubs die zelf instaan voor het betalen van de energierekening van de 
sportinfrastructuur (of de aan de sport gerelateerde infrastructuur) en die effectief 
stijgende energiefacturen hebben en kunnen aantonen via de jaarlijkse energieafrekening 
of de maandelijkse voorschotfactuur.  

3 MOET DE SPORTCLUB DE ENERGIEKOST OP JAARBASIS INCLUSIEF BTW OF EXCLUSIEF BTW 

DOORGEVEN? 

Antwoord: Het basisprincipe is: de sportclub moet de effectieve kosten in rekening brengen. Btw die 
kan gerecupereerd worden is geen effectieve kost en mag dus niet mee in rekening 
gebracht worden. Btw die je niet kan recupereren, mag je mee in rekening brengen als 
effectieve kost.  

Concreet: 

- Voor sportclubs (of sportgerelateerde rechtspersonen) die niet btw-plichtig zijn, kan 
je dus de volledige afrekening (of voorschotfactuur) inclusief btw in rekening 
brengen. 
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- Voor sportclubs (of sportgerelateerde rechtspersonen) die volledig btw-plichtig zijn, 
kan de btw niet mee in rekening gebracht worden, aangezien de btw recupereerbaar 
is. 

- Voor sportclubs (of sportgerelateerde rechtspersonen) die gemengd btw-plichtig zijn 
(en werken met verhoudingsgetal), kan enkel het bedrag van de btw worden in 
rekening gebracht, dat niet recupereerbaar is. Dat is dus afhankelijk van je 
verhoudingsgetal. Indien deze berekening te complex is, kun je er uiteraard voor 
kiezen om de kosten exclusief btw in rekening te brengen. 

 

4 MIJN SPORTCLUB ONTVANGT HAAR JAARAFREKENING IN HET BEGIN VAN 2023. WELKE 

BEWIJSSTUKKEN KAN IK INDIENEN?   

Antwoord: Indien de jaarlijkse energieafrekening met betrekking tot het grootste deel van 2022 nog 
niet ontvangen is, zijn er twee opties: 

- Men gebruikt een maandelijkse voorschotfactuur uit 2022 als bewijsstuk (en doet 
deze kost x12 om de kost op jaarbasis te bekomen). 

- Of: indien men de jaarlijkse energieafrekening met betrekking tot het jaar 2022 (en 
eventueel een korte periode van 2023) ontvangt vóór de indiendatum van de 
subsidie-aanvraag (en uiterlijk 15 februari 2023), dan kan deze ook in aanmerking 
worden genomen. In dat geval moet de vergelijking gemaakt worden met de vorige 
energieafrekening (en uiteraard niet met deze van twee jaar terug). 

 

5 MIJN SPORTCLUB ONTVANGT HAAR JAARAFREKENING PAS IN MAART. IN MAART 2022 WAS ER 

NOG GEEN MEERUITGAVE. VANAF SEPTEMBER 2022 HADDEN WE MEERUITGAVEN, DOOR EEN 

HOGERE VOORSCHOTFACTUUR. MAG IK IN DAT GEVAL EEN VOORSCHOTFACTUUR ALS BASIS 

VOOR DE BEREKENING NEMEN EN INDIENEN ALS BEWIJSSTUK? 

Antwoord: Ja. De sportclub heeft inderdaad de keuze om ofwel de jaarlijkse energieafrekening ofwel 
een maandelijkse voorschotfactuur in te dienen. In geval van een voorschotfactuur wordt 
de factuur van een maand in 2022 vergelijken met die van dezelfde maand in 2021 (dan 
wordt het maandelijkse verschil vermenigvuldigd met twaalf om een bedrag op jaarbasis 
uit te komen).  

 

6 DE ENERGIEAFREKENING DIE MIJN SPORTCLUB IN 2022 ONTVANGEN HEEFT, GAAT DEELS OVER 

2022 EN DEELS OVER 2021. HOE MOET IK DAT INDIENEN? 

Antwoord: Met “de jaarlijkse energieafrekening 2022” wordt bedoeld: de energieafrekening die men 
in 2022 ontvangen heeft. Dit kan inderdaad ook deels een periode uit 2021 omvatten. 
Deze wordt vergeleken met “de jaarlijkse afrekening 2021”, dus de energierekening die 
men in 2021 ontvangen heeft en die dus enkele maanden uit 2020 kan omvatten. 

 

7 MIJN SPORTCLUB HEEFT WELLICHT MEERUITGAVEN, MAAR WE HEBBEN DE 

VOORSCHOTFACTUUR NIET VERHOOGD. HOE KAN IK DAN IN AANMERKING KOMEN? 

Antwoord: Er zijn slechts twee geldige bewijsstukken: de jaarlijkse energieafrekening (ontvangen in 
2021 en 2022, of begin 2023) of de maandelijkse voorschotfactuur (van een maand in 
2022 en van dezelfde maand in 2021). Als je via één van deze geen meeruitgaven kan 
aantonen, dan kom je niet in aanmerking voor de subsidie. 



 

Pagina 3 van 3 

8 WAT ALS ER HOGERE KOSTEN VERWACHT WORDEN, MAAR DE VOORSCHOTFACTUUR NIET 

WERD AANGEPAST? 

Antwoord: Er moet een effectief bewijs zijn van de hogere energiefacturen, en dit ofwel via de 
jaarlijkse energieafrekening ofwel via de voorschotfactuur. Wanneer de voorschotfactuur 
niet werd aangepast zal er wellicht geen meeruitgave kunnen aangetoond worden en 
komt de sportclub dus niet in aanmerking. 

9 KOMEN SPORTCLUBS IN AANMERKING DIE IN 2022 NIET WAREN AANGESLOTEN BIJ ONZE 

SPORTFEDERATIE, MAAR NU OF OP HET MOMENT VAN AANVRAAG WEL? 

Antwoord: Ja. Omgekeerd geldt ook: als een sportclub in 2022 was aangesloten en op het moment 
van de subsidieaanvraag niet, dan komt ze niet in aanmerking voor de subsidie.  
Let wel: een nieuw opgerichte sportclub of een sportclub die in 2021 en/of 2022 geen 
werking had, zal ook geen (stijgende) energiekosten 2022 ten opzichte van 2021 kunnen 
aantonen. 

10 WAT MET VENNOOTSCHAPPEN OF EENMANSZAKEN DIE DIENSTEN LEVEREN AAN SPORTCLUBS 

EN HUN KOSTEN OMHOOG ZAGEN GAAN? 

Antwoord: Deze komen niet in aanmerking, want de subsidie is gericht op sportclubs. Voor dergelijke 
ondernemers kan men mogelijks beroep doen op de algemene steunmaatregelen, 
bijvoorbeeld via VLAIO. Er is een uitzondering voor aan de sportclub gerelateerde 
rechtspersonen. Zijnde: omdat voor sommige sportclubs de energiefacturen worden 
betaald door de sportgerelateerde rechtspersoon, en omdat dit concrete impact heeft op 
de sportclub zelf, kunnen ook de energiefacturen die betaald worden door de aan die 
sportclub sportgerelateerde rechtspersoon mee in rekening worden gebracht. De subsidie 
wordt toegekend aan de sportclub zelf.  

Een sportgerelateerde rechtspersoon is een rechtspersoon die een rechtstreekse en 
aantoonbare relatie heeft met de sportclub ten behoeve van de sportieve werking. Een 
sportgerelateerde rechtspersoon is een rechtspersoon die ten behoeve van de sportieve 
werking van de sportclub is opgericht en daarmee is verbonden, teneinde een 
commerciële, fiscale en/of operationele optimalisatie van de werking van die sportclub te 
realiseren. 

Een voorbeeld hiervan is een sportclub die het bezit en beheer van zijn infrastructuur in 
een afzonderlijke rechtspersoon heeft ondergebracht, ten behoeve van de sportieve 
werking. 

Wat hier niet onder valt is bijvoorbeeld rechtspersoon die los van de meerwaarde voor 
een bepaalde sportclub is opgericht, maar wel diensten levert aan een of meerdere 
sportclubs (bijvoorbeeld een cateringbedrijf die de uitbating van verschillende 
sportkantines opneemt). 

 

11 IK ONTVANG STEUN VAN VLAIO IN HET KADER VAN DE ENERGIECRISIS, MAG IK OOK DEZE 

ENERGIESUBSIDIE VOOR SPORTCLUBS AANVRAGEN? 

Antwoord: Neen. Het principe van het verbod op dubbele subsidiëring geldt ook voor deze subsidie. 

 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vlaamse-steun-voor-ondernemers-crisis

