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Online aanvragen Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties 
 
In de periode 2 januari 2017 09:00 uur - 31 december 2017 17:00 uur kunnen sportstichtingen en 
sportverenigingen, wanneer zij voldoen aan bepaalde voorwaarden, een aanvraag voor subsidie 
indienen. Het gaat hierbij om investeringen in energiebesparing en toepassing van duurzame energie 
ten behoeve van sportaccommodaties.  
 
Deze handleiding begeleidt u stap voor stap door de online aanvraagprocedure en het 
aanvraagformulier.  
 
Het aanvraagformulier is voorzien van duidelijke vragen. Help-teksten geven toelichting daar waar 
uw antwoorden niet overeenkomen. Voordat u uw aanvraag afrondt, wordt een controle uitgevoerd 
of alle vragen zijn beantwoord.  
 
Wat heeft u nodig bij het invullen van uw aanvraag? 

 een ingevulde de-minimisverklaring 

 een afschrift van de definitieve overeenkomst voor de aanschaf van de maatregel waaruit blijkt 
dat u een verplichting met de leverancier/installateur bent aangegaan. Een door beide partijen 
getekende offerte is een voorbeeld van een overeenkomst 

 vraagt u ook de bonus aan voor het energieadvies? Dan moet u ook een afschrift van het 
energieadvies bij de aanvraag voegen.  

 
Naast bovenstaande documenten heeft u natuurlijk ook NAW en KvK  gegevens nodig, het 
correspondentieadres (o.a. het e-mailadres) en bankgegevens zoals het IBAN nummer en de BIC 
code. 
 
Tip: In het formulier wordt per maatregel om een kostenuitsplitsing gevraagd van materiaalkosten 
(apparatuur/installatie) en arbeidskosten. Neem deze uitsplitsing op in uw overeenkomst. 
 

Online stappen 

De subsidieaanvraag voor deze regeling doet u volledig digitaal via het eLoket van de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO). Om toegang te krijgen tot dit eLoket heeft u een 
eHerkenningsmiddel nodig. 
Beschikt u al over een eHerkenningsmiddel, dan kunt u direct aan de slag. 
 
1. Vraag tijdig eHerkenning (niveau 1) aan. Heeft u nog geen eHerkenningsmiddel, dan kunt u er 

een aanvragen. Dit kan kosten met zich  meebrengen en duurt een  aantal werkdagen 
 
2. Ga via http://www.rvo.nl/eds naar het eLoket en log in met uw eHerkenningsmiddel. Als u voor 

het eerst inlogt in Eloket moet u een profiel aanmaken. Dit profiel wordt gebruikt bij al uw 
aanvragen.  
 

3. Kies “Nieuwe aanvraag” en vervolgens uit de Formulieren Catalogus voor “Subsidieregeling 
Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS)” 
 

4. Na het tabblad “Welkom” gaat u door naar het tabblad “Kom ik in aanmerking?” waar na het 
beantwoorden van de vragen wordt beoordeeld of u aan de gestelde voorwaarden voldoet 

 

file:///C:/Users/VeenendaalK/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/3RUMJVNW/www.rvo.nl/eds
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidiespelregels/standaardformulieren/verklaring-de-minimis
http://www.rvo.nl/digitaal-indienen/stappenplan-eherkenning?ns_source=google&ns_mchannel=cpc&ns_campaign=%7bcampaign%7d&ns_linkname=%7badgroup%7d&gclid=CNyi5dSf28kCFdTNGwodBNoIUQ
http://www.eherkenning.nl/bedrijven.
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5. Na het juist beantwoorden van deze vragen op  het tabblad “Kom ik in aanmerking” klikt u op de 

button “Volgende”. 

 

Als alle vragen juist zijn ingevuld komt u op het tabblad “Formulier aanmaken” waar u aangeeft 

of het om een aanvraag voor een vereniging of een stichting gaat; ook vult u hier de 

adresgegevens in van de betreffende accommodatie(s). 
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6. U gaat nu verder op de pagina “Formulier” waar u alle NAW gegevens en KvK gegevens invult. 
Veel van deze velden worden automatisch vanuit uw profiel ingevuld. U dient ze wel te 
controleren. 
 

7. U komt nu bij het tabblad “Investering”. Hier geeft u aan voor welke maatregelen u subsidie wilt 
aanvragen en beantwoordt u vragen over het energieadvies en mogelijke andere subsidies en 
staatssteun (de-minimisruimte).  
 
De volledige beschrijving  van de maatregelen vindt u op de website van RVO.nl. 
 
In het formulier wordt per maatregel om een kostenuitsplitsing gevraagd van materiaalkosten 
(apparatuur/installatie) en arbeidskosten. Vervolgens ziet u aan de hand van een berekening op 
basis van de door u ingevulde gegevens, op hoeveel subsidie u kunt rekenen. Hierbij wordt 
rekening gehouden of uw namens een sportvereniging of sportstichting aanvraagt. 
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8. Op het tabblad “Bijlagen” kunt u de overeenkomst(en) uploaden die zijn aangegaan met de 
bouwer of leverancier  van de maatregel waarvoor u nu subsidie aanvraagt, de de-
minimisverklaring en het eventuele energieadvies. De bijlagen waar een ster achter staat zijn 
verplicht. 
 
Heeft het systeem de bijlagen geüploaded,  dan gaat u vervolgens verder bij stap 10. 

 

 
 
9. Om de aanvraag te controleren , klikt u op de grijze knop “Controleren”.  

Bevat het aanvraagformulier fouten, dan wordt dit getoond. U moet deze eerst corrigeren 
voordat de aanvraag ingediend kan worden. 
Is het aanvraagformulier foutloos, dan kunt u door via het tabblad ‘Volgende’. 
 

10. Uw aanvraag is klaar om in te dienen. Hier klikt u op ‘Naar Verzenden’.  
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11. Op de pagina “Verzenden” vindt u een overzicht van de door u ingevulde gegevens. 
 

 
<< hier staan de door u ingevulde gegevens van het aanvraagformulier>> 
 

 
 
12. Nadat de gevraagde gegevens zijn ingevuld, klikt u op ‘Ondertekenen en verzenden’ om de 

aanvraag te verzenden. Een bevestiging op het scherm volgt, als ook een ontvangstbevestiging 
naar uw e-mailadres. 
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