
 

 
 

 

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 

20R.00023 
 
 
 

Van  : College van burgemeester en wethouders 

Datum : 28 januari 2020 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder W.J.P. Kok 

Portefeuille(s) : Sport 
Contactpersoon : Christel Soede 

Tel.nr. : 8290 

E-mailadres : soede.c@woerden.nl 
 

Onderwerp:  
Stand van zaken Sport en BTW 

Kennisnemen van: 
In deze raadsinformatiebrief wordt u nader geïnformeerd over de stand van zaken ten aanzien van het 
verruimen van de btw–sportvrijstelling. Over dit onderwerp heeft u in januari 2019 raadsinformatiebrief 
Sport en BTW (RIB 19R.00059) ontvangen. 
 

Inleiding: 
Per 1 januari 2019 is de btw-sportvrijstelling gewijzigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor de exploitatie 
van sportaccommodaties (onder meer sporthallen, zwembaden, gymzalen en buitensportaccommodaties), 
die door gemeenten, BV's/NV's dan wel beheerstichtingen worden geëxploiteerd. De mogelijkheid om btw 
te kunnen verrekenen is namelijk vervallen. Daartegenover zijn twee subsidieregelingen in het leven 
geroepen om dit kostenverhogende effect te compenseren dan wel te dempen: 
1. regeling specifieke uitkering stimulering sport voor gemeenten en sportbedrijven (SPUK); 
en; 
2. subsidieregeling voor amateursportorganisaties voor de bouw en het onderhoud van 
sportaccommodaties en sportmaterialen (BOSA). 
 
Gemeenten, stichtingen en BV's/NV's kunnen via deze regelingen (een deel van) hun btw-schade verhalen. 
Ook de gemeente Oudewater heeft de btw-schade geïnventariseerd en heeft hiervoor een SPUK-
subsidieaanvraag ingediend bij het ministerie van VWS. De deadline voor het aanvragen van de uitkering 
was 31 mei 2019.  
 

Kernboodschap: 

Specifieke Uitkering Stimulering Sport (SPUK)  
1. Het is in beginsel de bedoeling dat de geleden btw-schade geheel wordt gedekt vanuit de 

SPUK-regeling. De uitkomst is uiterlijk op 31 januari 2021 definitief. Het mogelijke btw-nadeel is 



 

als een risico aangemerkt en daarom in de risico-paragraaf van de begroting 2020 opgenomen. 
Btw-restschade sportstichtingen 

2. Gezien de complexiteit en de mogelijke financiële gevolgen is de gemeente in nauw overleg 
met SBZO (zwembad), BESMO (sportpark Markveld) en Sporthal De Noort Syde om de 
mogelijke btw-schade te minimaliseren. 

 
Ad 1. Specifieke Uitkering Stimulering Sport (SPUK)  
Eind september heeft de gemeente Oudewater de verlening specifieke uitkering stimulering sport 
ontvangen. Er is voor 2019 een uitkering verleend van € 40.165. Er was € 49.161 aangevraagd. De 
verlening door het Ministerie van VWS valt lager uit doordat er landelijk in totaal voor circa 226 miljoen 
is aangevraagd, terwijl er (het naar boven bijgestelde bedrag van) 185 miljoen beschikbaar is. In dat geval 
worden door het ministerie de aanvragen naar rato verdeeld (afgerond krijgen alle gemeenten, bij een 
goedgekeurde aanvraag, 82% van het aangevraagd bedrag uitgekeerd). 
 
Het is in beginsel de bedoeling dat de geleden btw-schade geheel wordt gedekt vanuit de SPUK-regeling.  
Veel gemeenten hebben namelijk voor 2019 meer btw-schade geclaimd dan de daadwerkelijk geleden 
schade. Dit komt omdat vanwege de onduidelijkheden in deze nieuwe regeling door gemeenten breed en 
maximaal is aangevraagd. Tevens loopt een aantal projecten waarschijnlijk langer door dan verwacht 
waardoor de aan te vragen btw-compensatie in 2020 zal vallen. Het is de verwachting dat dit bij de 
afrekening 2019 leidt tot een hoger percentage dan de voorlopige 82%.  
Uiterlijk op 15 juli 2020 moeten we de verantwoordingsinformatie over 2019 aan het Ministerie van VWS 
sturen. Op basis van deze informatie zal het ministerie uiterlijk 31 januari 2021 de uitkering definitief 
vaststellen. Pas dan hebben we definitief duidelijkheid over of het verleende bedrag toereikend is.  
 
De Vereniging Sport en Gemeenten en de VNG hebben al eerder de kanttekening gemaakt dat het 
bedrag van de compensatie mogelijk te laag kan zijn. Zowel de minister voor Medische Zorg en Sport als 
de staatssecretaris van Financiën hebben in de Tweede Kamer aangegeven dat de verwachte 
belastingopbrengsten door de verruiming van de sportvrijstelling volledig worden ingezet voor de 
subsidieregeling. 
 
Ad 2. Btw-restschade stichtingen 

Sportzaal De Eiber had recht op btw-aftrek in de periode tot 1 januari 2019. Hiervoor heeft de gemeente 
een bezwaarschrift bij de Belastingdienst ingediend. Dit bezwaar is gegrond verklaard en de gemeente 
heeft hiervoor in 2019 een teruggave van de Belastingdienst ontvangen. Dit bedrag zal indien noodzakelijk 
worden ingezet ter compensatie van de btw-restschade van SBZO (zwembad), BESMO (sportpark 
Markveld) en Sporthal De Noort Syde. 
 
In dit kader heeft de gemeente in 2019 aan SBZO (zwembad) gedeeltelijk de btw-restschade betaald. 
Restschade is de btw-schade die overblijft na aftrek van de BOSA-subsidie. Er is nog geen btw-restschade 
betaald aan sporthal de Noort Syde en aan BESMO (sportpark Markveld), omdat de hoogte van de 
restschade nog niet (helemaal) bekend is. Voor alle drie de stichtingen geldt dat zij een aanvraag hebben 
gedaan voor btw-compensatie via de BOSA-regeling. Pas als de stichtingen een beschikking hebben 
ontvangen van de BOSA-regeling, dan weten zij voor welk bedrag zij compensatie ontvangen en welk 
bedrag dan als restschade resteert.  
 

Financiën 

Het btw-nadeel is als een risico aangemerkt en daarom in de risico-paragraaf van de begroting 2020 
opgenomen. 
 

Bij het vaststellen van het Jaarverslag 2019 zal aan de gemeenteraad voorgesteld worden om het 
restantbudget van de btw-teruggave van de Eiber à € 20.000,- over te hevelen van 2019 naar 2020. 
Hiermee kan de mogelijke restschade van de sportstichtingen indien noodzakelijk ook in 2020 worden 
gecompenseerd. Voor 2021 en verder is vooralsnog geen dekking voor de btw-restschade van de 
stichtingen. 
 



 

Vervolg: 
Voor het jaar 2020 moet de SPUK-aanvraag vóór 1 maart 2020 worden ingediend. 
 

Bijlagen: 
Beschikking verlening specifieke uitkering stimulering sport d.d. 27 september 2019 (corsanr. 20.000804). 
 

 
 
Het college van burgemeester en wethouders,  
 
 
De secretaris,      De burgemeester (wnd.), 

     
ir. W.J. Tempel      W.G. Groeneweg 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

  

 

 
 

 


