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Memo 

Aan : Marjolijn Beens 

Van : Rian Hamers 

Afdeling : Interne ondersteuning 

Datum : Donderdag 9 mei 2019 

Onderwerp : Fiscale uitbreiding sportvrijstelling 

 

De uitbreiding van de btw-sportvrijstelling en de Spukregeling 

 

Btw-sportvrijstelling 

In het Belastingplan 2019 heeft het Kabinet de reeds aangekondigde wijziging van de btw-

sportvrijstelling opgenomen. De wijziging van de btw-sportvrijstelling heeft grote gevolgen voor de 

exploitatie van sporthallen, zwembaden, gymzalen, buitensportaccommodaties en andere 

sportaccommodaties door o.a. gemeenten.  

 

De wijziging van de btw-sportvrijstelling is nadelig omdat het recht op aftrek van btw vervalt. Tot 1 

januari 2019 konden gemeenten de btw (veelal 21%) over de kosten terugvragen en moest over de 

baten (huurinkomsten ed ) btw (6%) worden afgedragen. Per saldo betekende dit een voordeel voor 

de gemeenten omdat de kosten veelal hoger zijn dan de baten. Vooral bij de investeringen was het 

voordeel aanzienlijk. Doordat dit wegvalt komen gemeenten en overige exploitanten nu fors 

nadeliger uit. Om deze nadelen op te vangen, zijn er twee subsidieregelingen in het leven geroepen: 

1.    een specifieke uitkering voor gemeenten voor gemeentelijke uitgaven aan sport (SPUK); en; 

2.    een subsidieregeling voor amateursportorganisaties voor de bouw en onderhoud van 

sportaccommodaties en sportmaterialen (BOSA). 

 

De Spukregeling 

De gemeenten kunnen dus compensatie verkrijgen door het indienen van een aanvraag op de 

eerste regeling (SPUK regeling). De regeling heeft een budget van € 152 mln. De specifieke uitkering 

wordt op aanvraag verstrekt en moet voor 2019 voor 1 juni 2019 worden ingediend. De aanvraag 

moet worden onderbouwd met een begroting en bedraagt ten hoogste 17,5% van het bedrag c.q. 

besteding voor activiteiten op het gebied van sport die onder deze regeling vallen. 

 

De specifieke uitkering wordt via een voorschot verstrekt. Als de daadwerkelijke uitgaven van de 

aanvrager aan sport lager zijn dan begroot dan wordt de uitkering herzien. Het budget van € 152 
mln wordt naar rato verdeeld als het aantal aanvragen/werkelijke kosten het totale budget 

overschrijdt. 

 

De regeling heeft vooralsnog een looptijd van 5 jaar (2019 t/m 2023). 

  


