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Aanvraag SPUK subsidie voor sport BV's en 

sportstichtingen uiterlijk 30 mei 2019 indienen.  

 

 

In ons BTW-nieuwtje van 29 november 2018 zijn wij ingegaan op de verruiming van 

de BTW vrijstelling voor sportbeoefening per 1 januari 2019 bij niet winst beogende 

exploitanten van sportaccommodaties en compensatieregelingen in verband met 

het vervallen van het recht op aftrek van BTW bij de exploitatie van 

sportaccommodaties. Naast de in het Alert genoemde “Subsidieregeling stimulering 

bouw en onderhoud sportaccommodaties” (BOSA) voor amateursportorganisaties 

is er een subsidieregeling “Regeling specifieke uitkering sport” (SPUK) voor 

gemeenten.   

 

https://btwadvies.us13.list-manage.com/track/click?u=9ba60c095e5af6b0f72787651&id=3951f57e93&e=05930d2729


Uiterste inleverdatum SPUK-aanvraag 30 mei 2019 

  

Gemeenten moeten ervoor zorgdragen dat de SPUK-aanvraag uiterlijk 30 mei 2019 online 

is ingediend.  Klik hier voor algemene informatie over SPUK. Klik hier voor vragen en 

antwoorden inzake SPUK. 

  

SPUK ook voor gemeentelijke sportbedrijven 

  

Bestedingen van het gemeentelijk sportbedrijf waarvoor geen recht op aftrek van BTW of 

compensatie uit het BTW-compensatiefonds bestaat kunnen worden opgenomen in de 

SPUK-aanvraag van de gemeente. Wanneer bestedingen van een sportbedrijf door de 

gemeente in haar aanvraag worden meegenomen komt dit sportbedrijf in het geheel niet 

meer in aanmerking voor een BOSA subsidie. 

  

Voor een SPUK bijdrage voor het gemeentelijk sportbedrijf is nodig dat de gemeente en 

het betreffende sportbedrijf bestuurlijk en financieel in belangrijke mate zijn gelieerd. 

Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de situatie waarin sprake is van:  

• Een vennootschap waarin de gemeente 100% van de aandelen houdt; 

• Een vennootschap waarin de gemeente minder dan 100% maar minimaal 50% van 

de aandelen houdt; 

• Een vennootschap waarin de gemeente minder dan 50% van de aandelen houdt; 

• Een sportbedrijf, niet zijnde een vennootschap. 

Klik hier voor het antwoord op de vraag wanneer in de onderscheiden situaties voldaan is 

aan de bestuurlijke en financiële verwevenheidseis. 

  

Gesteld kan worden dat een gemeente recht heeft op SPUK als de gemeente de 

sportaccommodatie aan een sportvereniging of exploitant ter beschikking stelt en daarbij 

gas, water en elektra levert.  

  

SPUK ten opzichte van BOSA 

   

  SPUK BOSA 

Subsidie 17,5% van de uitgaven 
20% van de uitgaven; 35% 
bij verduurzaming 

https://btwadvies.us13.list-manage.com/track/click?u=9ba60c095e5af6b0f72787651&id=bea3e1da21&e=05930d2729
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https://btwadvies.us13.list-manage.com/track/click?u=9ba60c095e5af6b0f72787651&id=48d2784491&e=05930d2729


Subsidie voor 
exploitatiekosten zoals 
gas,water, elektra, 
schoonmaak 

Ja Nee 

Toekenning Naar rato van de aanvragen 
Indien en voor zover er nog 
financiële middelen zijn 

  

Keuze SPUK of BOSA 

  

Bestedingen van het sportbedrijf die zijn opgenomen in de SPUK-aanvraag komen niet in 

aanmerking voor de BOSA-regeling. Het is daarom van belang goed af te wegen van 

welke regeling gebruik wordt gemaakt en of er mogelijk redenen zijn om wijzigingen in de 

structuur door te voeren waardoor men in aanmerking komt voor SPUK. 

  

Stel een gemeente en een sportvereniging willen voor een sportaccommodatie investeren 

in duurzame investeringen zoals zonnepanelen. 

  

BOSA 

Bij tijdige indiening van het verzoek om BOSA, en er vanuit gaande dat de BOSA pot nog 

niet leeg is, krijgt de vereniging 35% subsidie. Is de vereniging te laat en is de pot leeg, 

dan krijgt de vereniging niets. 

  

SPUK 

Via SPUK heeft de gemeente recht heeft op een subsidie van 17,5%; wordt er door 

gemeenten meer geclaimd dan in de pot zit, dan krijgt de gemeente een percentage. 

  

Andere onderwerpen op het gebied van SPUK 

  

Sportfondsen en Laco belasten exploitatiebijdragen inmiddels met BTW. Verschillende 

gemeentes gaan de betaalde BTW in verband met exploitatiebijdragen via SPUK verhalen. 

  

Met betrekking tot de exploitatie van zwembaden is nog veel onduidelijk, onder andere met 

betrekking tot de vraag wanneer nu precies wel of geen sprake is van sport. Zwemlessen 

zijn volgens de Belastingdienst sport, maar tegen dat standpunt is wel wat in te brengen. 

Hopelijk komt vanuit het Ministerie van Financiën duidelijkheid over de BTW aspecten van 

zwembaden. 



 

  

Meer informatie over BTW en sport is opgenomen in ons memo “BTW en sport” . Dit 

memo kunt u via de onderstaande button bestellen.  

 

Bestel memo 'BTW en sport'  
 

 

 

 

  

WIJ STAAN MET 100% BTW ADVIES VOOR U KLAAR 

 

Heeft u vragen? neem contact met ons op 
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van vilsteren BTW advies bv 

Heidesteinlaan 2a 

6866 AG Heelsum 

t: 085-0403220 

e: info@btwadvies.com 

 

Copyright © 2019 BTW Advies, All rights reserved. 

 

De informatie in deze nieuwbrief heeft een signalerend karakter en is niet bedoeld als advies. Aan deze 

inhoud kunt u dan ook geen rechten ontlenen.  
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