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BELANGRIJKE MEDEDELING
Geachte wethouder(s) sport (en financiën),
Op 1 november jl. informeerden wij u over de gevolgen van de wijziging btw-sportvrijstelling. Wij
meldden u ook dat met de nieuwe regels in beginsel ook alle (niet winst-beogende) sportbedrijven
die zijn ondergebracht in een afzonderlijke rechtspersoon - zoals BV, NV, stichting,
gemeenschappelijke regeling - onder de sportvrijstelling zullen vallen en dus geen recht op aftrek
meer hebben. De sportbedrijven kunnen weliswaar een beroep doen op de subsidieregeling voor
amateursportorganisaties, maar exploitatie-uitgaven worden hieruit niet gesubsidieerd, in
tegenstelling tot de SPUK-regeling voor gemeenten. De exploitatie-uitgaven kunnen met name bij
zwembaden en ijsbanen hoog oplopen. Dit probleem heeft tot commotie geleid bij veel
sportbedrijven en gemeenten.
Stand van zaken
Zoals in het vorige schrijven aangekondigd heeft op 6 november jl. opnieuw overleg met het
Ministerie van VWS plaatsgevonden. Vorig week informeerden wij u al over onze (VSG en VNG)
gestelde vragen en gedane suggesties. Wij kunnen u gelukkig melden dat VWS die suggesties ook
daadwerkelijk overneemt. Deze zijn:



de uiterste aanleverdatum voor aanvragen voor de SPUK-regeling wordt verschoven van
30 november 2018 naar 30 april 2019;



een officiële aankondiging van dit besluit wordt voor eind november 2018 gepubliceerd in
de Staatscourant;



de gemeenten krijgen ruimte om het nadeel van sportbedrijven te compenseren binnen
de mogelijkheden van de SPUK;



VSG, VNG, NOC*NSF en Sportbedrijven gaan in de eerste helft van 2019 met het
Ministerie van VWS in gesprek over de SPUK en de BOSA;



in dat gesprek kijken we naar de eerste ervaringen en voorstellen voor verbetering van
SPUK en BOSA 2020 en worden – alsdan - bij voorkeur voor de zomer van 2019
gepubliceerd.

Let op!
De subsidieregeling voor de bouw en onderhoud van sportaccommodaties en sportmaterialen
(BOSA) voor amateursportorganisaties én (niet winst beogende) sportbedrijven gaat dus WEL in
op 2 januari 2019 zoals gepland, evenals de btw-vrijstelling. Sportbedrijven zullen in hun
subsidiemogelijkheden dan dus waarschijnlijk een nadeel ervaren die gemeenten via de SPUKregeling alsdan dus kunnen corrigeren. Op lokaal niveau is overleg met de sportbedrijven dus wel
van belang.
VSG, VNG en het Ministerie van VWS gaan op korte termijn gezamenlijk aan de slag om de
verruimde mogelijkheden en mogelijke oneffenheden in de toelichting op de SPUK weg te nemen.
Dit vanuit de specifieke invalshoeken: fiscaal, control, administratie en accountantscontrole. Ook
de inhoud van het begrip “sportbedrijf” zal nog nader uitgewerkt moeten worden. Wij zullen u
daarover uiteraard zo spoedig mogelijk informeren.
In de tussenliggende periode kunt u uw vragen blijven mailen naar de Dienst Uitvoering Subsidies
aan Instellingen van het Ministerie van VWS en worden vragen en antwoorden zo nodig op hun
website gepubliceerd: klik op Vraag en Antwoord om naar die website gaan.
Informatie
Mocht u nog vragen hebben, belt u ons dan gerust via 070 37 38 055.
Wij hopen u hiermee adequaat te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

André de Jeu
Directeur Vereniging Sport en Gemeenten
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