BELANGRIJKE MEDEDELING
Overeenstemming SPUK en gevolgen btw-sportvrijstelling

Geachte wethouder(s) sport (en financiën),
Eind vorig jaar 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 onder de sportvrijstelling zullen
vallen en dus geen recht meer hebben op aftrek.
De sportbedrijven kunnen weliswaar een beroep doen op de subsidieregeling voor amateursportorganisaties BOSA,
maar exploitatie-uitgaven worden hieruit niet gesubsidieerd, in tegenstelling tot de SPUK-regeling voor gemeenten.
De exploitatie-uitgaven kunnen daardoor met name bij zwembaden en ijsbanen hoog oplopen. Dit probleem leidde
tot veel commotie bij sportbedrijven en gemeenten.
In de afgelopen maanden hebben wij in samenspraak met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en
het Ministerie van Financiën gewerkt aan een oplossing.
Mede namens VNG zijn wij verheugd u te kunnen melden dat vrijdag 5 april jl. minister Bruno Bruins van het
ministerie van VWS ondersteund door het ministerie van Financiën, heeft ingestemd om het nadeel dat niet winst
beogende sportbedrijven die zijn ondergebracht in een afzonderlijke rechtspersoon dreigden op te lopen voortaan
via gemeenten met de SPUK-regeling kan worden opgelost.
Dit kent zijn uitwerking in de volgende afspraken:






de uiterste aanleverdatum voor aanvragen voor de SPUK-regeling wordt verschoven naar 31 mei;
een officiële aankondiging van dit besluit wordt voor zo spoedig mogelijk gepubliceerd in de Staatscourant;
de gemeenten krijgen ruimte om het nadeel van niet winst beogende sportbedrijven te compenseren binnen
de mogelijkheden van de SPUK;
VSG en VNG, gaan medio juni van 2019 met het Ministerie van VWS in gesprek over de SPUK;
in dat gesprek kijken we naar de eerste ervaringen en voorstellen voor verbetering van SPUK 2020 en
worden – alsdan - bij voorkeur in de zomer van 2019 gepubliceerd.

De aan de afspraken gekoppelde Q&A-lijst (zie ook bijlage) is vanaf heden op de website van de Dienst Uitvoering
Subsidies aan Instellingen van het Ministerie van VWS te vinden. U kunt daaraan ook uw vragen blijven mailen, die
met de antwoorden zo nodig op deze website zullen worden gepubliceerd: klik op Vraag en Antwoord om naar de
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,
André de Jeu
Directeur Vereniging Sport en Gemeenten
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