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RAADSINFORMATIEBRIEF
20R.00012

Van : college van burgemeester en wethouders
Datum : 28 januari 2020
Portefeuillehouder(s) : Wethouder Noorthoek
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 18R.00770) 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 Woerden 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.

WoerdenSport Zwembaden
2. De btw-schade van WoerdenSport is opgenomen in de gemeentelijke SPUK-aanvraag.

WoerdenSport is door het college in 2019 gevrijwaard van het btw-risico.

Ad 1. Specifieke Uitkering Stimulering Sport (SPUK) 
Eind september heeft de gemeente Woerden de verlening specifieke uitkering stimulering sport ontvangen. 
Er is voor 2019 een uitkering verleend van € 1.192.948. Er was € 1.460.131 aangevraagd. De
verlening door het Ministerie van VWS valt lager uit doordat er landelijk in totaal voor circa 226 miljoen
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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 aangevraagde 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. WoerdenSport Zwembaden
WoerdenSport Zwembaden beheert en exploiteert voor de gemeente Woerden het Batensteinbad in
Woerden en H20 in Harmelen. WoerdenSport wordt door de belastingdienst net als de gemeente
gekwalificeerd als een niet-winst beogende instelling. Het gevolg is dat ook WoerdenSport niet meer onder
het sportbesluit valt en vanaf 1 januari 2019 grotendeels geen btw meer kan verrekenen. 

De btw-schade van WoerdenSport is in zijn geheel meegenomen in de gemeentelijke SPUK-aanvraag.
Het college heeft besloten WoerdenSport in 2019 te vrijwaren van het financiële risico van mogelijke niet 
door de SPUK regeling gedekte btw restschade om de exploitatie van de zwembaden veilig te stellen.

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

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. 20.000803).



Dienst Uitvoering 
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> Retouradres Postbus 16006 2500 BA Den Haag

Gemeente Woerden
T.a.v. C. Soede
Postbus 45
3440AA WOERDEN

Datum: 27-09-2019
Betreft: Verlening specifieke uitkering stimulering sport 

Beste lezer,

Op 29 mei 2019 heeft u een aanvraag ingediend voor de Regeling specifieke 
uitkering stimulering sport. Uw aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 
633046.

Met deze beschikking beslis ik op uw aanvraag. 

Besluit

Hierbij verleen ik u voor 2019 een uitkering van ten hoogste € 1.192.948,40. 
Dit bedrag is lager dan het door u aangevraagde bedrag van € 1.460.131,35
omdat het totaalbedrag van de ingediende aanvragen ad € 226.434.185 het voor 
dit jaar vastgestelde uitkeringsplafond van € 185.000.000 overschrijdt. In dat 
geval is artikel 6 van de regeling van toepassing en worden de aanvragen naar 
rato (afgerond 81,7%) verdeeld.

Wanneer ontvangt u de uitkering?

U ontvangt de uitkering als voorschot dat gelijkmatig zal worden betaald over het 
aantal maanden waarvoor de subsidie wordt verleend. Betalingen worden aan u 
overgemaakt op rekeningnummer NL41BNGH0285009672 onder vermelding van 
zaaknummer 633046.

Verantwoording en vaststelling van de uitkering

Uiterlijk op 15 juli 2020, verstrekt u de verantwoordingsinformatie 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 27 van het Besluit financiële verhouding 
2001.
De bijlage bij uw jaarrekening over 2019, bevat de verantwoordingsinformatie, 
bedoeld in artikel 58a van het Besluit begroting en verantwoording provincies en 
gemeenten. 

Ik besluit uiterlijk op 31 januari 2021 over de vaststelling van de uitkering. 

http://spp.frd.shsdir.nl:9080/WorkplaceLight/spuk-sport@minvws.nl
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Waaraan moet u voldoen?

Toepasselijke wet- en regelgeving

Op deze subsidieverlening is de volgende wet- en regelgeving van toepassing:

- de Kaderwet VWS-subsidies;
- de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;
- de Regeling specifieke uitkering stimulering sport;
- Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Voor de meest actuele versie van de vigerende wet- en regelgeving verwijs ik u 
naar de website wetten.overheid.nl.

Meldingsplicht
Eén van de verplichtingen waar u aan moet voldoen is de meldingsplicht.     
U moet direct melding doen van feiten en omstandigheden die van belang kunnen 
zijn voor de subsidie. Daarvan is in ieder geval sprake als voor u aannemelijk is 
dat:
- de activiteiten waarvoor de subsidie is verstrekt, niet, niet tijdig of niet geheel

zullen worden verricht, of
- niet, niet tijdig of niet geheel zal worden voldaan aan de verplichtingen die

aan de subsidie verbonden zijn.

Uw melding, voorzien van toelichting en relevante stukken, doet u digitaal bij 
spuk-sport@minvws.nl bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) 
onder vermelding van zaaknummer 633046.
Ook als u twijfelt of u iets moet melden, verzoek ik u contact op te nemen.

Wat als u zich niet aan de voorschriften houdt?
Het niet voldoen aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn of het 
niet (geheel) verrichten van de activiteiten kan leiden tot geheel of gedeeltelijk 
terugvorderen van de uitkering.

Bezwaar

Het indienen van bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op.
Heeft u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens? Kijk eens op 
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/bezwaarschriften-vws. Daar wordt 
uitgelegd wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing en misschien 
bezwaar wilt maken. Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol 
bezwaar kan inschatten.

Wilt u toch een bezwaarschrift sturen, dan moet dit binnen zes weken na de 
datum die bovenaan deze brief staat. Let op: doe dit op tijd, anders kan uw 
bezwaar niet behandeld worden.
Het bezwaarschrift e-mailt u naar: WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl, bij 
voorkeur met een ingescande handtekening.

mailto:spuk-sport@minvws.nl
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/bezwaarschriften-vws
http://spp.frd.shsdir.nl:9080/WorkplaceLight/WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl
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U kunt uw bezwaarschrift ook versturen per post naar:
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Postbus 20350
2500 EJ  Den Haag.

Noem in het bezwaarschrift:
• uw naam en adres;
• de datum;
• het kenmerk van deze brief (dit vindt u in de rechterkantlijn);
• de reden waarom u het niet eens bent met de beslissing.

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te 
voorzien. Wilt u zo vriendelijk zijn om een kopie van deze brief mee te sturen met 
het bezwaarschrift.

Als u het bezwaarschrift per e-mail indient zonder ondertekening, bestaat de 
mogelijkheid dat u op een later moment verzocht wordt om bewijs te leveren dat 
u bevoegd bent tot het indienen van het bezwaar.
Uw aanvraag is geregistreerd onder het subsidiezaaknummer: zaaknummer
633046.
Ik verzoek u bij al uw correspondentie het bovenstaande nummer te vermelden.

Heeft u vragen?

Voor vragen kunt u bellen met 070 340 55 66 (keuze VWS).

Hoogachtend,

de minister voor Medische Zorg,
namens deze,
het afdelingshoofd Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen,

M.R.M. Petit
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