
 

Q: Kan een gemeente de bestedingen van een sportbedrijf aan activiteiten op het terrein van sport 
opnemen in haar SPUK-aanvraag? 

A: Ja, mits het sportbedrijf een publiek- of privaatrechtelijke organisatie is waarin de gemeente zowel 
een bestuurlijk als een financieel belang heeft zoals hierna gedefinieerd, kunnen de bestedingen van 
het sportbedrijf aan activiteiten op het terrein van sport waarvoor geen recht op aftrek van 
omzetbelasting of compensatie uit het Btw-compensatiefonds bestaat, 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 subsidie uit de 
Subsidieregeling Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties en Sportmaterialen.  

Een gemeente kiest er zelf voor om de bestedingen van het sportbedrijf wel of niet op te nemen in 
haar SPUK-aanvraag. 

Bij sportbedrijven die een in aandelen verdeeld kapitaal hebben wordt onder bestuurlijk en financieel 
belang het volgende verstaan: 

- Wanneer 100% van de aandelen middellijk of onmiddellijk in bezit is van één of meerdere 
gemeenten:  
 Er is sprake van een bestuurlijk belang als alleen één of meerdere gemeentelijke besturen 

de tarieven voor maatschappelijk gebruik op het gebied van sport vaststellen die door het 
sportbedrijf moeten worden gehanteerd; 

 Het financieel belang volgt uit het gegeven dat de aandelen geheel in bezit zijn van de 
gemeenten. Daarnaast mag er geen sprake zijn van management- of directievergoedingen 
die de WNT-norm (Wet normering topinkomens) overschrijden. 

- Wanneer meer dan 50% van de aandelen (middellijk of onmiddellijk) in bezit is van één of 
meerdere gemeenten: 
 Er is sprake van een bestuurlijk belang als alleen één of meerdere gemeentelijke besturen 

de tarieven voor maatschappelijk gebruik op het gebied van sport vaststellen die door het 
sportbedrijf moeten worden gehanteerd; 

 Er is sprake van een financieel belang als wordt voldaan aan alle onderstaande 
voorwaarden: 

 Er worden geen management- of directievergoedingen betaald die de WNT-
norm overschrijden. 

 Uit de statuten, exploitatie- of subsidieovereenkomst, of anderszins blijkt dat 
geen dividenduitkeringen aan private aandeelhouders zullen worden verricht. 

 In de exploitatie- of subsidievoorwaarden dan wel een aparte overeenkomst 
wordt een maximum gesteld aan het eigen vermogen van het sportbedrijf. 

 Gemeenten zijn bij uitsluiting gerechtigd tot het liquidatiesaldo van het 
sportbedrijf. 

- Wanneer 50% of minder van de aandelen (middellijk of onmiddellijk) in bezit is van één of 
meerdere gemeenten: 
 Er is sprake van een bestuurlijk belang als alleen één of meerdere gemeentelijke besturen 

de tarieven voor maatschappelijk gebruik op het gebied van sport vaststellen die door het 
sportbedrijf moeten worden gehanteerd; 



 

 Er is sprake van een financieel belang als wordt voldaan aan alle onderstaande 
voorwaarden: 

 Er worden geen management- of directievergoedingen betaald die de WNT-norm 
overschrijden. 

 Uit de statuten, exploitatie- of subsidieovereenkomst, of anderszins blijkt dat geen 
dividenduitkeringen aan private aandeelhouders zullen worden verricht; 

 In de exploitatie- of subsidievoorwaarden dan wel een aparte overeenkomst wordt 
een maximum gesteld aan het eigen vermogen van het sportbedrijf; 

 Gemeenten zijn bij uitsluiting gerechtigd tot het liquidatiesaldo van het 
sportbedrijf. 

Bij sportbedrijven die geen in aandelen verdeeld kapitaal hebben, wordt onder bestuurlijk en 
financieel belang het volgende verstaan: 

 Er is sprake van een bestuurlijk belang wanneer de zeggenschap van één of meerdere 
gemeenten notarieel is vastgelegd en wanneer alleen één of meerdere gemeentelijke besturen 
de tarieven voor maatschappelijk gebruik op het gebied van sport vaststellen die door het 
sportbedrijf moeten worden gehanteerd; 

 Er is sprake van een financieel belang wanneer het sportbedrijf voor meer dan 50% van haar 
inkomsten afhankelijk is van de gemeenten die zeggenschap hebben. Voorts geldt dat deze 
gemeenten bij uitsluiting gerechtigd zijn tot het liquidatiesaldo van het sportbedrijf.  

Q: Het Sportbedrijf binnen mijn gemeente voldoet aan de gestelde voorwaarden met betrekking tot 
bestuurlijk en financieel belang. Het sportbedrijf is dan ook opgenomen in de aanvraag van de 
gemeente. Nu wil het sportbedrijf zelf investeren in verduurzaming van de accommodaties. Komt het 
sportbedrijf voor deze investeringen in aanmerking voor de BOSA subsidie? 

A: Nee, wanneer bestedingen van het sportbedrijf zijn opgenomen in de SPUK aanvraag van de 
gemeente komt het sportbedrijf in het geheel niet meer in aanmerking voor subsidie binnen de 
BOSA. Dit geldt ook wanneer de bestedingen opgenomen in de SPUK-aanvraag niet de voorgenomen 
bestedingen voor verduurzaming betreffen. 

Q: Het Sportbedrijf binnen mijn gemeente voldoet aan de gestelde voorwaarden met betrekking tot 
bestuurlijk en financieel belang. De gemeente is dan ook voornemens de bestedingen van het 
sportbedrijf op te nemen in de eigen SPUK aanvraag. Hoe moet hier vorm aan gegeven worden? 

A: De aanvraag in de SPUK is de verantwoordelijkheid van de gemeente. Bestedingen die in de 
aanvraag worden opgenomen moeten door de gemeente goed onderbouwd worden. Wanneer bij de 
beoordeling blijkt dat dit niet voldoende is gebeurd zal de DUS-I, als uitvoerder van de regeling, 
gedetailleerd om nadere informatie vragen. 

Q: Leidt de door de gemeenten aan de verzelfstandigde sportbedrijven door te betalen SPUK 
uitkering tot verschuldigdheid van omzetbelasting? 

A: Nee het sportbedrijf is geen omzetbelasting verschuldigd over de door te betalen SPUK uitkering 
omdat ter zake van de door te betalen subsidie geen prestatie door het sportbedrijf aan de 
gemeente wordt verricht.  


