
Steeds meer gemeenten gaan over tot omvangrijke ombuigingsoperaties. De insteek verschilt daarbij van kritisch 

kijken naar uitgaven tot een essentiële discussie over de eigen bestuurlijke rol en ambities. Waar de 

kaasschaafmethode niet meer effectief lijkt te zijn, staan we voor de vraag of er binnen het sport- en 

accommodatiebeleid gerichte strategische keuzes gemaakt moeten worden om verder bezuinigingen door te 

voeren. Is er überhaupt nog wel te bezuinigingen in de sport? BMC ondersteunt u om de mogelijkheden en 

onmogelijkheden in beeld te brengen en u deze gerichte keuzes weloverwogen te kunnen laten maken. Op 

onderstaande terreinen bieden wij expertise en hebben wij ruime ervaring in het creatief bezuinigen of besparen 

zonder daar de doelstellingen van uw sportbeleid onder te laten lijden.

Wat zijn de kosten van sport? 

De kosten die omgaan in sport- en accommodatiebeleid 

zijn niet altijd duidelijk in beeld: de kosten zijn verdeeld 

over veel verschillende posten binnen de gemeentelijke 

begroting en over begrotingen van verschillende 

afdelingen en/of diensten. Daarnaast spelen onder 

andere kapitaalslasten, interne doorbelasting, indirecte 

compensaties en reserveringen een belangrijke rol. Heeft 

u als gemeente in beeld wat het sport- en 

accommodatiebeleid feitelijk kost? Pas wanneer u inzicht 

heeft in de kosten van sport en hoe deze kosten zijn 

opgebouwd, kunt u weloverwogen bezuinigings-

taakstellingen formuleren. BMC ondersteunt uw 

gemeente dit inzicht te verschaffen middels de volgende 

oplossingen:

Kostprijsberekeningen

Een op maat gesneden onderzoek naar de opbouw van de 

diverse kosten van het sport- en accommodatiebeleid. 

Door de feitelijke (directe en indirecte) kosten in beeld te 

brengen ontstaat een realistische kostprijsberekening 

voor bijvoorbeeld de verschillende sportvoorzieningen 

binnen de gemeente. U heeft daarmee inzicht in ‘wat 

sport kost’.

Bezuinigingsscan

Deze scan wordt uitgevoerd op de begrotingen van het 

sport- en accommodatiebeleid. Middels deze scan worden 

de huidige uitgaven en inkomsten geanalyseerd en aan 

de hand van deze analyse brengen de adviseurs van BMC 

voorstellen uit voor bezuiniging en besparing.
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Slim bezuinigen op sport: 
de mogelijkheden voor u op een rij!



Exploitatiescan van accommodaties

Door de exploitaties van een of meerdere sport-

accommodaties door te lichten, ontstaat er een goed 

beeld waar bezuinigingen en/of besparingen te realiseren 

zijn. Bij de uitvoering van deze scan wordt specifiek 

onderzoek gedaan naar bezetting in relatie tot kosten 

(efficiency van de accommodatie)

Privatiseren en verzelfstandigen

In veel gemeenten wordt de manier waarop het beheer 

en onderhoud van sportaccommodaties is georganiseerd 

ter discussie gesteld en wordt nagedacht over het 

verzelfstandigen of privatiseren hiervan. Verschillende 

overwegingen liggen hieraan ten grondslag:

• Veranderende opvattingen over rolverdeling (‘regie-

gemeente’, kerntakendiscussies);

• Inhoudelijke overwegingen met betrekking tot bij-

voorbeeld marktgerichtheid, flexibiliteit, slagvaardig-

heid en kwaliteit. Al dan niet gekoppeld aan knelpun-

ten in de huidige beheervorm;

• Bezuinigingstaakstellingen;

• De toepassing van het ‘sportbesluit’ (btw-regeling).

Er zijn verschillende vormen van verzelfstandigen of 

privatiseren. Vaak worden begrippen door elkaar 

gebruikt; wij hanteren de onderstaande indeling:

• Interne verzelfstandiging: apart gemeentelijk organi-

satieonderdeel, contractmanagement; 

• Externe verzelfstandiging: zelfstandige rechtsper-

soon met gemeentelijke invloed (bijvoorbeeld stich-

ting of BV met gemeente als aandeelhouder);

• Privatisering: zelfstandige rechtspersoon zonder 

gemeentelijke invloed (bijvoorbeeld commerciële 

marktpartij).

Eventueel is er sprake van regionale samenwerking. 

Welke vorm de voorkeur heeft, hangt sterk af van de 

lokale situatie, opvattingen en historie. Er is geen 

blauwdruk voor een optimaal beheermodel.

De aanpak van BMC

• Advisering optimale beheermodel

• Procesbegeleiding uitwerking en implementatie 

beheermodel

• Kwartiermakerschap

• Interim-management

Belangrijke aandachtspunten in elk verzelfstandigings-

traject zijn juridische aspecten, wet Markt & Overheid, 

fiscale aspecten, financiën, personeel, organisatie en 

facilitaire zaken.

VOORBEELDEN VAN RECENTE OPDRACHTEN

Voor de gemeente Utrecht heeft BMC onlangs  

de kosten van de sportaccommodaties in kaart 

gebracht. Dat heeft geresulteerd in een gedetailleerd 

overzicht van kosten en inzet per accommodatie. Op 

basis daarvan was het voor de gemeente Utrecht 

mogelijk om op activiteiten-niveau keuzes te maken 

ten behoeve van efficiënter gebruik van de sport-

accommodaties.

In Amsterdam heeft BMC een bezuinigingsscan 

uitgevoerd. De sportbegrotingen van de centrale 

stad en alle stadsdelen zijn vergeleken op de 

producten sportaccommodaties, sportbeleid en 

sportactiviteiten. Tevens is de formatie en het 

accommodatiebestand doorgelicht. Op basis daarvan 

heeft BMC de gemeente Amsterdam geadviseerd 

over mogelijke bezuinigings maatregelen.

Bezuinigingsmogelijkheden

Een overweging die vaak een rol speelt bij 

verzelfstandigingsvraagstukken is het realiseren van 

een bezuinigingstaakstelling. Het is onze ervaring 

dat deze veelal niet direct kan worden behaald. 

Frictiekosten en het ontvlechten van budgetten uit 

de gemeentebegroting zorgen ervoor dat de 

daadwerkelijke bezuiniging vaak pas op langere 

termijn wordt gerealiseerd.



Tarieven en subsidies

Gemeenten kennen in de meeste gevallen een financiële 

relatie met sportorganisaties: zij huren sport-

accommodaties van de gemeente (tarieven) en/of 

ontvangen een subsidie van de gemeente voor de 

accommodatie of voor projecten. Soms zijn deze aan 

elkaar gekoppeld, maar veelal zijn er verschillende 

stromen van betalingen en subsidies. De oorsprong en 

het doel van al die geldstromen is niet altijd even goed in 

beeld. BMC ondersteunt gemeenten bij het (opnieuw) 

scherp krijgen van de subsidies en tarieven.

Uitgangspunt is daarbij altijd het gemeentelijke (sport)

beleid: wat wil uw gemeente bereiken met sport, en hoe 

kunnen de financiën daar een bijdrage aan leveren? Dat 

kan heel praktisch worden ingevuld met een bepaald 

tarief voor de huur van sportaccommodaties, maar ook 

uitgebreide vormen waarbij subsidies en tarieven een 

samenhang kennen met de mate van maatschappelijke 

betrokkenheid van sportverenigingen zijn mogelijk. 

Op deze manier helpen tarieven en subsidies om 

gemeentelijk beleid te ondersteunen. Wil de gemeente 

laagdrempelig sportaccommodaties aanbieden, dan past 

een maatschappelijk tarief waarbij niet de totale kosten 

van de accommodatie worden doorberekend. Wil een 

gemeente juist de maatschappelijke activiteiten van 

sportverenigingen stimuleren dan kan een (extra) 

subsidie worden toegekend of kan zelfs een korting op de 

huurtarieven worden overwogen.

De discussie over wat sportverenigingen kunnen dragen 

speelt in de huidige tijd een grote rol. Door de 

bezuinigingen ontkomt ook sport niet aan een kritische 

blik op de kosten en baten. Verhoging van de tarieven 

voor sportaccommodaties is dan een voor de hand 

liggende optie. Maar wat betalen de verenigingen nu 

echt? Welk percentage van de werkelijke kosten is dat? 

En, zeer belangrijk, welke mogelijkheden hebben 

sportverenigingen om hogere kosten te kunnen dragen? 

Door middel van een spankracht onderzoek kunnen daar 

goed onderbouwde uitspraken over worden gedaan, die 

als basis kunnen dienen voor een gezonde discussie over 

bezuinigingen.

VOORBEELDEN VAN RECENTE OPDRACHTEN

Voor een groot indoor sportcomplex in stadsdeel 

Nieuw-West van de gemeente Amsterdam heeft BMC 

advies uitgebracht over de meest geschikte 

beheervorm. Na besluitvorming hebben onze 

projectleiders ook de daadwerkelijke oprichting van 

de beheerstichting voorbereid en begeleid in de rol 

van kwartiermaker.

Voor de gemeente Heerde heeft BMC advies 

uitgebracht over de eventuele privatisering van een 

sporthal naar drie sportverenigingen. Daarbij moest 

ook een bezuinigingstaakstelling worden gerea-

liseerd.

VOORBEELDEN VAN RECENTE OPDRACHTEN

In de gemeente Rotterdam is besloten om voor al het 

maatschappelijk vastgoed een kostendekkende huur 

in rekening te brengen. Ook de sportaccommodaties 

vallen hieronder, waardoor de tarieven voor de 

sportverenigingen met behoorlijke bedragen zouden 

gaan stijgen. BMC is door de gemeente Rotterdam 

gevraagd om te onderzoeken in hoeverre de 

sportverenigingen een stijging van tarieven kunnen 

dragen. Op basis van wetenschappelijk onderzoek 

naar de spankracht van leden, gecombineerd met 

gegevens over de ledenaantallen en samenstelling 

van de Rotterdamse sportverenigingen is berekend 

welke uitval van leden verwacht zou kunnen worden 

bij bepaalde tariefstijgingen. Op basis van dit 

onderzoek heeft de gemeente Rotterdam besloten 

om de tariefstijging voor de sport te beperken om zo 

de sportdeelname van haar inwoners te behouden.

Bezuinigingsmogelijkheden: wat levert het de 

gemeente als resultaat op?

Wanneer tarieven voor sportaccommodaties worden 

verhoogd is het van belang om inzichtelijk te maken 

wat de stijging feitelijk oplevert. Afhankelijk van de 

omvang van de stijging kan deze namelijk leiden tot 

vraaguitval: sportverenigingen gaan minder 

zaaldelen of velden huren, wat de opbrengsten kan 

dempen. Ook de kostenkant speelt een grote rol: 

velden die niet meer verhuurd worden hoeven ook 

niet meer te worden onderhouden wat een nog 

grotere besparing op kan leveren. Door met al deze 

factoren rekening te houden kan vooraf een goed 

beeld worden geschetst van de feitelijke financiële 

effecten van (in dit voorbeeld) tariefsverhogingen.



Btw-Sportbesluit

Met investeringen in en de exploitatie van 

sportaccommodaties zijn grote bedragen gemoeid. 

Daarom is het zinvol de btw bedragen onder de loep te 

nemen. Het sportbesluit (opgesteld door de 

staatssecretaris van Financiën) biedt in uw gemeente 

mogelijk aanzienlijke financiële btw besparingen op de 

sportaccommodaties.

Uitleg besparingsmogelijkheden (incidenteel en 

structureel)

Bij toepassing van het sportbesluit wordt de vergoeding 

voor het gebruik van sportaccommodaties met 6% btw 

belast. De 21% btw over investeringen en exploitatiekosten 

wordt aftrekbaar. Voor de exploitatiekosten betekent dit 

per saldo een structurele besparing  van 15%. De btw-

kosten van investeringen die in het verleden zijn gedaan 

kunnen mogelijk ook (deels) worden teruggevorderd.

Quickscan Sportbesluit

BMC heeft de quickscan Sportbesluit waarmee u in 

slechts 2 tot 3 weken beschikt over een handvat voor 

implementatie. Ook krijgt u antwoord op vragen als: wat 

is de structurele besparing op sportaccommodatiekosten 

en wat kunnen we mogelijk eenmalig terugkrijgen van de 

fiscus? De quickscan maakt het incidentele en structurele 

btw-voordeel inzichtelijk en bevat tevens een beknopt 

implementatie advies. 

Het toepassen van het Sportbesluit dient zorgvuldig te 

gebeuren. Tijdens de implementatie werken wij samen 

met uw huisaccountant. De adviseurs van BMC beschikken 

over ruime ervaring.

No cure, no pay

De feitelijke implementatie van het Sportbesluit kan BMC 

op basis van ‘no cure, no pay’ uitvoeren. Het honorarium 

bestaat in dat geval uit een vooraf afgesproken 

percentage van het aan btw teruggevorderde bedrag. 

Hiermee weet u als gemeente waar u aan toe bent en 

maakt u geen kosten wanneer er geen besparingen 

worden gerealiseerd.

BMC ‘bespaart’ geld voor u! 

BMC neemt advies, procesbegeleiding en -implementatie 

of onderzoek voor u uit handen. De opgebouwde expertise 

leert ons dat u als gemeente aanzienlijke besparingen op 

de korte en lange termijn kunt realiseren! 

Wij gaan graag vrijblijvend met u in gesprek om te 

inventariseren of het voor u loont onze expertise in te 

zetten voor een specifiek bezuinigingstraject: als de 

besparingen niet op wegen tegen de investering die door 

uw gemeente gedaan moet worden, krijgt u het advies 

van ons het traject niet op te starten. Wij gaan uit van 

‘win-win’, voor u als opdrachtgever en voor ons als 

opdrachtnemer.

Contactinformatie

Voor meer informatie of een vrijblijvend kennismakings-

gesprek kunt u contact opnemen met Martijn van 

Hulsteijn, senior adviseur bij BMC, via telefoonnummer 

(033) 496 52 00. U kunt ook een e-mail sturen naar 

martijnvanhulsteijn@bmc.nl. m
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VOORBEELDEN VAN RECENTE OPDRACHTEN

De gemeente Stein heeft voor 2013 een forse 

bezuinigingstaakstelling op haar accommodaties. 

Door toepassing van het Sportbesluit (zowel het in 

kaart brengen van mogelijkheden als de 

daadwerkelijke toepassing) in de gemeen Stein heeft 

BMC een incidentele bezuiniging van enkele tonnen 

en een aanzienlijke structurele bezuiniging 

gerealiseerd. 

Toepassing btw Sportbesluit:  

voorbeeld van besparing

a.  Een investering in een kunstgrasvoetbalveld kost 

tussen de € 450.000,- en € 550.000,- , exclusief btw. 

 = € 94.500,-  tot € 115.500,-  btw terug te vorderen!

b.  Een gemeente van circa 30.000 inwoners heeft 

gemiddeld zo’n € 60.000,-  tot € 90.000,-  btw 

kosten per jaar op de exploitatie van alleen al de 

buitensport! 

  = volledig aftrekbaar indien Sportbesluit wordt 

toegepast!


