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1.
Opening
Peter v.d. Wens, voorzitter van Platform Sport, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Er volgt een voorstelronde.
2.
Verruiming btw-vrijstelling sport
De heer Swinkels krijgt het woord en beschrijft de financiële gevolgen van de voorgestelde uitbreiding
van de btw-sportvrijstelling.
2.1. Sportvereniging
De BTW is een verbruiksbelasting; de persoon die een ander in staat stelt om een goed of dienst te
verbruiken moet btw in rekening brengen tenzij een btw-vrijstelling geldt. De sportvereniging is een
btw-ondernemer en geeft leden tegen betaling van contributie zonder winstoogmerk de mogelijkheid
om een sportdienst te verbruiken. De contributie is vrijgesteld van heffing van btw. De sportdienst van
de sportvereniging is niet belast met btw. De btw op de kosten is voor de sportvereniging een
kostenpost. Als de sportvereniging kosten maakt om leden te laten sporten is de btw niet aftrekbaar
en een kostenpost voor de sportvereniging.
Er zijn nog een aantal vrijstellingen voor de sportclubs, onder andere het maken van reclame en de
exploitatie in de kantine, mits de omzet minder is dan een vastgesteld bedrag.
2.2. Gemeente
Als de gemeente sport aanbiedt moet er 6% btw in rekening worden gebracht. De gemeente geeft
geen leden de gelegenheid tot sportbeoefening. De gemeente heeft geen leden. Omdat de sportdienst
van de gemeente is belast met btw heeft de gemeente recht op teruggaaf van btw op de kosten. Per
saldo is de teruggaaf van btw groter dan de btw die in rekening wordt gebracht. De gemeente heeft
een belastingvoordeel. De regeling voor gemeenten wordt aangepast. De sportdiensten die de
gemeente aanbiedt worden ook vrijgesteld van btw. Een ieder die zonder winstoogmerk de
gelegenheid geeft tot sportbeoefening wordt vrijgesteld van btw. Geen heffing van btw maar ook geen
teruggaaf van btw op kosten.
Het Europees recht is de oorzaak voor wijziging in de regeling en dit wordt als volgt:
 Sportverenigingen zijn en blijven vrijgesteld van btw.
 Stichtingen, die geen winstoogmerk hebben, worden vrijgesteld van btw heffing.
 Een gemeente die gelegenheid geeft tot sport wordt vrijgesteld van de heffing van btw. Geen
heffing van btw maar ook geen teruggaaf van btw.
 Commerciële exploitanten zijn nog steeds btw-plichtig, houden recht op aftrek van btw op de
kosten en dus blijft alles zoals het was met uitzondering van het tarief.
 Daarnaast wijzigt het lage btw-tarief van 6% naar 9%.
De gemeente mag geen btw meer in rekening te brengen, maar heeft ook geen recht meer op
teruggaaf. Voor de gemeente komt een compensatieregeling c.q. een specifieke uitkering die wordt
aangeduid als SPUK. Voor amateursportorganisaties, zoals sportverenigingen en stichtingen, komt
een andere subsidieregeling die wordt aangeduid als BOSA.
Gemeente kunnen alle btw op de kosten van exploitatie en investeringen inzake sportaccommodaties
claimen bij SPUK. Amateursportorganisaties krijgen alleen subsidie voor de btw op kosten van
investeringen in en onderhoud van sportaccommodaties en sport- en spelmateriaal.
Amateursportorganisaties kunnen geen subsidie krijgen voor btw op kosten van gas, elektriciteit,
schoonmaak etc.
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In principe kan iedere stichting/vereniging gebruik maken van de subsidiepot en er geldt wie het eerst
komt wie het eerst maalt.
De gemeente kan ervoor kiezen om geen gebruik te maken van de compensatieregeling, maar andere
organisatievormen te stimuleren voor sportaccommodaties, zoals commerciële exploitatie. Een aantal
opties zijn genoemd in presentatie. Bij het kiezen voor een sportlandschap worden
sportaccommodaties gezien als openbaar gebied. Een kunstgrasveld kan doordeweeks beschikbaar
worden gesteld aan de inwoners (openbare ruimte) en in het weekend heeft een vereniging het recht
om gebruik te maken van het veld. Stichtingen kunnen ervoor kiezen om een BV op te richten.
Gelegenheid tot sport bieden blijft belast met 6% (9%), ook voor commerciële aanbieders. De stichting
heeft de aandelen van de BV.
De sport kan samen met de gemeente een BV oprichten. Er wordt gevraagd of de gemeente zelf een
sport BV mag oprichten. Dit wordt gezien als fiscale eenheid, de gemeente heeft 100% van de
aandelen en is financieel, organisatorisch en economisch verweven. Het oprichten van een sport BV
kan de gemeente nooit alleen doen, maar wel samen met een stichting of een buurgemeente. De
aandelen fiftyfifty verdelen heeft de voorkeur, zodat niemand een meerderheid krijgt en er altijd
overeenstemming moet komen.
Een andere optie is het oprichten van een sportcoöperatie. De coöperatie geeft gelegenheid tot
sportbeoefening aan bijvoorbeeld 8 verenigingen. Met de gezamenlijke inkoop van materialen kan
kostenvoordeel worden behaald en het overschot wordt uitgekeerd aan de deelnemende
verenigingen. Alle btw op kosten krijgt de coöperatie terug als de coöperatie daadwerkelijk winsten
realiseert. Een coöperatie heeft geen winstoogmerk als door subsidies overschotten worden
gerealiseerd. De sportverenigingen hebben zeggenschap over de coöperatie en alle deelnemende
clubs kunnen btw voordeel hebben. Een coöperatie kan al gevormd worden met 2 leden en kunnen
ook organisaties zijn van buiten de sport.
De Belastingdienst zal oneigenlijke commerciële exploitatie wel gaan bestrijden. Over commerciële
exploitatie moet niet te gemakkelijk worden gedacht.
Verenigingen krijgen in principe een lagere factuur per 1 januari, want sportclubs hoeven geen btw
meer te betalen over accommodatie. De gemeente krijgt echter een gat op de begroting, wat kan
leiden tot verhoging van de huren. Er zijn in totaal twee geldstromen ter compensatie; er is 1 regeling
voor de gemeente en 1 regeling voor de sportorganisaties. Voor de gemeentes is er 150 miljoen
beschikbaar; het is onduidelijk wat deze wetswijziging voor een consequenties heeft voor de staat.
Voor de sportorganisaties is 87 miljoen beschikbaar. Dit is dus specifiek voor bouw of onderhoud van
accommodatie of voor sportmaterialen. Er geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
In Houten zijn er veel gecombineerde situaties, waarbij de kantine van de club is en het veld van de
gemeente. De kantine wordt niet gezien als sportaccommodatie. Een groot deel van onroerend goed
is van de gemeente Houten. De gymlokalen bij de scholen zijn waarschijnlijk ook van de gemeente.
De regeling voor amateursportorganisaties geldt als de sportvereniging c.q. stichting investeert. Het is
niet vereist dat de amateursportorganisatie eigenaar is van de sportaccommodatie. Voor de subsidie
aanvraag zijn er voorwaarden; een organisatie moet minimaal € 25.000 investeren om in aanmerking
te komen voor een subsidie van € 5000 (20%). In de regeling is extra aandacht voor duurzaamheid,
mits de organisatie eigenaar is van de accommodatie. Er kan dan 35% van het bedrag worden
aangevraagd.
De gemeente Houten kan in ieder geval gecompenseerd worden via SPUK. De gemeente moet voor 1
december de claim indienen en afhankelijk van de aanvragen vindt er een nacalculatie plaats. De
gemeente krijgt in ieder geval iets.

Platform Sport Houten
Alle clubs die investeringen willen doen kunnen aanvragen indienen, ongeacht het feit of een
organisatie te maken heeft met de btw regeling. Er zijn geen herzieningen van btw met betrekkingen
tot investeringen uit het verleden.
Er wordt gevraagd of de regeling definitief wordt per 1 januari 2019. Dhr. Swinkels geeft aan dat de
kans zeer groot is; het besluit is al 3x uitgesteld en zal dus nu definitief worden. Er wordt opgemerkt
dat door de nieuwe regeling mensen worden uitgedaagd om nieuwe constructies te bedenken.
Er worden meer bijeenkomsten georganiseerd in Utrecht voor de mensen die belangstelling hebben.
De presentatie wordt toegestuurd. Eventuele vragen mogen gestuurd worden aan de sportmakelaar
en worden verzameld voor beantwoording.
Vanuit de aanwezige sportorganisaties wordt aangegeven dat een update vanuit de gemeente over de
richting zeer wenselijk is. Clubs zijn deels afhankelijk van de richting van de gemeente en willen daar
graag over geïnformeerd blijven. Verenigingen moeten echter zelf actie ondernemen voor een
subsidieaanvraag en niet wachten op de gemeente.

