MEMO
T18.12715
T18.12715

Aan
Ankie van Tatenhove

Afdeling
Financiën
Kees van Dongen, Dewi Klijnsmit
Telefoon

1 oktober 2018
Onderwerp Verduidelijking BTW-vrijstelling sport in
relatie tot de tarievennota
Nummer T18.12715

(010) 800 41 66

Datum

In de Tarievennota Sportaccommodaties 2019-2020 (raadsvoorstel BR1800089) spreken we over
bevriezing van de huurtarieven en veranderende btw-regelgeving. We kregen signalen dat niet helemaal
duidelijk is wat dit concreet betekent. In deze memo geven we een toelichting.
BTW-regelgeving
Rond de btw-regelgeving spelen twee onderwerpen, namelijk een btw-vrijstelling en een verhoging van
het btw-percentage.
BTW-vrijstelling
Vanaf 2019 is ‘het gelegenheid bieden van sport’ een van btw vrijgestelde prestatie. Dat geldt
uitsluitend voor organisaties zonder winstoogmerk, zoals onze sportverenigingen. Aan organisaties die
wél een winstoogmerk hebben, brengen wij wel btw in rekening. Omdat Sportfondsen voor ons het
beheer en exploitatie van de gemeentelijke sporthallen op zich neemt, brengen wij wel btw in rekening
bij de sportverenigingen die huren via Sportfondsen. Concreet betekent dat dat wij als gemeente geen
btw meer mogen heffen over de verhuur van de accommodaties die wij rechtstreeks aan de
sportverenigingen verhuren.
De btw-vrijstelling geldt dus alleen voor de buitensport, omdat we de locaties voor de binnensport
verhuren via Sportfondsen.
Compensatieregeling voor gemeentes
Omdat de btw op verhuur wegvalt, is er een compensatieregeling voor de btw die wij betalen over het
onderhoud van de accommodaties, aanschaf van sportmaterialen en investeringen. Via deze
sportcompensatieregeling krijgen we de btw hierop waarschijnlijk volledig terug. Risico hier is dat op
landelijk niveau een budget beschikbaar is van € 153 miljoen. Als meer wordt geclaimd dan dit bedrag
krijgen alle gemeenten naar rato van het geclaimde bedrag minder terug. Vooralsnog is dit alleen een
risico (zie kanttekening 1.2).
Verhoging BTW-percentage vanaf 2019 van 6% naar 9%
Daarnaast speelt de btw-verhoging van het lage btw-tarief van 6% naar 9%. Dit betekent concreet dat we
voor de binnensport (via Sportfondsen) vanaf 2019 in het tarief 9% BTW moeten verrekenen.
Bevriezing tarieven
Sportverenigingen kunnen geen btw terugvorderen. Dit konden zij ook niet in 2018.
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Voor de buitensportverenigingen blijven de lasten vanaf 2019 gelijk aan eerdere jaren als we het tarief
2019 gelijk houden aan het tarief 2018 inclusief BTW. Totaal ontvangen we op dit moment voor de
verhuur van sportterreinen jaarlijks € 460.000 exclusief btw.
Voor de verhuur binnensportaccommodaties brengen we tot en met 2018 Sportfondsen 6% btw in
rekening. Dit verandert dus per 2019 naar 9%. Ter illustratie: huur van een gymzaal was in 2018 € 27,34
per uur, in 2019 zal dit € 28,11 zijn. De verenigingen betalen nu via Sportfondsen in totaal € 240.000
voor de huur. Met de btw-aanpassing gaan zij € 7.000 meer betalen.
Wat is effect van bevriezing tarieven buitensport voor gemeente?
In 2018 en eerder droegen wij de ontvangen btw over de verhuur af aan de belastingdienst, dat hoeft
dus nu niet meer, omdat wij dit ook niet in rekening brengen. Dit is een voordeel van € 28.000, ofwel 6%
(zie kanttekening 1.2). Dit voordeel is er alleen als we de betaalde btw over de gemaakte kosten via de
sportcompensatieregeling volledig terugkrijgen.
Wat is effect van bevriezing tarieven binnensport voor gemeente?
De verhoging van het btw-tarief voor de binnensport heeft op de gemeentebegroting geen effect, omdat
de verhoogde btw aan de belastingdienst moet worden afgedragen.
Kostendekkendheid tarieven sport
Als we kijken naar de jaarlijkse uitgaven aan buitensport dan is dat ongeveer € 1,4 miljoen (bestaande
uit kapitaallasten over eerdere investeringen en reguliere exploitatielast). We brengen € 460.000 in
rekening, een dekking van 33%. Voor de binnensport is dit lastiger te berekenen en is nu niet hard te
zeggen of deze verhouding hier ook geldt. Wel is duidelijk dat deze zeker niet kostendekkend is. Er is
geen directe link tussen de kosten en de huurtarieven.

Met een vriendelijke groet,
Kees van Dongen en Dewi Klijnsmit
Afdeling Financiën en EOS
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