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Betreft: voortbestaan buitenbaden in Medemblik
Geachte leden van de gemeenteraad en college,
U ontvangt deze brief namens de besturen van de vrijwilligersorganisaties van de openluchtbaden in
Midwoud, Abbekerk, Andijk, Benningbroek en Wognum.
Vanaf 2019 vallen deze baden naar verluidt onder de sportvrijstelling waardoor de baden de BTW die
ze aan toeleveranciers moeten betalen niet meer kunnen aftrekken en geen BTW meer kunnen
berekenen. Dit zou de baden -ingeval geen compensatie plaats vindt- zoveel kosten dat ze acuut in
hun voortbestaan bedreigd worden.
Omvang van het probleem
1. De baden ontvangen nu jaarlijks een fors bedrag aan BTW terug. Hiermee is bij de
subsidieverstrekking rekening gehouden. De teruggave ligt -afhankelijk van de omzet en
(investerings)uitgaven- op een bedrag tussen zo’n 10.000 en bijna 20.000 euro pér bad pér
jaar. Het wegvallen van deze teruggave is niet op te vangen en speelt al direct een rol in het
eerste kwartaal van 2019.
2. De vrijwilligers van de baden proberen te sparen voor periodiek groot onderhoud.
Zwembaden kennen immers naast het regelmatige onderhoud ook grote uitgaven die eens in
de zoveel jaar plaatsvinden. Vervangen van installaties of betegelen van bassins bijvoorbeeld.
Van de onderhoudsreserve die de baden hebben opgebouwd wordt met deze
sportvrijstelling in één klap een vijfde deel weggevaagd (de BTW op de onderhoudsuitgave
wordt immers niet meer terug ontvangen zoals voorheen). Dit brengt het onderhoud in
gevaar. Een probleem dat totaal tienduizenden euro’s groot is.
3. Teruggave 50% energiebelasting (fiscus). Wanneer de fiscus de zwembaden gaat classificeren
als sportinstelling vervalt deze hele teruggave wellicht. Overigens voelen de vrijwillige
buitenbaden zich geen ‘sportinstelling’. Ieder element van competities, spelelement
ontbreekt immers.
Geen van de buitenbaden heeft bovenstaande gevolgen van de sportvrijstelling in de
subsidieaanvraag voor 2019 en volgende jaren meegenomen. Er is dus een acute (BTW teruggave
gebeurt per kwartaal) en serieuze bedreiging. De sportvrijstelling levert de belastingdienst naar
verluidt meer dan 200 miljoen op. Een bedrag dat ter compensatie beschikbaar zou komen voor
gemeenten. Of, hoe, en in welke mate de baden hiervan gebruik kunnen maken is niet duidelijk.
Aan u verzoeken we om ons op de kortst mogelijke termijn te informeren op welke wijze de
zwembaden gecompenseerd kunnen worden. Nogmaals benadrukken de baden de urgentie; de
BTW-teruggave in het eerste kwartaal van 2019 zal er al niet meer zal zijn!
In afwachting van uw antwoord,
Hoogachtend,
Elwin Houwen, voorzitter
Bestuur Stichting Samenwerkende Zwembaden West Friesland
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