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Kennisnemen van:
De stand van zaken van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid van btw-verrekening bij
sportaccommodaties per 1 januari 2019. De gevolgen zullen worden toegelicht aan de hand van
onderstaande onderwerpen:
1. Financiën;
2. Sportaccommodaties Oudewater.

Inleiding:
Per 1 januari 2019 is de btw-sportvrijstelling gewijzigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor de exploitatie
van sportaccommodaties (onder meer sporthallen, zwembaden, gymzalen en buitensportaccommodaties),
die door gemeenten, BV's/NV's dan wel beheerstichtingen worden geëxploiteerd. De mogelijkheid om btw
te kunnen verrekenen vervalt namelijk. Daartegenover zijn twee subsidieregelingen in het leven geroepen
om dit kostenverhogende effect te compenseren dan wel te dempen:
1. een specifieke uitkering voor gemeenten voor gemeentelijke uitgaven aan sportaccommodaties (SPUK);
en;
2. een subsidieregeling voor amateursportorganisaties voor de bouw en het onderhoud van
sportaccommodaties en sportmaterialen (BOSA).
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Gemeenten, stichtingen en BV's/NV's kunnen via deze regelingen (een deel van) hun btw-schade verhalen.
Voor verenigingen die zelf investeringen doen in hun accommodaties biedt de BOSA-regeling nieuwe
mogelijkheden.

'

In het Belastingplan 2019 heeft het Kabinet deze reeds aangekondigde wijziging van de btw-sportvrijstelling opgenomen.

Kernboodschap:
1.
Financiën
Een gemeentelijke projectgroep werkt sinds oktober 2018 aan het maximaal benutten van de
compensatiemogelijkheden. Uit voorlopige berekeningen komt naar voren dat in 2019 een bedrag tussen
f 50.000,- en f 75.000,- in aanmerking komt voor de gemeentelijke SPUK-subsidieaanvraag. Het is op dit
moment nog onzeker of de gemeente Oudewater het gehele bedrag tegemoet kan zien. Dit hangt samen
met de uitputting van de landelijke subsidiepot. Deze bedraagt voor gemeenten f 152 miljoen. Bij een
overvraag wordt er naar rato uitgekeerd. Volgens de Vereniging Sport Ã Gemeenten (VSG) heeft Minister
Bruno Bruins (VWS) echter aangegeven dat de nieuwe regelingen niet indirect tot een bezuiniging voor de
sport mogen leiden. Het zou budget neutraal moeten plaatsvinden. Omdat hier momenteel toch zorgen
over zijn is in dit kader een landelijke lobby vanuit onder meer VSG en de G5-gemeenten gaande.
2.
Sportaccommodaties Oudewater
In Oudewater raken de btw-wijzigingen de volgende sportaccommodaties:
Sportzaal De Eiber;
Zwembad Ons Statenbad;
Sportpark Markveld;
Sporthal De Noort Syde.
Sportzaal De Eiber
Sportzaal De Eiber is eigendom van de gemeente. Beheer en exploitatie worden door de gemeente
uitgevoerd. Compensatie van de btw-schade vindt plaats via de gemeentelijke SPUK-regeling.
Zwembad Ons Statenbad
Het zwembad is eigendom van de gemeente. Beheer en exploitatie worden uitgevoerd door de Stichting
Beheer Zwembad Oudewater (SBZO). Deze Stichting wordt door de Belastingdienst net als de gemeente
gekwalificeerd als een niet-winst beogende instelling. Het gevolg is dat ook SBZO vanaf 1 januari 2019
geen btw meer kan verrekenen.
SBZO zal een subsidieaanvraag gaan indienen voorde door haar te verwachten btw-schade (bij de BOSAregeling voor amateursportorganisaties). Deze BOSA-subsidieregeling dekt echter niet de gehele btwschade. Zo wordt bijvoorbeeld de btw op bepaalde exploitatielasten niet gecompenseerd. Naar aanleiding
van een landelijke lobby (veel gemeenten en sportbedrijven kampen met dit probleem) is recent bekend
gemaakt dat gemeenten ruimte krijgen om het resterend nadeel van sportbedrijven (na aftrek van
gedeeltelijke compensatie via de BOSA-regeling) te compenseren binnen de mogelijkheden van de andere
regeling, de gemeentelijke SPUK-regeling. Voorwaarde is wel dat de accommodatie dan gemeentelijk
eigendom moet zijn. De overige voorwaarden zijn nog niet bekend gemaakt. De overall-compensatie is
echter pas in de zomerperiode van 2019 bekend.
Sportpark Markveld
Het sportpark is voor een deel eigendom van de gemeente en voor het overige deel heeft de gemeente een
recht van erfpacht. Beheer en exploitatie worden uitgevoerd door de Stichting Beheer en Exploitatie
Sportpark Markveld Oudewater (BESMO). Voor deze Stichting geldt hetzelfde als voor SBZO.
Sporthal De Noort Syde
De sporthal is eigendom van de Stichting Sporthal Oudewater en deze Stichting verzorgt ook beheer en
exploitatie. Compensatie van de btw-schade vindt in beginsel plaats via de BOSA-regeling. Echter de btwschade van sporthal De Noort Syde haalt in 2019 de declaratie-drempel niet en komt dus niet voor
compensatie in aanmerking via de BOSA-regeling. Ook als in enig jaar de declaratie-drempel wel wordt
gehaald, dan dekt de BOSA-subsidieregeling echter niet de gehele btw-schade. Dit omdat de BOSAregeling niet op alle kostenposten toeziet. Omdat de Stichting eigenaar is van de sporthal komt deze
restschade ook niet voor compensatie via de gemeentelijke regeling in aanmerking.
Gezien de complexiteit en de mogelijke financiële gevolgen is de gemeente hierover in nauw overleg met
alle betrokken partijen.

