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Onderwerp BTW sportvrijstelling
Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling

in de cyclus?

Nee

Beleidsterrein Sport

Portefeuillehouder wethouder van Ginderen

Schriftelijke vraag

Per L januari 2OL9 is de BTW sportvrijstelling verruimd. Door deze verruiming zijn sportdiensten aan

niet-leden en het ter beschikking stellen van een sportaccommodatie ook vrijgesteld van BTW. Deze

vrijstelling geldt voor instellingen die geen winstoogmerk hebben (o.a. gemeenten en stichtingen).
Door deze verruiming is er ook geen recht meer op aftrek van BTW.

Omdat dit een gevolg is van Europese regelgeving en geen bezuinigingsmaatregel is, laat het kabinet
de opbrengst van de belastingmaatregel terugvloeien naar de sport. Voor de gemeenten is er een
compensatieregeling in het leven geroepen en voor sportverenigingen een subsidieregeling.

Naar aanleiding van bovenstaande hebben wij de volgende vragen:

1.. Berekent de gemeente Roosendaal, ondanks de verruiming van de BTW sportvrijstelling en de
compensatieregeling vanuit de overheid, nog BTW door bij de verhuur van
sportaccommodaties? Kunt u uw antwoord toelichten?

2. ls er overleg geweest vanuit de gemeente met de (koepels van) sportverenígingen over de
verruiming van de BTW sportvrijstelling en de subsidieregeling? Graag uw toelichting.

3. Heeft u inzichtelijk wat de impact is en wat de financiële gevolgen zijn van de verruiming van de

BTW sportvrijstelling voor sportverenigingen? ls de vrijstelling bijvoorbeeld ook van invloed op
de hoogte van de contributie en daarmee de bereikbaarheid van sport? Graag uw toelichting.

4. Heeft u inzichtelijk wat de impact is en wat de financiële gevolgen zijn van de verruiming van de

BTW sportvrijstelling voor gemeente Roosendaal? Welke consequenties heeft de vrijstelling
bijvoorbeeld voor het aanbod van sport(accommodaties) binnen de gemeente Roosendaal?
Graag uw toelichting.

Adriënne Maas-Cleeren, SP Roosendaal



Wii beantwoorden uw vragen als volgt:

L. Berekent de gemeente Roosendaal, ondanks de verruiming van de BTW sportvrijstelling en de
compensatieregeling vanuit de overheid, nog BTW door bij de verhuur van
sportaccommodaties? Kunt u uw antwoord toelichten?

Alleen voor de verhuur von sporthol In de Roos en zwembad De Stok brengt de exploitant BTW in
rekening bij de gebruikers, omdot deze worden geëxploiteerd door commerciële partijen. Deze
twee exploitonten ontvongen von de gemeente ook een factuur met BTW.

Voor de overige binnen- en buitensportoccommodoties wordt vanof 7 jonuori 2079 geen BTW
meer in rekening gebrocht voor zover dat doorvoor nog wel werd gedaon. Tot 7 januari 2079
werd alleen nog BTW in rekening gebrocht voor het gebruik van de otletiekboan en het
kunstgrasveld op sportpark Vierhoeven én voor de binnensportaccommodoties.

2. ls er overleg geweest vanuit de gemeente met de (koepels van) sportverenigingen over de
verruiming van de BTW sportvrijstelling en de subsidieregeling? Graag uw toelichting.

lo, er is, middels Sportservice Noord-Brobont, aandacht besteed aan de gewijzigde regelgeving
en de subsidieregeling.

3. Heeft u inzichtelijk wat de impact is en wat de financiële gevolgen zijn van de verruiming van de
BTW sportvrijstelling voor sportverenigingen? ls de vrijstelling bijvoorbeeld ook van invloed op
de hoogte van de contributie en daarmee de bereíkbaarheid van sport? Graag uw toelichting.

Nee, dít hebben wij níet volledig inzichtelijk. Verenigingen die voorzieningen van de gemeente
gebruiken blijven hiervoor dezelfde torieven betolen (buiten de joorlijkse indexering) ols voor de
wijziging von regelgeving. Dit hoeft dus niet tot verhoging van contributie te leiden. Uitzondering
hierop zijn verenigingen die zelf gelegenheid goven tot sportbeoefening, zij missen nu de
vooroftrek van btw op kosten oan de occommodatie zools onderhoud en ondere investeringen.

Ter compensotie von de nieuwe wetgeving is er een subsidieregeling vastgesteld. Verenigingen
en stichtingen kunnen een subsidieoonvroog indienen bij het Ministerie von Volksgezondheid,
Welzijn en Sport.

4. Heeft u inzichtelijk wat de impact is en wat de financiële gevolgen zijn van de verruiming van de
BTW sportvr¡jstelling voor gemeente Roosendaal? Welke consequenties heeft de vrijstelling
bijvoorbeeld voor het aanbod van sport(accommodaties) binnen de gemeente Roosendaal?
Graag uw toelichting.

Jo, de finonciële gevolgen hiervon hebben wij in beeld. We goon gebruik moken von de
subsidieregeling SPUK. We gaan er van uit dat dit voorlopig niet leidt tot kostenverhoging en
noodzokelijke oonpassing von het sportaonbod vanuit de gemeente Roosendoal.

Namens het college van burgemeester en wethoudert

René van G
Wethouder Sport


