MOTIE (artikel 28 RvO)

Van

D66 fractie

Aan

De voorzitter

Onderwerp:

Vervallen BTW-vrijstelling sportaccommodaties

Datum raad in openbare
vergadering bijeen:

06 november 2018

De fractie van D66 stelt de gemeenteraad van Brielle, in vergadering bijeen op 6
november 2018, voor de volgende motie aan te nemen:
Overwegende dat;
• Gemeenten vanaf 2019 verplicht de vrijstelling moeten toepassen voor de
terbeschikkingstelling van sportaccommodaties tegen vergoeding1;
• Het Sportbesluit daardoor niet meer kan worden toegepast en er in beginsel geen
btw-aftrek meer bestaat voor sportaccommodaties;
• De wijziging van de sportvrijstelling geen nadelige gevolgen heeft voor de
situaties waarbij sportaccommodaties gratis of tegen een symbolische vergoeding
ter beschikking worden gesteld;
• Dit daarentegen een kostenverhoging betekent voor accommodaties die tegen
een substantiële vergoeding ter beschikking worden gesteld, zoals de
accommodaties in het Geuzenpark;
• Gemeenten en sportverenigingen gecompenseerd worden voor het financieel
nadeel wat wordt geleden door de verruiming van de btw sportvrijstelling;
• Het hierbij gaat om een beperkt budget voor een periode van vijf jaar, waarbij
geldt ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’.
Van mening zijnde dat:
•
Het voor de hand ligt de hogere kosten te verdisconteren in de contributieprijs
voor de leden;
•
De sportende inwoner niet de dupe mag worden van de regelgeving die onder
Europese druk wordt gewijzigd;
•
De verenigingen moeten worden ondersteund om zo snel en zo goed mogelijk
een aanvraag in te dienen voor compensatie van de hogere kosten;
•
Er lokaal dient te worden gecompenseerd indien de landelijke regeling tekort
schiet.

1

Om btw-aftrek op sportaccommodaties te realiseren is regelmatig een vorm gekozen waarbij door een
gemeente sportaccommodaties ter beschikking worden gesteld aan sportverenigingen. Deze
terbeschikkingstelling van sportaccommodaties is belast met 6% btw. Zo ontstaat de situatie dat 21% btw op
de investering in de sportaccommodatie aftrekbaar is en de sportvereniging “slechts” een btw druk heeft van
6% op de vergoeding die zij aan de gemeente betaalt voor gebruik van de sportaccommodatie. Deze
constructie komt per 1 januari 2019 te vervallen.

Stelt voor:
Om op lokaal niveau de kosten te compenseren, die het gevolg zijn van de gewijzigde
fiscale regelgeving met betrekking tot de BTW-aftrek op sportaccommodaties, voorzover
deze niet in aanmerking komen voor compensatie vanuit de landelijke regeling.
Ondertekend namens de D66 fractie,

Wim Smit

Besluit raad:

stemmen voor
stemmen tegen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 6 november 2018
De griffier,

De burgemeester,

L.C.M. van Steijn

G.G.J. Rensen

