De BTW-wetgeving voor sport verandert per 1 januari 2019.
Wat zijn de gevolgen voor de gesubsidieerde huurtarieven van
sportaccommodaties in Arnhem?
Per 1 januari 2019 wordt de btw-sportvrijstelling verruimd. Vanaf dat moment geldt de btwvrijstelling niet alleen voor sportverenigingen, maar ook voor exploitanten van
sportaccommodaties (o.a. gemeenten, sportbedrijven en stichtingen). In dit document leggen
we uit wat de vrijstelling betekent, wat de gevolgen hiervan zijn en welke
compensatieregelingen ervoor in het leven zijn geroepen.
Gevolgen huurtarieven sportaccommodaties Arnhem
Voor sportverenigingen die een sportaccommodatie huren via Sportbedrijf Arnhem is het goed
om te weten dat het gesubsidieerde huurtarief in 2019 gelijk blijft aan het huurtarief in 2018.
Het enige verschil is dat de in rekening gebrachte tarieven in 2018 nog berekend werden met
6% btw. De gemeente Arnhem heeft besloten dat de tarieven in 2019 hetzelfde zullen zijn,
maar dan zonder btw. Voor sportverenigingen die de btw op de huur niet mogen verrekenen,
betekent dit geen wijziging in de tarieven.
Onderstaand lees je een uitgebreide toelichting over de btw-vrijstelling en de
subsidieregelingen.
Wat verandert er precies per 1 januari 2019?
In Nederland vallen sportverenigingen onder de btw-sportvrijstelling. Dat betekent dat ze over
ontvangen contributies geen btw hoeven af te dragen. Exploitanten van sportaccommodaties
vallen per 1 januari 2019 ook onder deze regeling. Zij hoeven dus geen btw meer te betalen
over hun inkomsten. Dit geldt ook voor Sportbedrijf Arnhem.
Voor wie heeft dit géén nadelige consequenties?
Voor alle sportorganisaties die voorheen geen btw-ondernemer waren, dus geen btw afdragen
of konden verrekenen. Dit geldt voor de meeste (amateur)sportverenigingen.
Sportorganisatie die voor vóór 01-01-2019 géén btw-ondernemer waren, komen onder
voorwaarden nu wel in aanmerking voor subsidie. Zie de uitleg onder het kopje
‘Subsidieregeling voor sportorganisaties’.

Wat zijn de nadelige consequenties voor Sportbedrijf Arnhem?
De btw-vrijstelling klinkt gunstig, maar is dat in de praktijk voor Sportbedrijf Arnhem niet.
Hoewel het Sportbedrijf geen 6% btw meer hoeft af te dragen, verliest ze ook het recht op
aftrek van btw (meestal 21%). Het belastingvoordeel raakt ze kwijt en de btw wordt dus een
kostenpost van zo’n € 1,7 miljoen bruto per jaar. De gemeente Arnhem heeft daarom besloten
de gesubsidieerde huurtarieven aan te passen en via de landelijke SPUK-subsidie compensatie
aan te vragen, zie onderstaande toelichting.
Welke compensatieregelingen zijn er?
Omdat de wetswijziging een gevolg is van Europese regelgeving en geen
bezuinigingsmaatregel, laat het kabinet de opbrengst van de belastingmaatregel terugvloeien
naar de sport. Voor gemeenten is er een compensatieregeling in het leven geroepen en voor
sportorganisaties is een subsidieregeling ontworpen. We leggen ze hieronder uit.
Compensatieregeling gemeenten
Gemeenten kunnen in de periode 2019-2023 een ‘Specifieke uitkering stimulering sport’
(SPUK) aanvragen voor alle gerealiseerde bestedingen voor activiteiten in het kader van sport.
Het is de vraag of de regeling voldoende compensatie biedt voor hogere kosten voor
exploitatie en investeringen. Als er meer middelen worden aangevraagd dan beschikbaar, vindt
een verdeling naar rato van de aangevraagde bedragen plaats.
Gevolgen voor gesubsidieerde huurtarieven sportaccommodaties
De gemeente Arnhem en het Sportbedrijf hebben de gevolgen van de nieuwe btw-wetgeving
en compensatieregeling bekeken, voor zowel het Sportbedrijf als voor klanten die een
gesubsidieerd tarief betalen voor de huur van een sportaccommodatie. Gezamenlijk is besloten
dat klanten voor de huur van een veld, sporthal, gymzaal of zwembad in 2019 effectief
dezelfde tarieven in rekening krijgen gebracht als in 2018. Werden de in rekening gebrachte
tarieven in 2018 nog berekend met 6% btw, de tarieven in 2019 zullen hetzelfde zijn, maar
dan zonder btw. Voor klanten die de btw op de huur niet mogen verrekenen, betekent dit géén
wijziging in de tarieven. Voor Sportbedrijf Arnhem betekent dit deels een compensatie van de
hogere kosten die de nieuwe btw-wetgeving met zich meebrengt.

Subsidieregeling voor sportorganisaties
Eén van de nieuwe subsidieregelingen, de BOSA, is mogelijk interessant voor sportorganisaties
(verenigingen en stichtingen). Zeker ook als de organisatie eerder géén btw kon verrekenen.
Met deze subsidie kan subsidie worden aangevraagd voor de bouw en het onderhoud van
sportaccommodaties én de aanschaf van sportmaterialen. We raden verenigingen en
stichtingen aan om de regeling te bestuderen en te bekijken of hiermee een voordeel kan
worden behaald.
Uitgebreide informatie over de subsidieregeling ‘Stimulering bouw en onderhoud van
sportaccommodaties’ staat op de website van VWS met o.a.:
•

De aanvraagcriteria, hoogte van de subsidie, de manier om de subsidie aan te vragen.

•

Een pagina met veelgestelde vragen en antwoorden.

•

De volledige subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties.

Vragen?
Heb je vragen over dit specifieke onderwerp dan kun je die stellen via een mail aan
info@sportbedrijfarnhem.nl

