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Geachte leden van de Vaste Commissie,
De Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen (WiZZ) vertegenwoordigt de
bedrijven en stichtingen die voor circa 250 gemeenten in Nederland de exploitatie van
gemeentelijke sportaccommodaties verzorgen, zoals zwembaden, sporthallen, gymzalen
en ijsbanen. WiZZ heeft de gevolgen van de wijzigingen in de btw-sportvrijstelling inzake
het recentelijk gepresenteerde nieuwe belastingplan 2019 in kaart gebracht. Daarnaast
heeft WiZZ hierover afgelopen week gezamenlijk met NOC NSF, VSG en sportbedrijven
een gesprek gehad met het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS).
Het doel van de verruiming van de sportvrijstelling is het stimuleren van de gelegenheid
tot het geven van sportbeoefening en lichamelijke opvoeding en de Nederlandse
sportregeling in overeenstemming te brengen met de Europese regels. De minister had
toegezegd dat exploitanten volledig gecompenseerd zouden worden. De wijziging van de
btw-sportvrijstelling werkt echter kostenverhogend voor de WiZZ-leden, aangezien de
compensatieregeling niet alle btw-schade vergoedt en er te weinig geld is gereserveerd.
De exploitanten zullen hiervoor de rekening hetzij bij de gemeenten neerleggen, dan wel
tarieven voor de gebruiker verhogen. WiZZ wenst de bezwaren over deze ongewenste
effecten van de voorgenomen wijzigingen in het Sportbesluit in deze brief naar voren te
brengen.
Binnen WiZZ zijn drie typen organisaties te onderscheiden, namelijk:
1. de sportstichtingen (niet-winstbeogend);
2. de sportbedrijven, zijnde vennootschappen waarbij de gemeente de enige
aandeelhouder is (winstbeogendheid hangt af van de individuele situatie);
3. de commerciële exploitanten, zijnde vennootschappen met particuliere
aandeelhouders (winstbeogend).
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Ad 1 De sportstichtingen (niet-winstbeogend)
De compensatieregeling voor btw-schade (BOSA) kent een aantal onwenselijke
onderdelen voor de sportstichtingen. Voor deze groep pleit WiZZ voor een betere
compensatieregeling dan de nieuwe wet biedt.
a. De stichtingen die de exploitatie van sportaccommodaties hebben overgenomen van
de gemeenten, dienen voor de volledige btw-schade gecompenseerd te worden en niet
uitsluitend voor de btw-schade op investeringen, onderhoud en sportmaterialen.
Immers, de exploitatie van sportaccommodaties omvat meer btw-belaste kosten dan
investeringen, onderhoud en sportmaterialen;
b. Het bij BOSA gehanteerde principe van ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’ wordt
geen goed uitgangspunt geacht, aangezien het zal zorgen voor onrechtvaardigheid en
ongelijkheid in de kans op toewijzing;
c. De termijn van toekenning van de compensatie is te lang, waardoor er 1,5 jaar lang
onzekerheid zal zijn voor organisaties over compensatie;
d. De beschikbare gelden in deze compensatieregeling zijn verre van toereikend en
zullen dus verruimd dienen te worden.
Ad 2 De sportbedrijven (winstbeogendheid individueel bepaald)
WiZZ pleit er voor dat sportbedrijven zonder winstoogmerk, net als gemeenten,
aanspraak kunnen maken op de SPUK-compensatieregeling omdat zij de de volledige
exploitatie in opdracht van gemeenten verrichten.
a. De sportbedrijven dienen ook voor de volledige btw-schade gecompenseerd te
worden zoals is geregeld binnen de SPUK-regeling en niet uitsluitend voor
investeringen, onderhoud en sportmaterialen;
b. De termijn van toekenning van de compensatie is te lang, waardoor er 1,5 jaar
lang onzekerheid zal zijn voor organisaties over compensatie;
c. De beschikbare gelden in deze compensatieregeling zijn verre van toereikend en
zullen dus verruimd dienen te worden.
Ad 3 De commerciële exploitanten (winstbeogend)
Voor deze groep, die ongeveer 180 gemeenten vertegenwoordigt, is het van groot belang
dat zij de bevestiging van de Belastingdienst krijgen dat zij winstbeogend blijven. WiZZ
verzoekt u erop toe te zien dat in de uitvoering van de wet hiermee rekening wordt
gehouden.
Gelet op de grote impact op de bedrijfsvoering van de organisaties en de verereiste
doorlooptijd om met gemeenten de gevolgen van de wetswijziging in kaart te brengen en
in te voeren, acht WiZZ - naast bovenstaande punten - dat de beoogde invoeringsdatum
per 1 januari 2019 onwenselijk is en verzoekt u om nader uitstel.
WiZZ is graag bereid om deze brief mondeling nader toe te lichten.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur WiZZ,

i.o.

T. van Etten
voorzitter
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