Smallingerland krijgt acht ton terug
Nog veel gemeenten krijgen geld terug door wijziging Sportbesluit
De laatste jaren zijn de voorwaarden van de regelgeving rond btw-teruggave in het zogenaamde Sportbesluit fors versoepeld. Met terugwerkende kracht ontving de gemeente Smallingerland daardoor acht ton terug. Honderden gemeenten moeten een dergelijk verzoek om teruggave nog indienen.
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De gemeente Smallingerland heeft de laatste
jaren fors geïnvesteerd in kunstgras, maar had
geen mogelijkheden de btw over haar investering
terug te halen. Dit betekende dat alle bedragen
inclusief btw werden afgerekend.
De afgelopen jaren is de regelgeving rond het
terugvragen van btw, het zogeheten Sportbesluit,
veranderd. Voorheen was er discussie over de
vraag of gemeenten de btw op buitenaccommodaties konden terugvragen wanneer de vereni-
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ging de kleedkamers in eigen beheer had. In de
recentste versie van het Sportbesluit d.d. 27 oktober 2011 is dit veranderd en mogen gemeenten
wél btw terugvragen.
De gemeente Smallingerland wist dat de kans
bestond dat zij met terugwerkende kracht alsnog
de btw terug kon krijgen en diende daarvoor een
verzoek in bij de belastingdienst.
De Belastingdienst besloot daarop positief en

meldde de gemeente dat het met terugwerkende
kracht vanaf 2006 de betaalde btw over de
investeringen en het onderhoud van de sportcomplexen terug zou krijgen. Voor de gemeente
betekent de teruggave van de btw een eenmalig
voordeel van acht ton en dit jaar ongeveer vijftigduizend euro. Dit geld vloeit terug naar de algemene middelen van de gemeente. Over de eigen
bijdrage van 25 procent die de verenigingen zelf
betaald hebben, komt de btw ook terug.

Actueel

over de gebruiksvergoeding afdragen. Zij betaalt
21 procent btw over onderhouds- en exploitatiekosten, maar krijgt deze terug van de fiscus. Dat
levert enorme winst op.’
Een partij is btw-kostenplichtig wanneer het voldoet aan de volgende voorwaarden: er moeten
beperkingen worden gesteld aan het gebruik van
de velden en accommodatie, zoals geen andere
activiteiten op de accommodatie dan sportactiviteiten en niet bespeelbaar zijn in vakanties,
’s nachts of wanneer het veld is afgekeurd. Dit
geeft aan dat een partij meer is dan alleen een
passieve verhuurder. De partij moet spelmaterialen ter beschikking stellen en moet ook verantwoordelijk zijn voor onderhoud, schoonmaken of
beveiligen van de accommodatie.
Voor 27 oktober 2011 was er een voorwaarde
opgenomen in het Sportbesluit dat ook aanvullende voorzieningen, zoals kleed- en doucheruimten, ter beschikking moesten worden gesteld.
Hierover ontstond diversiteit van interpretatie tussen de belastingkantoren in plaatsen en steden.
Sommige btw-inspecteurs interpreteerden de
regel zo dat wanneer de kleedkamers in beheer
zijn van de club, de gemeente géén btw mag
terugvorderen. Deze voorwaarde is nu geschrapt,
waardoor het twistpunt is verdwenen.

“misbruik van recht”.’
Volgens Brouwer zijn veel stichtingen al enkele
jaren geleden opgericht door clubs en hebben
deze clubs nog een oude goedkeuring van de
Belastingdienst. Tegenwoordig is het niet meer
zo makkelijk om een stichting op te richten. Het
plan van een vereniging moet dan echt waterdicht zijn en niet ruiken naar oprichting met als
doel: belastingvoordeel.
Uitzonderingen
‘Er wordt vaak wel een goedkeuring verleend in
geval van privatisering door een gemeente aan
lokale sportstichtingen die onafhankelijk worden
opgericht en die accommodaties huren of in
eigendom krijgen van hun gemeente en deze via
het Sportbesluit ter beschikking stellen aan de
eindgebruiker,’ legt Brouwer de uitzondering uit.
‘In alle andere gevallen is zorgvuldige planning
en implementatie absolute noodzaak om de btw
terug te kunnen krijgen.’
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Nog honderden gemeenten kunnen terugvragen
Volgens Ronald Brouwer hebben de meeste partijen hun btw met terugwerkende kracht teruggevorderd over binnensportaccommodaties, maar
hebben honderden partijen dat in het geval van
hun buitensportaccommodaties nog niét gedaan.
‘Tijd dat zij daarachteraan gaan,’ aldus de fiscale
expert.

Btw-kostenplichtige partij
Er staat dus nog wat te doen voor tientallen, zo
niet honderden gemeenten die met terugwerkende kracht hun btw kunnen terugkrijgen omdat
het Sportbesluit is veranderd. Ronald Brouwer,
partner bij Deloitte, legt uit hoe de regels over
de btw-kostenplicht in elkaar zitten: ‘Onder het
Sportbesluit mag je btw terugvragen wanneer
je een sportveld ter beschikking stelt. Een voorbeeldberekening: een gemeente moet 6 procent

Btw-teruggave via stichting lastiger
Beheer en onderhoud ligt tegenwoordig steeds
vaker bij verenigingen. Maar een vereniging kan
in principe nooit btw terugvragen, behalve wanneer zij een stichting heeft opgericht. Ronald
Brouwer: ‘Voor verenigingen geldt dat zij, met
uitzondering van de kantine-exploitatie en de
verkoop van tribunekaartjes, niet btw-plichtig
zijn: verenigingen zijn eindgebruiker. Veel van
hen richten stichtingen op om toch btw terug te
kunnen vragen. Maar de laatste jaren wordt de
belastingdienst steeds strenger op het goedkeuren van deze rechtspersonen bij verenigingen.
In het laatste Sportbesluit heeft de belastingdienst zelfs openlijk aangegeven dergelijke, door
verenigingen opgerichte stichtingen te willen
bestrijden, met als argument dat er sprake is van

Ronald Brouwer, partner bij Deloitte.
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