Btw-regeling per 1 januari 2017
De Tweede Kamer heeft donderdag 17 november besloten de wet wat betreft de btw-vrijstelling voor
watersportverenigingen te wijzigen. Vanaf 1 januari 2017 moeten verenigingen btw betalen over lig- en
bergingsplaatsen voor recreatieve motorbootvaarders. Lig- en bergingsplaatsen voor roei-, zeil- en powerboten
blijven vrijgesteld van btw.
Uitspraak Europees Hof van Justitie
Het Europees Hof van Justitie heeft in februari 2016 Nederland formeel veroordeeld om zijn wetgeving, die
voorziet in een vrijstelling van de btw voor watersportsportactiviteiten, te wijzigen. Zij acht de reikwijdte van
deze vrijstelling namelijk te ruim. Volgens de btw-richtlijn kunnen diensten die samenhangen met de
beoefening van sport of lichamelijke opvoeding, en die door instellingen zonder winstoogmerk worden verricht
voor personen die aan sport of lichamelijke opvoeding doen, van btw worden vrijgesteld. Tot nu toe werden
watersportorganisaties die lig- en bergingsplaatsen beschikbaar stelden voor hun leden, vrijgesteld van btw.
Met de komst van de wetswijziging gaat deze vrijstelling niet meer op voor de organisaties die ligplaatsen
verhuren aan motorbootvaarders. Deze dienst is namelijk niet verwant met sportbeoefening of lichamelijke
opvoeding. In de ogen van het Europees Hof van Justitie worden veel boten in Nederlandse verenigingshavens
gebruikt voor recreatieve activiteiten en (permanent) verblijf. De verhuur van ligplaatsen voor deze boten mag
dus niet worden vrijgesteld van btw. Als verweer voerde de Nederlandse regering jarenlang onder meer aan
dat het moeilijk is een onderscheid te maken tussen sportief en recreatief gebruik van de vaartuigen.
Anderzijds is het Europese Hof van Justitie het er niet mee eens dat, om van de vrijstelling te genieten, de
watersportverenigingen geen personeel in dienst mogen hebben. Op die manier voegt Nederland een
voorwaarde toe die verder gaat dan de btw-richtlijn.
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Nieuwe Belastingwet 2017
De bovengenoemde uitspraak van het Europees Hof van Justitie heeft er toe geleid dat de nationale
belastingwet aangepast moest worden. Het Watersportverbond heeft sinds deze uitspraak van het Europees
Hof niet stil gezeten. In een tweetal gesprekken (maart en mei 2016) met een delegatie van het ministerie van
Financiën heeft het Watersportverbond, daarin ondersteund door haar partnerorganisatie KNMC-VNM,
NOC*NSF en mevrouw Marjan Olfers, hoogleraar Sport en Recht, steeds ingezet op een algehele
btw-vrijstelling voor al haar lid verenigingen, omdat deze verenigingen sport beoefenen. Deze tactiek is voor de
zomer gedeeld met een klankbordgroep van alle aangesloten verenigingen en tevens is daar de bandbreedte
van de discussie uiteengezet. Alle aanwezigen konden zich vinden in de voorgestelde aanpak.
Al vrij snel bleek in de gesprekken met een delegatie van het ministerie van Financiën dat alle vormen van
roeien, kanovaren, zeilen, (kite-) surfen en suppen aan te merken waren als sport. De verhuur van lig- en
bergplaatsen voor deze vaartuigen zou dus in de btw-vrijstelling blijven vallen.
Maar wat nu te doen met de ligplaatsen voor motorboten?. Ook hiervoor heeft het verbond zich voor de volle
100% ingezet. Deze discussie lag al op voorhand veel moeilijker. Immers gezien de overwegingen van het
arrest van het Hof van Justitie bestond twijfel bij het ministerie van Financiën of alle motorboten geschikt waren
voor sport. Op 2 juli 2016 is door het Watersportverbond en haar partners een brief gestuurd aan het ministerie
van Financiën. Inzet was om ook de verhuur van ligplaatsen voor motorboten onder de btw-vrijstelling te laten
vallen. In onze ogen voldoet het motorbootvaren aan een viertal criteria, gesteld door de fiscus in Toelichting
op Tabel 1 bij de Wet op de Omzetbelasting van 1969.
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Letterlijk staat er: ‘Bij twijfel kan het onderscheid tussen sportbeoefening en andere vormen van recreatie onder
meer van belang zijn of voor de activiteiten:
● Organisaties (bonden en verenigingen) actief zijn, die zijn aangesloten bij NOC*NSF;
● (Spel)regels zijn vastgesteld;
● Wedstrijden worden georganiseerd;
● Sprake is van lokale activiteiten (recreatie) of van landelijke activiteiten (sport).
In onze ogen voldoen watersportverenigingen, die ligplaatsen verhuren aan motorbooteigenaren aan deze
kwalificaties. Ondanks deze brief en een intensieve lobby richting Tweede Kamerleden en diverse andere
stakeholders op dit dossier heeft de staatssecretaris anders besloten. De staatssecretaris, die te kennen gaf
dat hij niet nogmaals een gang wenste te maken naar het Europees Hof van Justitie, koos voor een robuuste
regeling, die goed uit te leggen was in de Tweede Kamer en uitvoerbaar was door de sector. De regeling die hij
voorstelde waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen boten geschikt voor sport, en boten geschikt voor
recreatie, werd op 17 november 2016 goedgekeurd door de Tweede Kamer en op 20 december daaropvolgend
door de Eerste Kamer. Daarmee is de verhuur (door watersportverenigingen zonder winstoogmerk) van lig- en
bergplaatsen voor kano’s, roei- en zeilboten en powerboats, kortom voor boten die geschikt en onontbeerlijk
zijn voor de sport, per 1 januari 2017 vrijgesteld van btw.
(Let op: ontmantelde zeilboten zonder zeilen, zwaarden, dekbeslag en mast vallen niet onder deze btwvrijstelling. Zij kunnen immers niet door wind worden voortbewogen en zijn derhalve niet geschikt voor sport.
Maar daarentegen is de verhuur van ligplaatsen voor motorboten wel btw-belast. Immers bij motorbootvaren
staat recreatie (lees gezelligheid) voorop, maar niet de fysieke, geestelijke inspanning van sportbeoefening).
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Gedurende de maanden november tot en met maart 2017 zijn alle watersportverenigingen, wel of niet
aangesloten bij het Watersportverbond, uitgenodigd om de nieuwe btw-regeling uitgelegd te krijgen door een
btw-specialist, lid van het college van deskundigen en tevens (bestuurs)lid van een aangesloten
watersportvereniging. Hiervan maakten 213 verenigingen en meer dan 350 bestuursleden gebruik van.
De meest gestelde vragen zijn uiteindelijk vastgelegd in een document getiteld ‘25 Veelgestelde vragen over de
wijzigingen rondom de btw-regeling’. Een aantal vragen uit deze bijeenkomsten , zijn voorgelegd aan het
ministerie van Financiën. Het ministerie heeft deze vragen beantwoord. De antwoorden kunt u elders vinden
onder de titel: Ministerie geeft antwoord op vragen watersportverenigingen. Deze vragen en antwoorden
hebben in ieder geval geleid tot
- overgangsregelingen,
- toepassing van de btw-vrijstelling voor de fondswerving,
- een verruiming van het begrip powerboat.
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Overgangsregelingen
Antwoord vraag 9:
Het arrest van het HvJ heeft geen terugwerkende kracht. Er kan dus geen btw worden teruggevraagd die in
rekening is gebracht in een tijdvak dat voorafgaat aan het tijdvak waarin februari 2016 is opgenomen, tenzij dat
tijdvak nog niet definitief is afgesloten. De btw die na die datum op grond van het arrest onterecht in rekening is
gebracht, kan alsnog worden teruggevorderd. Vanaf het tijdvak waarin de maand februari 2016 is opgenomen
moet de eventueel in aftrek gebrachte voorbelasting echter steeds worden gecorrigeerd.
Antwoord vraag 10:
De reeds afgesloten contracten die zien op de terbeschikkingstelling van berg- en ligplaatsen worden, ook als
sprake is van gebroken boekjaren, gerespecteerd. Daarbij past de kanttekening dat een gebroken boekjaar niet
altijd hoeft te betekenen dat ook de contracten voor de verhuur van lig- en bergplaatsen dezelfde periode
beslaan. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat voor een winterstalling een aparte overeenkomst van 1 oktober 2016
tot 1 april 2017 wordt afgesloten en voor de zomerperiode een overeenkomst van 1 april 2017 tot 1 oktober
2017. Als de betreffende watersportvereniging een gebroken boekjaar van 1 oktober 2016 t/m 30 september
2017 hanteert, betekent dat niet dat de coulance in dat geval ook betrekking heeft op de zomerperiode 2017.
Met andere woorden, een gebroken boekjaar betekent niet dat de coulance zich automatisch tot het einde van
dat boekjaar uitstrekt.
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Toepassing regeling fondswerving
Antwoord vraag 8:
(…)
De btw-vrijstelling voor fondswervende prestaties kan ook gelden voor de verhuur van ligplaatsen aan de
bezitters van motorboten mits de primaire activiteiten van de vereniging bestaan uit vrijgestelde
‘sportprestaties’ als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel e, van de Wet (in dit geval dus de verhuur van
ligplaatsen voor ‘sportboten’). Voor passanten is de fondswervende vrijstelling geregeld in het besluit
Fondswerving en kantines (besluit van 18 december 2013, BLKB 2013/2001M). Daarbij is ook aangegeven dat
de hiermee samenhangende prestatie die bestaat in het gelegenheid geven tot parkeren van voertuigen onder
de vrijstelling valt. Ook de bijkomende opbrengsten van leveringen in directe relatie tot de verhuur van de
ligplaatsen tellen mee.
De door de watersportvereniging ontvangen gelden voor gas, licht, water en elektra zijn btw-vrijgesteld voor
zover ze onder de € 68.067-grens voor leveringen van goederen blijven (mits de primaire prestaties van de
vereniging zijn vrijgesteld, zie hiervóór).
Als sprake is van prestaties die rechtstreeks ten goede komen aan de eigenlijke sportbeoefening door de leden
van de (watersport)vereniging is geen sprake van fondswervende diensten. Dat is bijvoorbeeld het geval bij het
hellingen en kranen van ‘sportboten’ en de verhuur van jukken voor die boten. Die prestaties vallen niet onder
de vrijstelling voor fondswerving maar eventueel onder de vrijstelling van artikel 11, eerste lid, onderdeel e, van
de Wet.
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Powerboat
Antwoord vraag 11:
Boten die door de IWWF (International Wakeboard and Waterski Federation) zijn gecertificeerd om als
waterskiboot te fungeren kunnen worden aangemerkt als geschikt en noodzakelijk voor de waterskisport.
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