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Om naheffingen te voorkomen, maar ook om kansen te signaleren, doen onderwijsinstellingen er goed aan de voorwaarden
van terbeschikkingstelling van de gymzalen te toetsen.
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Erwin Kramer
Behalve gemeenten stellen ook onderwijsinstellingen (hun) gymzalen ter beschikking aan (bijvoorbeeld) verenigingen, die er in de
avonduren en in het weekend diverse takken van sport beoefenen. Deze activiteit kwalificeert fiscaal gezien als “verhuur van onroerend
goed” en is, evenals het (wettelijk) onderwijs zelf, vrijgesteld van btw.
Fiscaal gezien ontstaat een andere situatie als de onderwijsinstelling tevens zorg draagt voor aanvullend dienstbetoon. Denk aan het ter
beschikking stellen van sport- en spelmateriaal, het schoonmaken en –houden van de kleedkamers en douches, en vergelijkbare diensten
die noodzakelijk zijn om de gymzaal gebruiksklaar te maken en te houden. Wordt zo’n “all-in pakket” aangeboden, dan is fiscaal gezien
sprake van “het gelegenheid geven tot sportbeoefening”, belast met 6% btw.
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Voor de gebruikers van de gymzaal is die 6% btw naar alle waarschijnlijkheid een kostenpost, waarmee de onderwijsinstelling in de
prijsstelling (en natuurlijk in de eigen btw-aangifte) rekening zou moeten houden. Maar mogelijk weegt hier tegenop dat de
onderwijsinstelling zelf recht krijgt op aftrek van de btw (veelal 19%) die drukt op de onderhouds- en exploitatiekosten van de gymzalen.
Uiteraard is de hoogte van het eventuele voordeel afhankelijk van de omvang van de kosten en investeringen in de gymzaal, evenals de
periode gedurende welke de gymzaal ter beschikking staat van derden. Om naheffingen te voorkomen, maar ook om kansen te signaleren,
doet de onderwijsinstelling er goed aan de voorwaarden van terbeschikkingstelling van de gymzalen te toetsen.
Overigens heeft de staatssecretaris van Financiën recent nog schriftelijk antwoord gegeven op Kamervragen over de exploitatie van
buitensportaccommodaties.
Hierin kan worden gelezen dat de staatssecretaris het huidige uitvoeringsbeleid met betrekking tot het verlaagde btw-tarief bij
sportbeoefening wil actualiseren. Wij houden u hiervan op de hoogte.
Erwin Kramer / Annika Rensink (088 – 792 49 86)
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