Jos van Rooijen
Heemraadstraat 116
2586 SZ Den Haag
Tel.: 070-3311232 thuis
Email: wvwassenaar@hotmail.com

Aan: alle leden van de watersportvereniging Wassenaar

Den Haag, 20 december 2016
Onderwerp: verplichte Btw-heffing
Beste leden,
Op 17 november j.l. heeft de regering het nieuwe belastingplan voor 2017 gepresenteerd. In dit plan is wetgeving
opgenomen aangaande BTW heffing voor watersportverenigingen die ligplaatsen verhuren aan overwegend
motorbooteigenaren.
Watersportvereniging Wassenaar is zo’n soort vereniging en is derhalve vanaf 1 januari 2017 BTW plichtig. Dat
betekent dat over de huur van elke ligplaats, trailerplaats of boot op de kant 21 % BTW zal moeten worden
betaald. Onze leden die een boot in de haven hebben liggen (zowel in de dorpshaven als de thuishaven) of die een
boot of een trailer al dan niet met boot op de kant hebben staan moeten het aanstaande jaar 21% meer gaan
betalen aan lig- of stallinggeld.
Wij begrijpen dat dit geen blijde boodschap is maar wijzen er met klem op dat de wetgever ons er toe verplicht
deze BTW te heffen en wij deze vervolgens weer per kwartaal moeten afdragen aan de belastingdienst. Wij zijn
alleen inhoudingsplichtig. Laat duidelijk zijn dat ook het bestuur hier niet op zit te wachten. Naast de hiermee
gepaard gaande administratieve en financiële rompslomp betreuren wij ten zeerste dat de tot nu toe bij ons
gehanteerde tarieven, waardoor de watersport ook voor de kleine beurs betaalbaar is, met deze verplichte heffing
verhoogd worden.
Als bestuur hebben we naar mogelijkheden gezocht deze maatregel te verzachten en hebben we besloten de
milieubijdrage van € 15,-- per jaar niet meer in rekening te brengen. Let wel dit compenseert bij lange na niet de
opgelegde verhoging maar is volgens het bestuur in ieder geval iets wat we kunnen doen. Naast de BTW heffing
over de huur van lig- of stallingsplaatsen wordt ook de opbrengst van de kantine BTW plichtig. Dit leidt er toe dat
ook die prijzen iets zullen moeten worden verhoogd per 1 januari a.s.
Al met al geen leuke boodschap zo rond de feestdagen. Wij hadden het met u graag anders gezien. Ondanks dat
wensen wij u een heel goed en mooi vaarjaar toe
Namens het bestuur

Jos van Rooijen
secretaris

