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Nieuwe directeur LTO Nederland: Hans Van den Heuvel
Hans van den Heuvel is aangesteld als de nieuwe directeur van LTO Nederland per
1 januari. Van den Heuvel volgt Jan Claassen op binnen LTO. In de afgelopen jaren heeft
Van den Heuvel gewerkt bij brancheorganisatie VBO Makelaar als Manager Beleid &
Communicatie en heeft stevige ervaring op het gebied van beleid, communicatie en
organisatie als verenigingsprofessional. Deze keuze zet in op vernieuwing en past binnen de
ingezette moderniseringskoers van LTO. LTO Paardenhouderij wenst Hans Van den Heuvel
veel succes binnen LTO en kijkt uit naar de samenwerking!

Afbeelding 1: Hans van den Heuvel nieuwe directeur LTO Nederland

Subsidieregeling voor sportaccommodaties in plaats van btw-aftrek
Vanaf 2019 wijzigt de btw-regeling met betrekking tot sportaccommodaties. Dit komt doordat
onze huidige btw-regeling niet overeenkomt met de richtlijnen van de EU. In de huidige vorm
geldt de btw-vrijstelling voor sportaccommodaties waar actieve sportbeoefening plaatsvindt
door leden van een sportorganisatie. In de nieuwe regeling wordt deze vrijstelling verruimd
naar diensten die aangeboden worden aan niet-leden en naar diensten die nauw
samenhangen met de sportbeoefening.
De aanpassing in de btw-regeling betekent bijvoorbeeld dat er btw-vrijstelling mogelijk is voor
het ter beschikking stellen van een accommodatie omdat dit nauw samenhangt met de
sportbeoefening. Deze verruimde btw-vrijstelling zorgt ervoor dat de btw-aftrek op aanleg,
onderhoud en instandhouding van sportaccommodaties wegvalt. Voor deze verandering is
een overgangsregeling in werking gezet, waarbij er geen terugbetaling van btw aan de orde
is voor accommodaties die al voor 2019 in gebruik genomen zijn. Daarnaast is er wel btwaftrek mogelijk wanneer de bouw voor 2019 begonnen is en er in 2019 nog resterende
bedragen betaald moeten worden.
Daarnaast komt er per jaar € 87 miljoen aan overheidssubsidie beschikbaar voor
sportaanbieders die investeren in het moderniseren van hun accommodatie. Het Nationaal
Sportakkoord dat afgelopen juni werd gesloten voorziet in deze tegemoetkoming. Hiermee
wil het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de ontwikkeling van de sport blijven
stimuleren. De subsidieregeling treedt in januari 2019 in werking en loopt door tot en met
2023.
Toekenning van deze subsidie gaat op volgorde van binnenkomst en betreft 20% van de
kosten tot maximaal €2,5 miljoen per aanvrager per jaar. Belangrijk om te weten is dat deze
subsidieregeling zich alleen richt op de amateursport. Daarnaast komen exploitatiekosten
zoals gas, water en licht niet in aanmerking voor deze subsidie. Wel wordt er een extra
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subsidie verstrekt voor investeringen in energiebesparing of
duurzame energieopwekking. Daarnaast zijn er extra subsidiemogelijkheden voor het
toegankelijk maken van je accommodatie voor mensen met een beperking.
Meer informatie over het Nationaal Sportakkoord is te lezen op een website van het
ministerie van VWS: https://www.allesoversport.nl/onderwerp/Sportakkoord/

‘Overzomeren’ in Nederland
Dat de Nederlandse hippische sector goed aangeschreven staat in de wereld, is onder
andere te zien in een rapportage die RTL Nieuws afgelopen week publiceerde. Deze
rapportage laat zien dat er veel paarden naar Nederland komen vanuit de Golfstaten om te
‘overzomeren’. Dit komt doordat de zomers in deze landen erg heet zijn wat niet prettig is
voor de paarden.

Het koelere klimaat in Nederland, de goede infrastructuur en het hoge niveau van
paardensport bieden een goede mogelijkheid voor de paarden en de ruiters om te kunnen
blijven trainen. Om de overtocht goed te laten verlopen, komt er veel bij kijken om dit in
goede banen te leiden. De rapportage van RTL Nieuws heeft dit in beeld gebracht en is te
bekijken via deze link: https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/laatste-videosnieuws/video/4505566/zo-vlieg-je-met-69-paarden-van-limburg-naar-koeweit

Agenda
LTO Paardenhouderij gaat naar de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch. Meer informatie
hierover volgt. De KWPN Hengstenkeuring wordt gehouden van 30 januari t/m 2 februari
2019 in de Brabanthallen te ’s-Hertogenbosch.
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