GROTE SCHADE VOOR

ZELFSTANDIGE TRAINERS
-

m door THEi0 BESTEIMAN
iWS'rE;itUAM, zaterdag
Kleine sportscholen zijn de dupe van de
overheid die bedrijfsfitness fiscaal stimuleert. In de praktijk profiteren alleen sportschoolketens van de belastingmaatregel.
Belastingdeskundligen vri
de klein~
e sports,choolhouders u
'doodgeC(mcurree!rd7.

De £itnessbranchereageert verbolgen vanwege de schade voor de zelfstandige sportleraar.
Met een lobbyactie proberen fitnessbedrijven
de overheid momenteel op andere gedachten te
brengen.
,,Heel veel kleine sportscholen zullen contracten met de grotere bedrijven verliezen, hun
W.erknemers gaan door deze belastingmaatregel
v(mral naai:de grotere sportketens" ,zegt Ronald
MTo~terS
. .Vim brancheorganisatie Fitvak.
net ministerie van ViVS stimuleert werknem Iers om nleer te sporten door de kosten daarvim niet laiger fiscaal te belasten. Sinds 1januari kunnen werknemers voor het eerst ook op
kosten van het bedrijf, zonder belastingheffing,
buiten kantoortijden sporten.
De werkgevers verstrekken voor a l l i werkne.
..
mers van dezelfde vestiging.
een fitnessabonnement en wij,,In de praktijk komen dan
zen daartoe de sportschool alleen de sportketens nog in
aan.
aanmerking", aldus belastingDe sporters hoeven niet in expert Maurice Deden van
dezelfde plaats te sporten als Courdid. ,,Sportscholen gaan
waar de onderneming is geves- die consequentie voelen, want
tigd. Als het bedrijf voor hon- fitnessketens krijgen de klanderden werknemers een con- ten."
tract met één fitnessbedrijf
Sportschoolhouders reageheeft, mogen werknemers ren al op de ingreep: door zich
voortaan naar de filialen-van onder één naam te presentedeze keten dicht bij huis.
ren werken ze feitelijk als ke.-v
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Alleen sportschootketens profiteren van ae belasrrng
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ten en zijn ze inti
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de grotelGI..-.d..~~.
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De Belastingdienst erkent
desgevraagd de negatieve gevolgen voor kleine sport.
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