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Wijziging sportbesluit (1/7)
Huidige exploitatiewijze – I 
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Aanvullende dienstverlening:
• onderhouden, schoonmaken of beveiligen
• tbs attributen die noodzakelijk zijn voor de sportbeoefening

Gemeente
Sport-

verenigingen

Terbeschikkingstelling 
sportaccommodatie + 

aanvullende dienstverlening

Inkoop-btw verrekenbaar via 
btw-aangifte 

(veelal 21% btw)

Factuur + 6% btw
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Wijziging sportbesluit (2/7)
Huidige exploitatiewijze – II 

3

Gemeente
Sport-

stichting

Sport-
verenigingen

Btw-belaste 
terbeschikkingstelling 

sportaccommodatieInkoop-btw verrekenbaar via 
btw-aangifte

(veelal 21% btw ) 

Factuur + 21% btw 

Verhuur + optie btw-heffing

Inkoop-btw is 
verrekenbaar 

via btw-aangifte
(veelal 21% btw) 



Wijziging sportbesluit (3/7)
Aanstaande wetswijziging

• Hof van Justitie Bridport and West Dorset Golf Club (19 dec. 2013):
verplichte btw-vrijstelling als niet-winstbeogende instelling  
gelegenheid geeft tot sportbeoefening

• Nederlandse btw-vrijstelling sport enkel bij verenigingen; dus te
beperkt

• Huidige kabinet past wet aan (anders: inbreukprocedure EC)

 btw-vrijstelling op geven van gelegenheid tot sportbeoefening 
door gemeenten, sportstichtingen e.d.

 ingangsdatum: zomer 2018, 1 januari 2019 of …?
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Wijziging sportbesluit (4/7)
Gevolgen wetswijziging op exploitatie – I 
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Gemeente
Sport-

verenigingen

Terbeschikkingstelling 
sportaccommodatie

Inkoop-btw niet verrekenbaar 
via btw-aangifte 

(veelal 21% btw kostenpost)

Factuur zonder btw
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Wijziging sportbesluit (5/7)
Gevolgen wetswijziging op exploitatie – II 
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Gemeente
Sport-

stichting

Sport-
verenigingen

Btw-vrijgestelde 
terbeschikkingstelling 

sportaccommodatieInkoop-btw niet verrekenbaar via 
btw-aangifte

(veelal 21% btw kostenpost ) 

Factuur zonder btw 

Verhuur

Inkoop-btw is 
niet 

verrekenbaar 
via btw-aangifte
(veelal 21% btw) 



Wijziging sportbesluit (6/7)
Gevolgen wetswijziging

A. Inkoop-btw op investering én exploitatie niet langer verrekenbaar
via de btw-aangifte btw vormt een kostenpost

B. Afgelopen 10 jaar gerealiseerde sportaccommodaties: jaarlijkse
terugbetaling verrekende investerings-btw  (10 jaar)

C. Overgangsregeling?

D. In kaart brengen jaarlijkse last van A en B



Subsidie van de gemeente belast met btw? 
(7/7)

Gemeenten geven subsidies aan sportverenigingen, sportstichtingen en 
sport-BV’s. De vraag is of deze subsidies belast zijn met btw.

Voor een btw-belaste subsidie is het van belang dat de gemeente 
verbruiker is van de prestatie waarvoor zij een subsidie heeft uitgekeerd 
én dat de subsidie ontvanger ondernemer is voor de btw.

Er is geen sprake van een met btw belaste subsidie als een de ‘eigen’ 
activiteiten van de gemeente worden overgenomen en daarvoor een 
vergoeding wordt ontvangen.

Belastingdienst wordt actiever om btw over subsidie te heffen.
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