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Dorpshui

Btw en sport

17 januari 2019

Onderwerpen van vandaag

• Btw-regels t/m 2018. 
• Maatregelen per 1 januari 2019:

• invoering nieuwe sportvrijstelling;
• nieuwe sport subsidieregeling voor gemeenten en 
sportorganisaties (SPUK en BOSA).

• Voorafgaande opmerking:
• geen subsidie voor kosten waarvoor recht op aftrek bestaat via 
de btw-aangifte;
• btw-positie is derhalve van belang voor de aanvraag van de 
subsidie.
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Regelgeving t/m 2018

Systeem btw

belasting-
plichtige

prestatie
(levering of dienst)

afne-
mer

inkoop
(levering of dienst)

leveran-
cier

recht op aftrek 
inkoop-btw

btw-belaste 
prestatie

Alleen recht op aftrek van inkoop-btw bij btw-belaste prestaties. 
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Btw-heffing kan gunstig zijn (paradox)

belasting-
plichtige

prestatie
(levering of dienst)

afne-
mer

inkoop
(levering of dienst)

leveran-
cier

€1.000 + €210 btw €100+ €6 btw

Btw-aangifte:
Voldoening -/- €     6
Aftrek €210
Teruggaaf €204

Structurele teruggaafpositie mogelijk: btw kent niet vereiste van 
winstoogmerk.

Btw-regelgeving: vereniging

• Btw-ondernemer
• Sportvrijstelling (prestaties aan leden)
• Overige activiteiten: 

• In beginsel btw-belast.
• Maar: fondswervingsvrijstelling.
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Vereniging: fondswervingsvrijstelling 
• Diensten: € 50.000 per jaar

• toegang wedstrijden;
• sponsoring;
• plaatsing zendmast;
• verhuur sportdag scholen;
• etc. 

• Leveringen: € 68.067 per jaar
• kantine (spijzen en dranken)
• etc. 

• Let op: uitsluitend vrijgestelde prestaties; eng uitleggen; Europees 
geen doorlopende/langdurige activiteit onder
omstandigheden ook kantine.

Btw-regelgeving Sportaal (gemeenten, 
stichtingen)
• Btw-ondernemer.
• Gelegenheid geven tot sportbeoefening en baden (GGTS): t/m 2018 

belast tegen 6%.
• Verhuur onroerende zaken is vrijgesteld tenzij optie voor belaste 

verhuur (afnemer nagenoeg uitsluitend gebruiken voor belaste 
prestaties).

• Overige activiteiten: in beginsel btw-belast (tegen 21%/6%).
• Geen fondswervingsvrijstelling (alleen indien overigens vrijgesteld).
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De tarieven (bij belaste prestaties)

• GGTS (waaronder baden)- 6%.
• Belaste verhuur (mits tijdig optie voor belaste verhuur) –

21%.
• Horecaverstrekkingen – 6%/21%.
• Forfait horeca vereniging: 11,5 %.
• Entreegelden – 6%.
• Per 1 januari 2019: 6% wordt 9% en 11,5% wordt 13%

Voorbeeld I (vereniging eigenaar sportacc.)

vereniging

GGTS (vrijgesteld)

- vereniging geen recht op aftrek van inkoop-btw

sporters
(leden)
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Voorbeeld II (stichting eigenaar sportacc.)

vereniging

prestatie aan 
leden (vrijgesteld)

- stichting recht op aftrek van inkoop-btw
- vereniging geen recht op aftrek van inkoop-btw
- dat is anders indien fiscale eenheid btw

stichting

GGTS (belast)

sporters
(leden)

Voorbeeld III (gemeente eigenaar sportacc.)

Sportaal

GGTS (belast)

- gemeente recht op aftrek van inkoop-btw
- Sportaal recht op aftrek van inkoop-btw
- vereniging geen recht op aftrek van inkoop-btw

gemeente

verhuur (optie)

vereniging

prestaties aan 
leden (vrijgesteld)

sporters
(leden)
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De wijzigingen

Achtergrond nieuwe btw-vrijstelling

• Nederlandse wet: ‘De diensten door organisaties die zich de 
beoefening van sport of bevordering daarvan ten doel stellen, aan 
hun leden … .’

• Btw-richtlijn: ‘Sommigen diensten welke nauw samenhangen met 
de beoefening van sport … en welke door instellingen zonder 
winstoogmerk worden verricht voor personen die aan sport … 
doen.’

• Arrest Bridport: bij toepassing sportvrijstelling mag geen 
onderscheid gemaakt worden tussen diensten aan leden en niet-
leden. 
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Sportvrijstelling per 1 januari 2019

• De sportvrijstelling (die eerst alleen door verenigingen werd 
gebruikt) wordt verruimd. 

• Vrijstelling geldt voor: ‘diensten die nauw samenhangen met de 
beoefening van sport of met lichamelijke opvoeding en die door 
instellingen worden verricht voor personen die aan sport of 
lichamelijke opvoeding doen.’ 

• De vrijstelling geldt alleen indien de ondernemer geen winst 
beoogt. 

Verlaagd tarief van 6% naar 9%

• Het verlaagde tarief gaat met ingang van 1 januari 2019 omhoog 
van 6% naar 9%.

• Er komt geen overgangsregeling, zodat op het moment van 
factureren het tarief moet worden bepaald. 

• Voorbeeld: factuur in 2018 voor vooruitbetaling van diensten in 
2019, dan 6% btw verschuldigd.
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Overgangsregeling

• Ingeval een koop-/aannemingsovereenkomst voor de bouw van 
een sportaccommodatie vóór 1 januari 2019 is gesloten – en de 
bouw daarvan ook voor die datum is aangevangen - dan kan 
gedurende de gehele bouwfase de btw in aftrek worden gebracht 
op de btw-aangifte conform de bestemming van de goederen en 
diensten op het moment dat de koop-/aannemingsovereenkomst 
is gesloten. 

• Geen herziening voor onroerende en roerende zaken voor zover 
de herziening het gevolg is van de wijziging van de sportvrijstelling.

Overgangsregeling

• Ook voor verbouwingen.  
• Ook bij vervallen optie voor belaste verhuur als gevolg van 

toepassing sportvrijstelling bij de huurder. 
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Nieuwe btw-vrijstelling

• Geen gevolgen voor btw-positie vereniging.
• Niet winst-beogende instellingen wordt vrijgesteld presterende 

ondernemer (mogelijk kantine wel belast):
• sportprestaties vrijgesteld;
• overige prestaties fondswervingsvrijstelling, tenzij omzet 

kantine > € 68.067.
• Sportaal (standpunt Belastingdienst):

• sportprestaties (waaronder baden) vrijgesteld;
• geen fondswervingsvrijstelling. 

Voorbeeld I nieuwe situatie

vereniging

GGTS (vrijgesteld)

- vereniging geen recht op aftrek van inkoop-btw

sporters
(leden)
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Voorbeeld II nieuwe situatie 

vereniging

prestatie aan 
leden (vrijgesteld)

- stichting geen recht op aftrek van inkoop-btw
- vereniging geen recht op aftrek van inkoop-btw

stichting

GGTS (vrijgesteld)

sporters
(leden)

Voorbeeld III nieuwe situatie

Sportaal

GGTS (vrijgesteld)

- gemeente geen recht op aftrek van inkoop-btw
- Sportaal geen recht op aftrek van inkoop-btw (voor zover GGTS) 
- vereniging geen recht op aftrek van inkoop-btw

gemeente

verhuur 
vrijgesteld

vereniging

prestaties aan 
leden (vrijgesteld)

sporters
(leden)
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Fondswervingsvrijstelling per 1 januari 2019
• ‘Leveringen en diensten van bijkomstige aard door organisaties 

waarvan de prestaties overigens op grond van … zijn vrijgesteld.’ 
(o.m. sportvrijstelling). 

• Niet alleen meer voor verenigingen maar nu ook voor 
(sport)stichtingen (mits geen andere belaste prestaties). 

• Ook van belang in verhuursituaties. Kan nog wel worden 
geopteerd voor de btw-belaste verhuur van de kantine? (huurder 
valt in fondsenvrijstelling)

De subsidieregeling (sportorganisaties)

‘Regeling van de Minister voor Medische Zorg (…) houdende regels 
voor de subsidiëring van de bouw en het onderhoud van 
sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen 
(Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud 
sportaccommodaties).’ - BOSA
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De BOSA: voor wie?
• In feite: ‘amateursportorganisaties die als doelstelling hebben om 
sportaccommodaties ter beschikking te stellen aan de amateursport 
voor lokale gebruikers.’
• Kunnen zijn: ‘alle privaatrechtelijke rechtspersonen met volledige 
rechtsbevoegdheid zonder winstoogmerk’ (stichtingen, verenigingen, 
bv’s etc.).
• Derhalve ook voor sportverenigingen die in het verleden geen recht 
op aftrek van btw hadden!

De BOSA: voor wie?
• Controle of aanvrager een amateursportorganisatie is, vindt plaats 
aan de hand van SBI codes KVK. 
• Alle organisaties met SBI-code 93 komen in aanmerking met 
uitzondering van bepaalde codes gerelateerd aan beroepssporten. 
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Welke kosten komen in aanmerking?
• De kosten van (ver)bouw of onderhoud van een voorziening, 
bestemd en in gebruik voor activiteiten van amateursport.
• De kosten van aanschaf of het onderhoud van materialen die tot 
doel hebben om amateursportbeoefening te ondersteunen. 
• Waarbij onder amateursport wordt verstaan: activiteiten op het 
gebied van sport die niet worden uitgeoefend in loondienst of als 
bezoldigde dienst, ongeacht of er een formele arbeidsovereenkomst is 
opgesteld tussen de sportbeoefenaar en de sportorganisatie. 

Welke kosten komen in aanmerking?
• Sportmaterialen zijn alle materialen die bijdragen aan de 
sportbeoefening. Voorbeelden: keepersoutfit voor hockey, 
voorzieningen op de atletiekbaan, diploma’s, licenties en medailles.
• Kosten inhuur personeel voor onderhoud. 
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Welke kosten komen niet in aanmerking?
• Afschrijvingskosten (ook geen factuur).
• Kosten voor gas, water en licht.
• Kosten waarvoor recht op aftrek bestaat via de btw-aangifte.
• Kosten waarop geen btw drukt. 
• Kosten bouw/onderhoud kantine/horeca.
• Kosten voor activiteiten die zijn aanvangen voor 1 januari 2019 
(facturen vòòr 1 januari 2019).

Welke kosten komen in aanmerking?
• Schoonmaakkosten?
• Kosten chloor zwembad?
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Hoogte van de subsidie
• De subsidie bedraagt ten hoogste 20% van de kosten inclusief btw. 
• Minimaal €5.000 per aanvraag (dus kosten minimaal €25.000 incl. 
btw).
• Maximaal €2.500.000 subsidie per kalenderjaar.
• Daarnaast: aanvullende subsidie voor maatregelen energiebesparing 
en toegankelijkheid (prioriteiten): 15% van de kosten inclusief btw (nu 
ook over arbeid). 
• ‘Sparen’ van kleine bedragen mogelijk om drempel van €5.000 te 
overschrijden (meerdere activiteiten in een jaar kunnen in één 
aanvraag).

Aanvullende subsidie (15%)
• LED-verlichting
• Warmtewisselaar
• Warmtepomp
• Isolatie
• Zonnecollector
• Zonnepanelen

• Automatische deur
• Lift
• Diverse aanpassingen 
toilet/kleedkamers i.v.m. 
gebruik rolstoel.
• Etc.
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Voorbeeld
• kosten activiteit 1.000.000
• waarvan kosten installeren zonnepanelen 100.000

• subsidie 20% 200.000
• subsidie 15% 15.000
• totaal 215.000
Genoemde kosten inclusief btw.

Voorwaarden subsidie
• Voor activiteiten die aanvangen vanaf 1 januari 2019.
• Offerte en facturen moeten op naam van de aanvrager staan. 
• Voor project/activiteit met looptijd van ten hoogste drie

jaar (factuurdatum leidend). 
• Plafond van €87 mln. (wie het eerst komt…).
• Meerdere aanvragen per jaar mogelijk. 
• Aanvraag via het digitale portaal van DUS-I*
* Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
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Grensbedragen subsidie
• €5000: subsidies van minder dan €5.000 worden niet verstrekt.
• €5.000 tot €25.000: achteraf aanvragen aan de hand van de 
factuur/facturen (+ betalingsbewijs etc.).
• €25.000 tot € 125.000: keuze voor achteraf aanvragen of vooraf aan 
de hand van offerte, etc.
• €125.000 tot en met €2,5 mln.: vooraf aanvragen op basis van offerte 
(+ liquiditeitsprognose etc.).

Het plafond
• 2019: €87 mln. 
• Verdeling op volgorde binnenkomst (complete) aanvragen. 
• Subsidies boven €25.000: offerte aanvragen.
• Aanvraag voor een project in 2019 mag ook in 2020 worden 

ingediend (toepassing plafond 2020).
• Let op! Aanvraag tot vaststelling moet uiterlijk 12 maanden na 

voltooiing van de activiteit worden ingediend. 
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Status?
• Alle bekende informatie staat in de subsidieregelingen en het 
gepubliceerde vraag & antwoord.
• Voorbeeldversie aanvraagformulier beschikbaar op site. 

Vragen stellen kan via DUS-I. Link te vinden op de site:
https://www.dus-i.nl/subsidies/stimulering-bouw-en-onderhoud-
sportaccommodaties

Aandachtspunten (BOSA)
• Beschikt vereniging/stichting over de juiste SBI-code?
• Subsidie bij voorkeur in het begin van het jaar aanvragen in verband 
met plafond van €87 mln. per jaar. 
• Wie investeert? Gemeente versus sportorganisatie (zie SPUK).
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Aandachtspunten (BOSA)
• Bij sparen kleine bedragen (i.v.m. grens € 5.000) opletten: de aanvraag 
moet uiterlijk 12 maanden na uitvoering van de betreffende activiteit 
zijn ingediend. (Aansluiten bij factuurdatum vermoedelijk toegestaan).
• Grote subsidies (vanaf €125.000) verplicht vooraf aanvragen.
• Samenwerken om over drempelbedrag te komen? Naam op factuur is 
van belang. Samenwerken is niet eenvoudig. 
• Is de stichting nog wel nodig?
• Is de accommodatie voldoende verzekerd (herbouwwaarde)?

De specifieke uitkering (gemeenten)

‘Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 12 juli 2018 (…), 
houdende regels voor de subsidiëring van gemeentelijke uitgaven 
aan sport (Regeling specifieke uitkering stimulering) - SPUK
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SPUK
• Doel: de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties 

en de aanschaf van sportmaterialen door gemeenten te stimuleren, 
waar de mogelijkheid tot btw aftrek is vervallen.

• Een uitkering wordt verstrekt voor de gerealiseerde bestedingen in 
verband met de activiteiten in het kader van sport.

• Uitkering bedraagt ten hoogste 17,5% van het begrote bedrag voor 
de activiteiten.

• De uitkering wordt voor ten hoogste een jaar verleend (alleen de 
begrote bedragen voor het jaar 2019).

SPUK
• Het uitkeringsplafond voor 2019 is € 152 miljoen.
• Het beschikbare bedrag wordt naar rato verdeeld bij overschrijving 

van het bedrag.
• Er wordt geen uitkering gegeven indien subsidie wordt verleend op 

grond van de regeling voor amateursportorganisaties.
• Er wordt geen uitkering gegeven indien recht bestaat op aftrek van 

voorbelasting.
• Mogelijkheid tot indienen tot 1 mei 2019 via het digitale portaal van 

DUS-I.
• De regeling loopt tot 1 januari 2024.
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Verschillen SPUK en BOSA
• SPUK is 17,5%, BOSA is 20%. 
• Gas, water en licht komen wel in aanmerking voor SPUK. 
• Investeringen boven de €12,5 mln. komen wel in aanmerking voor 
SPUK. 
• Extra subsidie (BOSA) van 15% voor maatregelen energiebesparing en 
toegankelijkheid bij sportorganisatie geldt niet voor SPUK.  
• Er komt wellicht een regeling voor ‘gemeentelijke sportbedrijven’: btw 
op exploitatie via gemeentelijke SPUK. 

Vragen?


