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Verruiming BTW vrijstelling voor sportbeoefening in 2019 (update)

Verruiming BTW vrijstelling voor sportbeoefening in 
2019

Organisaties zonder winstoogmerk die sportbeoefening door leden tot doel hebben 

zijn vrijgesteld van BTW en hebben geen recht op aftrek van BTW. Dit geldt 

bijvoorbeeld voor een voetbalverening. Al in 2013 heeft het Europese Hof geoordeeld

dat de vrijstelling niet beperkt mag blijven tot sportbeoefening door leden. Per 1 

januari 2019 wordt de sportvrijstelling verruimd en is deze niet meer beperkt tot het 

aan leden gelegenheid geven tot sportbeoefening.



Wat is sport voor de BTW?

Van sportbeoefening is sprake bij actieve inspanning van lichaam en/of geest met het 

oogmerk om het lichamelijke en/of geestelijk welzijn te verbeteren, waarbij competitie- 

en/of spelelementen/spelregels een rol spelen. Volgens het Europese Hof is 

wedstrijdbridge geen sport omdat sprake is van een te verwaarlozen lichamelijke 

component.

BTW en sportstructuren

Om BTW aftrek op sportaccommodatie te realiseren is in de praktijk regelmatig de 

structuur vorm gegeven waarbij door een gemeente of via een sportstichting 

sportaccommodaties ter beschikking worden gesteld aan sportverenigingen. Deze ter 

beschikkingstelling van sportaccommodaties is bij een juiste vormgeving belast met 6% 

BTW. Zo ontstaat de situatie dat 21% BTW op de investering in de sportaccommodatie 

aftrekbaar is en de sportvereniging “slechts” een BTW druk heeft van 6% op de vergoeding 

die zij aan de gemeente/ sportstichting betaalt voor gebruik van de sportaccommodatie.  

Gevolgen verruiming BTW sportvrijstelling voor sportstructuren

Doordat de sportvrijstelling ook van toepassing is bij het zonder winstoogmerk gelegenheid 

geven tot sportbeoefening aan niet-leden valt de ter beschikkingstelling van een 

sportaccommodatie door een gemeente/sportstichting bij een niet commerciële exploitatie 

vanaf 2019 onder de sportvrijstelling. Over de vergoeding die aan de sportvereniging in 

rekening wordt gebracht hoeft dan geen BTW afgedragen te worden, maar ook het recht 

op BTW aftrek vervalt. Zonder overgangsregeling zou daar nog bijkomen dat voor 

investeringen die niet ouder zijn dan 10 jaar door toepassing van de herzieningsregeling 

een deel van de BTW aan de Belastingdienst terugbetaald moet worden.

Compensatie/ overgangsregeling

Compensatie

Gemeenten en sportverenigingen zullen gecompenseerd worden voor het financieel 

nadeel wat wordt geleden bij verruiming van de BTW sportvrijstelling. Het Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 20 juli 2018 de ‘Subsidieregeling stimulering 

bouw en onderhoud sportaccommodaties’  gepubliceerd. Klik hier voor de complete 

regeling.

De regeling is alleen bedoeld voor de amateursport voor de lokale gebruiker. Of een 

organisatie een amateursportorganisatie is wordt gecontroleerd via de SBI code die in het 

Handelsregister van de KvK is vermeld. Organisaties met een SBI code die begint met 93 

zijn sportorganisaties en komen voor subsidie in aanmerking. De subsidie wordt 

bijvoorbeeld verstrekt voor de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties, zoals 

sportvelden, maneges en atletiekbanen. Ook komen investeringen in sportmaterialen in 

aanmerking voor de subsidie, als de materialen bedoeld zijn ter ondersteuning van de 

amateursportbeoefening. Denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van trampolines, ballen of 

matten. BTW op kosten voor gas, water en elektra komt niet voor compensatie in 

aanmerking.



Extra subsidiemogelijkheden

Er wordt een aanvullende subsidie verstrekt voor investeringen in energiebesparing en 

duurzame energieopwekking. Ook zijn er extra subsidiemogelijkheden voor het 

toegankelijk maken van sportaccommodaties voor mensen met een beperking.

De subsidie bedraagt maximaal 20% van de investering in de accommodatie. . De subsidie 

bedraagt maximaal € 2.500.000. Aangenomen wordt dat bij een hoger subsidiebedrag 

geen sprake meer is van een zuiver lokale activiteit door een amateursportorganisatie. 

Subsidies van minder dan € 5.000 worden niet verstrekt. Het subsidiebudget voor 2019 is 

87 miljoen euro. De subsidieregeling eindigt met ingang van 1 januari 2024. Wees er snel 

bij met het aanvragen van een subsidie, omdat de subsidies worden verleend op volgorde 

van binnenkomst.

Subsidies tot € 25.000

De subsidie tot € 25.000 wordt zonder voorafgaande verlening direct vastgelegd en moet 

uiterlijk binnen 12 maanden na voltooiing van de activiteiten waarvoor subsidie wordt 

gevraagd zijn ingediend.

Subsidies van € 25.000 tot € 125.000

Subsidies tussen € 25.000 en € 125.000 moeten zijn aangevraagd binnen 12 maanden na 

afloop van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Het is ook mogelijk om 

een voorschot te ontvangen. Van belang is dat de aanvraag onderbouwd wordt met 

facturen en betalingsbewijzen boven de € 500 waaruit blijkt dat de ontvanger van de 

subsidie de facturen heeft betaald.

Subsidies van € 125.000 of meer

Subsidies van € 125.000 of meer worden verstrekt door middel van een aanvraag tot 

verlening voor aanvang van de periode waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, en een 

vaststelling na afloop van de periode waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Er wordt een 

financieel verslag met controleverklaring verstrekt bij de aanvraag tot vaststelling.

Let op!

De Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’ is niet van 

toepassing op investeringen die worden gedaan door gemeenten, omdat gemeenten 

gestimuleerd zullen worden om sportaccommodaties te onderhouden door middel van de 

‘Regeling specifieke uitkering stimulering’. Klik hier voor de regeling. Op grond van deze 

regeling kunnen gemeenten een bijdrage vragen voor bestedingen in verband met 

sportactiviteiten waarvoor geen recht op aftrek van BTW bestaat. De specifieke uitkering is 

maximaal 17,5% van het begrote bedrag voor de activiteiten en wordt maximaal voor één 

jaar verleend. De specifieke uitkering moet door middel van een formulier worden 

aangevraagd, vóór 1 december voorafgaand aan het boekjaar waarvoor de specifieke  

uitkering wordt aangevraagd. Gemeenten die in 2019 gebruik willen maken van de 

specifieke uitkering moeten daarom vóór 1 december 2018 een aanvraag indienen.

Overgangsregeling



Vóór 1 januari 2019 in gebruik genomen sportaccommodaties worden door de 

wetswijziging niet getroffen door een naheffing van eerder afgetrokken BTW. De aftrek van 

BTW wordt in 2019 ook niet beperkt als de aanvang van de bouw van een 

sportaccommodatie heeft plaatsgevonden vóór 1 januari 2019 en de sportaccommodaties 

volgens de in 2018 geldende regels bestemd is om voor BTW-belaste prestaties gebruikt 

te worden.

Alternatieve sportstructuur

Door te werken met een commercieel sportbedrijf door gemeenten of een sportcoöperatie 

als alternatief voor de sportstichting kan ook in de toekomst BTW aftrek op investeringen in 

sportaccommodaties veilig worden gesteld. Alleen bij commerciële exploitatie kan de 

BTW-vrijstelling zoals lijkt buiten toepassing blijven. Voor de commerciële exploitatie zijn 

diverse modellen mogelijk, maar onduidelijk is wanneer de exploitatie commercieel genoeg 

is zodat BTW moet worden berekend. En als later alsnog blijkt dat de commerciële insteek 

niet lukt, is de subsidietermijn mogelijk al verstreken. Het is daarom van belang om de 

situatie goed af te stemmen.

Aanpassen verzekeringspolis

Indien door uitbreiding van de sportvrijstelling vanaf 2019 geen BTW meer teruggevraagd 

kan worden op een sportaccommodatie is het van belang de verzekeringspolis aan te 

passen zodat ook de niet aftrekbare BTW bij schade vergoed wordt.

Conclusie

Naar aanleiding van de aangekondigde verruiming van de BTW sportvrijstelling is het 

onder andere voor sportverenigingen die werken met een sportstichting en voor 

gemeenten die nu nog met 6% BTW sportaccommodaties ter beschikking stellen aan 

sportverenigingen zaak om te beoordelen of aanpassingen in de bestaande structuur 

doorgevoerd moeten worden Sportorganisaties die zich richten op de amateursport 

kunnen aanspraak maken op een subsidie. Het is belangrijk dat, mede gezien de 

eventuele vennootschapsbelastingplicht goede begeleiding plaats vindt in dit proces. Het is 

van belang goed onderscheid te maken tussen gemeenten, (amateur)sportorganisaties en 

commerciële rechtsvormen, omdat de BTW-regels en subsidies voor iedere categorie 

anders uitwerkt. 
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