
Aan de Vaste commissie voor Financiën van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal 
Postbus 20018 
2500 EA DEN HAAG 
 
Geachte leden van de Vaste commissie voor Financiën, 
 
Betreft: verruiming btw vrijstelling voor de sport (Belastingplan 2019 en wetsvoorstel implementatie 
ATAD 1) 
 
De ondertekenaars van deze brief – de sportbedrijven verenigd in de Vereniging Sportbedrijven 
Nederland (VSBN), in de Verzelfstandigde Maatschappelijke Organisaties (VERMO)  en de overige 
sportbedrijven – richten zich tot u met de volgende voor hen zeer dringende vraag. Deze vraag is 
evenzeer dringend voor veel gemeenten in wiens opdracht zij de exploitatie, beheer en onderhoud 
van gemeentelijke sportaccommodaties verzorgen. 
 
De btw vrijstelling voor de sport is aangepast op basis van Europese jurisprudentie. Echter in 
artikel 11 lid 4 (wet omzetbelasting) zijn aanvullende voorwaarden gesteld op het reguliere begrip 
winst beogen, conform artikel 11 lid 3. In deze verwijzen wij ook naar onze brief aan uw Commissie 
van 29 oktober jongstleden referentie 2018102901. Wij vragen u de Staatssecretaris van Financiën,  
Zijne Excellentie M. Snel, te verzoeken dit artikel te schrappen. 
 
Indien artikel 11 lid 4 niet wordt verwijderd verzoeken wij u dringend om de Staatssecretaris van 
Financiën, Zijne Excellentie M. Snel, te vragen om vóór 1 december aanstaande duidelijkheid te 
verschaffen aan de sportbedrijven of zij wel of niet btw plichtig blijven dan wel dat zij een beroep 
moeten doen op de subsidieregelingen. 
 
Op grond van de hiervoor genoemde aanvullende voorwaarden is een sportbedrijf niet winst 
beogend als de winst wordt behaald met: 

 een ontvangen subsidie; 

 een te hoge prijs/vergoeding voor de dienstverlening; 

 een lage kostprijs/huur voor de sportaccommodatie. 
Alle sportbedrijven in Nederland hebben met deze elementen te maken. Het is momenteel niet 
duidelijk hoe deze elementen door de Belastingdienst beoordeeld gaan worden bij haar bepaling of 
een sportbedrijf wel of niet winst beogend is. Onduidelijk is bijvoorbeeld hoe de volgende situaties 
beoordeeld gaan worden: 

 de gemeente behandelt de exploitatievergoeding als subsidie, maar de Belastingdienst heeft 
deze subsidie aangemerkt als een btw belaste vergoeding voor dienstverlening; 

 de gemeente heeft de huur gebracht op het niveau van integrale kosten, maar 
daartegenover is de gemeentelijke vergoeding voor de dienstverlening van de exploitant 
verhoogd. 

 
Gevolg is dat het voor de sportbedrijven niet duidelijk is of zij met ingang van 1 januari 2019 wel of 
niet btw-plichtig blijven voor hun sportexploitaties zoals nu het geval is. Het is onduidelijk of zij vanaf 
1 januari aanstaande wel of niet btw aan de gebruikers van hun accommodaties in rekening moeten 
brengen. Of zij wel of niet de btw over de exploitatiekosten en investeringen in vooraftrek kunnen 
brengen. Om op een goede wijze aan hun fiscale verplichtingen te kunnen voldoen, hebben de 
sportbedrijven zo snel mogelijk duidelijkheid nodig over hun btw positie. 
 
 
 



Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ondergetekende, woordvoerder van de 
sportbedrijven verenigd in de VSBN, in de VERMO en de overige sportbedrijven. 
 
Met vriendelijke groet, 
NV SRO 
 
 
M. van Vilsteren-van Oostveen MBA 
06-30593293 
 
 
 
 

Vereniging Sportbedrijven Nederland 
           het bestuur: de heer A.H.J. Theelen                                                                       
 
 
 

 
 
Sportbedrijven: 

Sport en Welzijn Ridderkerk 

De heer A.H.J. Theelen 

 

Alkmaar Sport NV 

De heer V. Thijssen 

 

Sportief Capelle 

Mevrouw drs. L Witteveen 

 

Exploitatie Sportaccommodaties Aalsmeer B.V. 

De heer M.L.P. van Maastricht  

 

De Heer P.H. Kolff 

Algemeen Directeur Accres Apeldoorn B.V. 

 

 



De heer P. Gras 

Bestuurder Sportbedrijf Raalte B.V. 

 

De heer R. ter Hoeven 

Directeur Sportservice Ede en Zwembad De Peppel 

 

Mevrouw H. van Ketwich Verschuur 

Directeur Sportbedrijf Amstelveen 

 

De heer P. Kruit 

Directeur SBAB, Stichting Beheer Accommodaties Bodegraven en Reeuwijk 

 

Sportaal BV 

De heer B. Morsink 

 

Bres Accommodaties BV 

De heer E.J. Klein 

 

Sportbedrijf Arnhem BV 

De heer A. Matthijsen  

 

Sportbedrijf Deventer NV 

De heer L. Prins 

 

BV Sport Leeuwarden en Stiens 

De heer J. Belles 

 


