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Geachte heer of mevrouw,

De aangekondigde btw-vrijstelling op sport gaat door. Vrijdag 3 november jl. is dat officieel bekend
gemaakt met de publicatie van de startnota van het kabinet. Het moeten toepassen van de
vrijstelling pakt vanwege het verlies van het recht op aftrek van voorbelasting van btw financieel
ongunstig uit voor gemeenten en sportstichtingen. Een en ander leidt nu tot een extra opbrengst
voor de schatkist van 241 miljoen euro in 2019. Datzelfde bedrag wordt echter overgeheveld van
de inkomstenkant van de rijksbegroting naar de uitgavekant.
Een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie noodzaakt het Rijk tot aanpassing van
de btw-sportvrijstelling in de Nederlandse wetgeving. Op basis van de huidige wetgeving hebben
gemeenten en bepaalde sportstichtingen de mogelijkheid tot recht op aftrek van voorbelasting van
btw voor de kosten die toerekenbaar zijn aan de terbeschikkingstelling van sportaccommodaties
aan sportverenigingen. Dit recht op aftrek vervalt als de Nederlandse wetgeving conform de
uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (Bridport and West Dorset Golf Clubarrest, 19 december 2013, C-495/12) in lijn wordt gebracht met de Europese btw-richtlijn.
Compensatie
De compensatie van 241 miljoen euro is verdeeld in 153 miljoen voor gemeenten en 88 miljoen
voor sportverenigingen. De 153 miljoen voor gemeenten wordt vermoedelijk een specifieke
uitkering in het gemeentefonds. De 88 miljoen euro komt op de begroting van VWS.
Overgangsregeling
Gemeenten en bepaalde sportstichtingen hebben recht op aftrek van voorbelasting voor de kosten
die toerekenbaar zijn aan de terbeschikkingstelling van sportaccommodaties aan
sportverenigingen. Dit recht op aftrek vervalt nu per 1 januari 2019 wanneer de Europese btwsportvrijstelling wordt geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving.
Voor de bestaande situaties komt er een overgangsregeling. Hoe die er uit komt te zien is nog
onbekend. Hierover zal in het begin van volgend jaar overleg plaatsvinden met de ministeries van
VWS en Financiën.
De afgelopen jaren hebben Vereniging Sport en Gemeenten en de VNG meerdere malen met het
toenmalige kabinet gesproken over compensatie van het nadeel bij gemeenten. Er is toen steeds
aangegeven dat men met de aanpassing van de btw-sportvrijstelling in de Nederlandse wetgeving

geen bezuiniging beoogt. En dat serieus gekeken wordt naar de wijze waarop compensatie plaats
kan vinden, zodat gemeenten en sportstichtingen hun rol in bevorderen van gezonder leven en
sporten voort kunnen zetten.
Hoe nu verder?
Voor de lokale sportstichtingen wil het ministerie van VWS een werkgroep opstarten van
sportbonden, NOC*NSF en andere relevante stakeholders om in gesprek te gaan over een
subsidieregeling voor de 88 miljoen euro. NOC*NSF informeert de bonden zodra er meer
informatie bekend is. Mocht u hierover vragen krijgen van lokale sportstichtingen, dan kunt u deze
derhalve het beste naar hun eigen bond verwijzen.
Zodra er meer duidelijk is over het proces dat begin volgend jaar zal worden opgestart zullen wij u
weer verder informeren. Mocht u nu al vragen hebben, neemt u dan gerust met ons contact op via
info@sportengemeenten.nl, of 070 – 37 38 055.

Met vriendelijke groet,
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