
Betreft: btw-wijzigingen sportverenigingen en -stichtingen

Beste bestuurder,

Via deze brief willen wij u alvast informeren over de komende veranderingen rondom de BTW voor 
sportverenigingen en sportstichtingen. Door een wetswijziging vervalt straks het recht op aftrek van 
btw voor gemeenten en niet-winstbeogende exploitanten van sportaccommodaties. Concreet betekent
dit dat sportstichtingen die nu recht hebben op BTW aftrek, dat straks niet meer hebben. Hoe deze 
wijziging er precies uitziet wordt bekendgemaakt op Prinsjesdag, net als de eventuele 
overgangsregelingen. De wijziging zal ingaan per 1 januari 2019. Door deze wijziging ontstaat er een 
nieuwe subsidiemogelijkheid voor amateursportverenigingen en stichtingen.

Waarom wijzigt de wet?
De in Nederland geldende Wet op de omzetbelasting 1968 bleek niet in overeenstemming te zijn met 
de Europese btw-regels voor sportbeoefening. Als gevolg daarvan moet de Nederlandse wet worden 
gewijzigd. Door de wijziging ontvangt de Rijksoverheid een structurele extra belastingopbrengst van 
€241 miljoen. Omdat het geen bezuinigingsmaatregel van de Rijksoverheid is, zorgt het kabinet ervoor
dat dit bedrag weer wordt ingezet via twee nieuwe regelingen. Eén regeling heeft betrekking op 
gemeenten (€152 miljoen). De andere regeling is voor amateursportorganisaties en bedraagt €87 
miljoen in 2019. 

Wat betekent dit voor sportverenigingen en stichtingen? 
Amateursportorganisaties (o.a. stichtingen, verenigingen en B.V.’s zonder winstoogmerk) kunnen in 
2019 een subsidie aanvragen voor de bouw en onderhoud van sportaccommodaties of voor de 
aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen (altijd incl. btw). Het betreft accommodaties bestemd 
voor en in gebruik door de amateursport. Een aanvraag is mogelijk indien: 

 het subsidiebedrag minimaal € 5.000 en maximaal € 2.500.000 bedraagt;
 de subsidieontvanger ervoor zorgt dat op de gesubsidieerde activiteiten gedurende de 

fiscale herzieningsperiode (één tot tien jaar) geen aftrekrecht of recht op compensatie 
ontstaat én de gesubsidieerde sportaccommodatie voor tien jaar beschikbaar blijft voor de
amateursport.

 De activiteiten zijn gestart vanaf 1 januari 2019.

De subsidie bedraagt maximaal 20% van de kosten van de bouw of onderhoud van 
sportaccommodaties of de aanschaf of onderhoud van sportmaterialen. De subsidie wordt voor 
maximaal drie jaar verstrekt. Om het minimale subsidiebedrag te behalen is het mogelijk om een 
gezamenlijk voorstel in te dienen. Een sportvereniging kan daarbij namens meerdere 
sportverenigingen een aanvraag indienen.  

Duurzame en toegankelijke accommodaties
Bovenop de algemene subsidieregeling kan er een aanvullende subsidie van 15% worden 
aangevraagd voor duurzaamheid en toegankelijkheid. Denk daarbij aan de aanschaf van LED 
verlichting, zonnepanelen en trapliften.

Wie het eerst komt…
Van belang is dat de subsidieaanvragen van de sportorganisaties op volgorde van binnenkomst 
worden afgehandeld (‘wie het eerst komt, het eerst maalt’). In de regeling is nog niet aangegeven 
wanneer het digitale portaal opent, zodat de sportorganisaties hun verzoeken voor 2019 en verder 
kunnen indienen.

Meer informatie?
Meer informatie over de regeling kunt u vinden op de website van de Vereniging Sport en Gemeenten:
https://sportengemeenten.nl/belangrijke-update-publicatie-spuk-en-subsidieregeling-stimulering-bouw-
en-onderhoud-sportaccommodaties-in-staatscourant/.  Ook uw eigen sportbond zal hierover 
communiceren. 

Facultatief: In oktober of november organiseert de gemeente een bijeenkomst over deze 
wetswijziging. Tijdens deze bijeenkomst kunt u vragen stellen aan een belastingadviseur. Ook 
medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Hierover ontvangt u 
later een uitnodiging.

https://sportengemeenten.nl/belangrijke-update-publicatie-spuk-en-subsidieregeling-stimulering-bouw-en-onderhoud-sportaccommodaties-in-staatscourant/
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Deze brief is puur ter informatie. U kunt aan deze brief geen rechten ontlenen. Daarnaast wordt de 
gehele wetswijziging en bijbehorende overgangsregelingen pas definitief bekend op Prinsjesdag (18 
september 2018). 

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders


