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Ombuiging buitensport / toepassing Sportbesluit.  

 

Vanuit de begroting 2014 is een taakstellende ombuiging van € 26.000, - op buitensport 

ingeboekt. Hiervan is € 5.500, - al ingevuld en moet € 20.500, - nog ingevuld worden. 

 

In september 2014 zijn nadere regels bekend gemaakt door de staatssecretaris van 

Financiën over de toepassing van het zogenaamde Sportbesluit.  

Sinds 2002 is de verhuur van sportaccommodaties belast met 6% btw als aan een 

aantal voorwaarden is voldaan. Kort gezegd komt het erop neer dat wanneer de 

verhuur is bestemd voor de sportbeoefening en gepaard gaat met aanvullende 

diensten niet langer sprake is van btw-vrijgestelde verhuur maar een andere dienst die 

wordt gezien als het gelegenheid geven tot sportbeoefening. Voor gemeenten is het 

gelegenheid geven tot sportbeoefening zeer aantrekkeli jk en is slechts 6% btw 

verschuldigd over de relatief lage opbrengsten terwijl 21% btw op de kosten van 

exploitatie en investeringen kan worden verrekend.  

Met het besluit van september 2014 zijn de voorwaarden voor het gunstige regime 

aangescherpt. Omdat Haren al het Sportbesluit toepaste is aan de eisen geen 

betekenis toegekend omdat voor lopende contracten verdedigd kan worden dat de 

werking van het oude besluit geëerbiedigd zou moeten worden.  

In een bespreking op woensdag 9 maart 2016 met onze fiscaal adviseur  werd duideli jk  

dat het Sportbesluit getoetst wordt aan Europese regelgeving en de uitkomst kan 

betekenen dat de gemeente de btw die drukt op de exploitatie van de 

sportaccommodaties in de toekomst hoogstwaarschijnli jk niet meer in aftrek mag 

brengen. Wat duideli jk is, is dat de toepassing van het Sportbesluit zal stoppen. Het is 

alleen nog de vraag wanneer dit gaat gebeuren. Mogelijk al per 1 januari 2017. 

 

Door nu nieuwe beheer afspraken te maken met de sportverenigingen om de 

taakstellende ombuiging te halen en deze voor te leggen aan de Belastingdienst, zal 

de Belastingdienst ze gaan toetsen aan de strengere voorwaarden. De nieuwe 

afspraak kan tot gevolg hebben dat het Sportbesluit niet meer mag worden toegepast 

en we dus geen gebruik meer mogen maken van de btw-verrekening. Mocht op termijn 

tot andere landeli jke wetgeving worden besloten dan komen wij zeker niet meer in 

aanmerking voor een mogelijke overgangsregeling omdat de oude afspraak dan niet 

meer bestaat.   

 

Om dat r isico niet te lopen hebben wij besloten het voorstel, met betrekking tot de 

invull ing van de in de begroting verwerkte taakstellende ombuiging van € 20.500, - dat 

is gedaan aan de gebruikers van de beide sportparken “De Groenenberg” en “De 

Koepel” in te trekken .  

Besloten is verder de (uit de begroting 2014 stammende) structurele ombuiging van € 

20.500,- voor het jaar 2016 en een deel van het jaar 2017 ongedaan te maken en dit te 

verwerken in de Voorjaarsnota 2016 (v.w.b. het jaar 2016) en de Perspectiefnota 2017 

(v.w.b. het jaar 2017) en verdere besluitvorming op dit onderwerp af te wachten tot 

duideli jkheid is over  de toepassing van het Sportbesluit en dit terug te koppelen aan 

de verenigingen. 

 


