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1. Btw 

 
Ontwikkelingen op het gebied van sport, meer duidelijkheid over subsidieregeling gemeenten 
Zoals bekend wordt de btw-sportvrijstelling per 2019 aangepast. Dit naar aanleiding van 



Europese jurisprudentie. Hierbij zal de vrijstelling worden uitgebreid, waardoor die ook van 
toepassing zal zijn op sportprestaties die aan niet-leden worden verricht. Ook geldt de 
vrijstelling vanaf 2019 voor niet-commerciële exploitanten van sportaccommodaties. Dit kan 
negatieve financiële gevolgen hebben voor dergelijke exploitanten. Om dit btw-nadeel te 
compenseren zijn er afgelopen zomer reeds twee subsidieregelingen geïntroduceerd, één voor 
amateursportorganisaties en één voor gemeenten. De subsidieregelingen hebben wij eerder 
besproken in onze Indirect Tax Alert van 24 juli jongstleden (link). 
 
Op Prinsjesdag is het wetsvoorstel met betrekking tot de wijziging van de sportvrijstelling 
bekend gemaakt. De diverse stukken zijn via de site van de Rijksoverheid te raadplegen. Het is 
belangrijk op te merken dat dit wetsvoorstel nog moet worden aangenomen alvorens de wet 
daadwerkelijk wordt aangepast. Volgens planning zal de Eerste Kamer hier op 11 december 
over stemmen waarna het voorstel wet is.  In onze Indirect Tax Alert van 19 september 
jongstleden zijn wij uitgebreid ingegaan op het wetsvoorstel en de gevolgen voor de praktijk. 
Er is momenteel nog veel onduidelijkheid over de exacte gevolgen van het wetsvoorstel met de 
daarin opgenomen overgangsregeling. Ook ten aanzien van de subsidieregelingen is er nog de 
nodige onduidelijkheid. Hierover zijn en worden vanuit diverse belanghebbenden vragen 
gesteld aan het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport. 
Deze week heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport antwoord gegeven op 
enkele veel gestelde vragen inzake de toepassing van de subsidieregeling voor gemeenten 
(SPUK). Deze antwoorden zijn te raadplegen via de website van de Dienst Uitvoering Subsidies 
aan Instellingen (DUS-I). Het is belangrijk hier kennis van te nemen. Opvallend is dat de 
subsidieregeling op onderdelen soepeler kan worden toegepast dan eerder werd aangenomen. 
Zo geeft het Ministerie bijvoorbeeld aan dat óók subsidie kan worden aangevraagd als de 
gemeente op dit moment niet onder het sportbesluit (gelegenheid geven tot sportbeoefening) 
valt maar reeds btw-vrijgesteld exploiteert (bijvoorbeeld vrijgestelde verhuur). Hoewel dan 
geen schade wordt geleden door verruiming van de sportvrijstelling, mag blijkbaar toch subsidie 
worden aangevraagd. Dat roept direct de vraag op of de subsidiepot dan niet (veel) te klein is. 
Het plafond is namelijk bepaald door aan te sluiten bij de wijziging van de sportvrijstelling en de 
btw-schade die dat met zich meebrengt voor (o.a.) gemeenten. 
Een vraag die in de praktijk blijft openstaan is of de gemeente subsidie zou moeten aanvragen 
(vóór 1 december a.s.) als nog niet 100% zeker is of daar vanaf 2019 recht op bestaat 
(bijvoorbeeld omdat nog onduidelijk is wat het gevolg gaat zijn van het wetsvoorstel). Het 
Ministerie geeft enkel aan dat de subsidieaanvraag gebaseerd moet zijn op een realistische 
begroting. Naar onze opvatting kan het raadzaam zijn in gevallen van gerede twijfel 
zekerheidshalve een subsidieaanvraag in te dienen.  
Op de site wordt verder aangegeven dat gemeenten vanaf medio oktober met een speciaal 
telefoonteam van het Ministerie kunnen bellen om specifieke vragen voor te leggen.  
Of er ook een nadere toelichting of verduidelijking komt ten aanzien van het wetsvoorstel 
inzake de wijziging van de sportvrijstelling is nog de vraag. Het is ook niet uit te sluiten dat het 
wetsvoorstel op onderdelen nog wordt gewijzigd, nu er in de praktijk de nodige kritiek wordt 
geuit. Die kritiek ziet met name op de antimisbruikbepalingen die in de wet worden 
opgenomen, op basis waarvan ook commerciële exploitanten onder de sportvrijstelling kunnen 
vallen als zij (bijvoorbeeld) subsidie ontvangen van een gemeente. Door de Vereniging Sport en 
Gemeenten wordt hierover thans op ambtelijk niveau overlegd, begrijpen wij uit een brief van 2 
oktober 2018 die aan alle gemeenten is verstuurd. 
 
Themabijeenkomsten “sport en btw” 
Eind oktober/begin november organiseren wij verspreid door het land (Eindhoven, Zwolle, 
Rotterdam en Utrecht) seminars die volledig in het teken van deze problematiek staan. Tijdens 
deze seminars hopen wij op veel van uw vragen antwoord te kunnen geven. De seminars zijn 
kosteloos te bezoeken en u kunt zich nog aanmelden. 
 
Duitse rechter stelt prejudiciële vragen over het criterium ‘winstoogmerk’ in het kader van de 
toepassing van de btw-sportvrijstelling 
Recent heeft een Duitse rechter prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie gesteld 
over het criterium ‘winstoogmerk’ in het kader van de toepassing van de btw-sportvrijstelling. 
 
In de Duitse zaak gaat het om een golfvereniging die tot doel heeft de beoefening en 
bevordering van de golfsport door middel van de exploitatie van een golfterrein en daarbij 
horende installaties tot doel heeft. Het is de vraag of de diensten die de golfvereniging verricht 

https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/tax/articles/compensatieregeling-verband-wijziging-btw-sportvrijstelling-bekend-gemaakt.html
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/belastingplanstukken
https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/tax/articles/voorstel-wijziging-btw-sportvrijstelling-bekend-gemaakt-prinsjesdag.html
https://www.dus-i.nl/subsidies/specifieke-uitkering-sport/vraag-en-antwoord
https://view.deloitte.nl/index.php/email/emailWebview?mkt_tok=eyJpIjoiWXpVd1pEUTFZV00xTnpZMiIsInQiOiJqSXRWQmFUUW1EZW8zZzZXNURLWjY5aElYc2VUUVJOL2txbXRHMVEwZ1RPWkVud091czF6SDZETUVGMnBEZStzOTRyVFhoak9nUjlDbFBWWVJINm9HRW5zMEE4c3JYdGV6UVlMc1ZQNHFrVVlzKzdlbnhJaWJ4OHpDMFhaTXpvQSJ9


belast zijn met btw of onder een btw-vrijstelling vallen. De Duitse Belastingdienst is van mening 
dat de diensten van de golfvereniging belast zijn met btw terwijl de golfvereniging zelf van 
mening is dat haar dienstverlening binnen het bereik van de vrijstelling valt. 
 
In deze zaak is het onder andere de vraag of het begrip “instelling zonder winstoogmerk” een 
Unierechtelijk begrip is of dat de lidstaten dit begrip zelf mogen invullen. 
 
Hoewel de gestelde vragen betrekking hebben op de sportvrijstelling zoals deze is opgenomen 
in de Duitse belastingwetgeving, is het niet uit te sluiten dat het oordeel van het Hof van Justitie 
(ook) relevant is voor de Nederlandse praktijk. Mogelijk werpt dit een nieuw licht op het begrip 
“instelling zonder winstoogmerk”. Met name op dat punt is er de nodige kritiek op het 
wetsvoorstel inzake de aanpassing van de Nederlandse sportvrijstelling, zoals dat op Prinsjesdag 
bekend is gemaakt. 
 
Uiteraard houden wij u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen op dit gebied. 
 
Voorstel tot wijziging btw-tarief van 6% naar 9% bekend gemaakt 
Zoals bekend is het kabinet voornemens het verlaagde btw-tarief met ingang van 1 januari 2019 
te verhogen van 6% naar 9% . Dit is onder meer van belang voor btw-belaste sportactiviteiten. 
Dit is onderdeel van het Belastingplan zoals dat op Prinsjesdag bekend is gemaakt. Net zoals bij 
het voorstel tot wijziging van de sportvrijstelling, is het van belang om op te merken dat het 
wetsvoorstel nog dient te worden aangenomen voordat de wet daadwerkelijk wordt aangepast. 
In de praktijk is er veel weerstand tegen de aangekondigde verhoging van het verlaagde btw-
tarief. 
 
In lijn met de eerdere toezeggingen is in het wetsvoorstel verduidelijkt dat indien ondernemers 
in 2018 vooruitbetalingen ontvangen voor prestaties die zij in 2019 verrichten, zij niet alsnog 3% 
extra btw hoeven te voldoen over de in 2019 verrichte prestaties. Zodoende hoeft geen 
correctie plaats te vinden indien de vergoeding voor een prestatie vóór 1 januari 2019 wordt 
ontvangen, maar de prestatie pas op of na 1 januari 2019 wordt verricht.  
 
 

2. Loonheffingen 
 
Wij informeren u graag naar aanleiding van prinsjesdag 2018 over de volgende twee 
actualiteiten: 
 

Forfaitaire bijtelling ter beschikking gestelde fiets van de zaak 

Organisaties kunnen op dit moment een fiets aan hun medewerkers ter beschikking stellen, de 
zogenaamde fiets van de zaak. Anders dan nu bij een auto van de zaak van toepassing is, geldt 
dat op dit moment dat bij privégebruik van de fiets van de zaak het loonvoordeel moet worden 
gewaardeerd op basis van het aantal privékilometers maal de kilometerprijs. Deze regeling is 
niet praktisch en daardoor slecht uitvoerbaar.  
 
Omdat het kabinet het gebruik van de fiets van de zaak wil stimuleren (als onderdeel van de 
fiscale vergroeningsmaatregelen 2019), wordt voorgesteld om de regeling voor het privégebruik 
van de fiets te vereenvoudigen. Vanaf 1 januari 2020 zal dan het jaarlijks privévoordeel van de 
medewerker gesteld op 7% van de consumentenadviesprijs.  
 

Verhogen maxima vrijwilligersregeling 

Diverse organisaties passen op dit moment de vrijwilligersregeling toe. De vrijwilligersregeling 
brengt met zich mee dat op dit moment vrijwilligers een vergoeding van ten hoogste € 150 per 
maand (tot een maximum van € 1.500 per jaar) mogen ontvangen voor hun vrijwilligerswerk 
zonder dat hierover loonheffingen verschuldigd zijn. Het kabinet stelt voor om deze bedragen 
per 1 januari 2019 te verhogen tot respectievelijk € 170 per maand en € 1.700 per jaar. 
 

3. Lokale heffingen 
 



Op de zitting mag belanghebbende stelling veranderen van ‘WOZ is te hoog’ 
naar ‘WOZ is te laag’ 
Rechtbank Noord-Nederland oordeelde in augustus 2018 over de WOZ-waarden 2016 en 2017 
van een winkel. Belanghebbende heeft in de bezwaar- en in de schriftelijke stukken van de 
beroepsprocedure beargumenteerd dat er sprake is van een te hoge WOZ-waarde. Partijen zijn 
van mening dat de WOZ-waarde moet worden bepaald door kapitalisatie van de huurwaarde. 
De huurwaarde is niet in geschil, maar wel de kapitalisatiefactor. 
 
Voor 2016 is de rechtbank van oordeel dat de WOZ-waarde gehandhaafd moet worden. Voor 
2017 heeft de gemeente factor 8,9 gehanteerd. Tijdens de rechtszitting stelt belanghebbende 
dat uit de verkoopprijs van de gehele woonboulevard in verhuurde staat op 1 maart 2016 volgt 
dat de factor 10,8 bedraagt en dat de WOZ-waarde 2017 daarom te laag is vastgesteld. Volgens 
belanghebbende moet de WOZ-waarde worden bepaald op 10,8 maal de huurprijs waarop 
vervolgens nog een afslag worden genomen.  
 
De rechtbank stelt voorop dat het belanghebbende in beginsel vrij staat om ter zitting een 
andere waarde te bepleiten, welke waarde ook hoger kan zijn dan de vastgestelde WOZ-
waarde. Het geschil betreft immers geen belastingaanslag, maar een waardebeschikking, zodat 
ter discussie staat wat de juiste waarde is. De gemeente heeft ter zitting niet verzocht om 
aanhouding van de zaak om zich nader te beraden op het gewijzigde standpunt van 
belanghebbende en heeft gemotiveerd vastgehouden aan de door hen vastgestelde WOZ-
waarde. 
 
De rechtbank oordeelt vervolgens dat de WOZ-waarde met hetgeen belastingplichtige heeft 
ingebracht te laag is vastgesteld. Een dergelijke procedure zal naar verwachting de komende 
jaren geen uitzondering zijn. Om moverende redenen kan een belastingplichtige besluiten een 
ander standpunt in te nemen. Een belangrijk detail in deze is dat de belastingplichtige de 
gebruiker was van het WOZ-object, maar niet de eigenaar. De eigenaar van de onroerende 
zaak, lijkt niet gekend te zijn in de procedure, ten minste niet voorzover de grief een te lage 
WOZ-waarde bepleit. De eigenaar kan mogelijk in zijn (fiscale belangen) worden geschaad met 
deze uitspraak. Wij twijfelen daarom of de rechtbank op dergelijke wijze had kunnen oordelen 
of had moeten besluiten de zaak terug te verwijzen (ondanks het standpunt van de gemeente 
tijdens de zitting). 
 
Het is belangrijk dat gemeenten in de voorbereiding op bezwaar- en/of beroepsprocedures zich 
goed voorbereiden op een eventuele standpuntwijziging en als dat dan gebeurt hoe hiermee 
om te gaan tijdens de zitting. 
 

Uitspraak op bezwaar moet per post worden verzonden 

Recentelijk heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan over verkeer langs elektronische weg 
tussen een belastingplichtige (of dienst gemachtigde) en de belastingdienst. 
 
De belastingdienst heeft over de jaren 2009 tot en met 2011 uitspraken op bezwaar per e-mail 
naar de gemachtigde van belanghebbende gestuurd. De gemachtigde tekende pas na meer dan 
6 weken na ontvangst van de mail beroep aan. De rechtbank oordeelde dat het beroep niet 
ontvankelijk is, omdat de belastingdienst er gelet op het veelvuldige mailverkeer met de 
gemachtigde vanuit mocht gaan dat de gemachtigde langs elektronische weg voldoende 
bereikbaar was. 
 
De Hoge Raad oordeelt de rechtbank ten onrechte de regels van het algemene bestuursrecht 
heeft toegepast in plaats van de specifieke regels uit het belastingrecht. In het belastingrecht is 
elektronisch berichtenverkeer met ingang van 1 november 2015 verplicht. Op deze verplichting 
bestaat echter een aantal uitzonderingen, waaronder alle berichten in verband met bezwaar, 
beslissingen op bezwaar betreffende alle aanslagen en voor bezwaar vatbare beschikkingen. Dit 
heeft tot gevolg dat de verzending door de belastingdienst van dergelijke correspondentie in elk 
geval per post moet plaatsvinden. De beroepstermijn vangt niet eerder aan dan de dag nadat 
de uitspraak per post is verzonden. Daarom verwijst de Hoge Raad de procedure naar een 
andere rechtbank om alsnog te beoordelen of de uitspraken op bezwaar per post zijn 
verzonden. 
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