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Ministerie van Financiën
t.a.v. de heer drs. M. Snel
Staatssecretaris van Financiën
Postbus 20201
2500 EE Den Haag

Onderwerp: Briefadvies fiscaliteit bij sportevenementen.

Geachte heer Snel,
Bijgaand ontvangt u het briefadvies fiscaliteit bij sportevenementen van de
Nederlandse Sportraad (NLsportraad), dat u vandaag persoonlijk is overhandigd door
ons raadslid Duncan Stutterheim. Het briefadvies is gebaseerd op onze analyse van
1
25 sportevenementen en op een onderzoek dat de NLsportraad heeft laten uitvoeren
door bureau EY. Het rapport van bureau EY is bijgevoegd.
In het briefadvies pleit de NLsportraad voor meer uniformiteit en helderheid bij de
uitvoering van fiscale regels rond sportevenementen, en voor een gunstiger fiscaal
klimaat voor de ‘in kind’ en ‘in cash’ investeringen van de vele vrijwilligers en financiers
die sportevenementen mogelijk maken.
De NLsportraad heeft de fiscaliteit bij sportevenementen onder de loep genomen als
2
onderdeel van de totale advisering over sportevenementen. Eerder heeft de
3
NLsportraad geadviseerd over btw bij sportopleidingen. Er spelen nog meer fiscale
vraagstukken in relatie tot sport, zoals de gevolgen van het Bridport-arrest, de gevolgen
van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat denksport geen sport is en de
mogelijke gevolgen van een verhoging van het lage btw-tarief. De raad constateert dat
deze gevolgen verstrekkend kunnen zijn.
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Liever dan de aparte behandeling van ieder fiscaal vraagstuk, ziet de NLsportraad een
integrale aanpak die de positie van sport in de samenleving ondersteunt en versterkt. De
NLsportraad is van mening dat een afspraak over het fiscale klimaat voor sport
uitstekend past in het sportakkoord dat op dit moment onder coördinatie van uw collega
minister Bruins tot stand komt.
Met vriendelijke groet,
namens de Nederlandse Sportraad,

Michael van Praag,
voorzitter

Mariëtte van der Voet,
secretaris

Een afschrift van deze brief is verstuurd aan de minister voor Medische Zorg en Sport,
de heer mr.drs. B.J. Bruins.
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https://www.nederlandse-sportraad.nl/adviezen/adviezen-2017/analyse-grote-sportevenementen
https://www.nederlandse-sportraad.nl/werkprogramma/werkprogramma-2018---2020
https://www.nederlandse-sportraad.nl/actueel/nieuws/2016/12/26/nederlandse-sportraad-adviseert-vrijstellingvan-btw-op-sportopleidingen-te-behouden
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