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Aanleiding 

Bij de oprichting in 2016 heeft de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) als opdracht meegekregen om te kijken 

hoe het rendement en de impact van grote sportevenementen kan worden vergroot. Nederland is een sportland 

en een echt evenementenland, getuige de mooie reeks sportevenementen die ieder jaar op Nederlandse bodem 

worden georganiseerd. Het kabinet ondersteunt de organisatie van sportevenementen; in het regeerakkoord is 

een intensivering voor sportevenementen opgenomen.  

 

Met het huidige Beleidskader sportevenementen stuurt het kabinet erop aan dat de subsidie van de rijksoverheid 

een sluitstuk is op de begroting van sportevenementen. Sportbonden, evenementenbureaus en bedrijven, daarbij 

ondersteund door lokale en provinciale overheden, nemen in praktijk het voortouw bij het binnenhalen en 

organiseren van grote sportevenementen. De inzet van private partijen en de ondersteuning door lokale 

overheden ziet de NLsportraad als een groot goed. Voor de realisering van grote sportevenementen in de 

toekomst acht de NLsportraad de inzet van private partijen nóg noodzakelijker.  

 

De inzet van burgers en bedrijven is bij de organisatie en financiering van sportevenementen onmisbaar. Het 

fiscale klimaat om in kind en in cash in sportevenementen te investeren is echter niet gunstig. Dat ervaren zowel 

de evenementenorganisatoren en vrijwilligers als de sponsors en subsidieverstrekkers van sportevenementen Dit 

blijkt uit de analyse van 25 grote sportevenementen door de NLsportraad1 en het vervolgonderzoek dat  

bureau EY in opdracht van de NLsportraad heeft verricht en dat bij dit briefadvies is gevoegd. De NLsportraad 

staat achter alle aanbevelingen uit het EY-rapport. In dit briefadvies brengt de NLsportraad een aantal 

aanbevelingen onder de aandacht die de raad cruciaal vindt voor de organisatie van grote sportevenementen. 

 

 
  

 

- - - - - - - - - 
1 https://www.nederlandse-sportraad.nl/adviezen/adviezen-2017/analyse-grote-sportevenementen 
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Adviezen 

 

1. Uniformiteit op landelijk niveau 

 

De businesscase van sportevenementen is complex. Evenementenorganisatoren hebben te maken met 

verschillende financieringsstromen (o.a. subsidies, sponsoring en ticketting) en een organisatie bestaande uit 

werknemers, ZZP’ers en (veel) vrijwilligers. Deze complexe businesscase wordt nog verder bemoeilijkt doordat 

het in de praktijk ontbreekt aan duidelijkheid en uniformiteit van (uitvoering van) de fiscale regels.   

 

Evenementenorganisatoren en hun financiers hebben dringend behoefte aan een gecoördineerde aanpak bij de 

belastingdienst en aan één loket – of zo mogelijk één inspecteur – waarmee tevoren heldere en eenduidige 

afspraken kunnen worden gemaakt. Met het oog op uitvoering van het gelijkheidsbeginsel en in termen van 

efficiency is ook de belastingdienst hiermee gediend.  

 

NOC*NSF en sportbonden zijn zeer te spreken over het functioneren van de landelijke werkgroep sport van de 

belastingdienst in het verleden. Deze werkgroep was het aanspreekpunt voor de gehele sportsector. Door 

taakstelling en bezuiniging houdt de werkgroep zich nu bezig met een aantal prioriteiten: betaald voetbal en een 

aantal grote sportbonden. De rest van de sportsector wordt aangemerkt als midden- en kleinbedrijf en valt onder 

generiek beleid. Ook het back office steunpunt bij de belastingdienst, dat NOC*NSF mocht raadplegen voor 

sportbrede fiscale vraagstukken, is niet meer beschikbaar. Dit wordt door de sportsector betreurd. 

 

Advies 

• De NLsportraad adviseert om voor grote sportevenementen één inspecteur aan te wijzen of anders tenminste 

één loket in te richten met een achterliggende gecoördineerde aanpak in het land. Mogelijk kunnen de taken 

van de landelijke werkgroep sport van de belastingdienst, die zich nu vooral bezig houdt met het betaalde 

voetbal, hiervoor worden uitgebreid. 
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2. Uniformiteit op lokaal niveau 

 

Meer uniformiteit kan ook worden bereikt op lokaal niveau. Veel gemeenten financieren grote sportevenementen, 

maar er zijn ook gemeenten die leges laten betalen voor de vergunning, precariobelasting heffen of huur laten 

betalen voor het gebruik van de openbare ruimte. Evenementenorganisatoren ervaren dit als willekeur.  

 

Ten behoeve van het EK Hockey 2017 heeft de gemeente Amsterdam miljoenen geïnvesteerd in de renovatie 

van het Wagener Stadion, dat op Amstelveense grond staat. De gemeente Amstelveen zag in het EK Hockey 

vooral een aanleiding om leges te heffen. 

 

Daarnaast gaan niet alle overheden weloverwogen om met de keuze tussen subsidiëring en sponsoring. Onder 

andere de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Noord-Holland maken wel duidelijk onderscheid. In het geval 

van commerciële evenementen schakelen zij over op sponsoring. 

  

Ook de belastingdienst interpreteert de financiële bijdragen van provincies en gemeenten niet altijd op dezelfde 

wijze. In sommige gevallen oordeelt de belastingdienst – achteraf – dat er geen sprake is van subsidiëring maar 

van sponsoring, omdat er een tegenprestatie is gevraagd. Dat betekent dat er – alsnog – btw wordt geheven over 

de ontvangen subsidie. Het financiële risico (weglekeffect) komt in praktijk vervolgens te liggen bij de 

evenementenorganisator. Overheden kunnen de btw ook voor hun rekening nemen en verhalen op het btw-

compensatiefonds, maar lijken hiermee niet goed bekend.  

 

Advies 

• De NLsportraad adviseert het kabinet om vooraf helder te maken onder welke omstandigheden subsidies en 

sponsoring leiden tot btw-heffing en onder welke omstandigheden niet; en onder welke voorwaarden 

overheden recht hebben op aftrek van btw. Aanbeveling is hiervoor een modelovereenkomst te ontwikkelen in 

samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).  

• Daarnaast adviseert de NLsportraad de VNG een modelverordening te maken voor grote sportevenementen 

en adviseert de NLsportraad in een regio één overheidslichaam aan te wijzen voor de facilitering van 

sportevenementen als het evenement de gemeente- en provinciegrenzen overgaat.  
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3. Vrijwilligerswerk ondersteunen 

 

Uit de analyse van 25 grote sportevenementen blijkt dat alle grote sportevenementen draaien op vrijwilligers: van 

enkele tientallen tot honderden of zelfs een paar duizend per evenement. Voor de evenementenorganisatoren 

zijn de vrijwilligers goud waard. Hun inzet maakt de sportevenementen betaalbaar en toegankelijk, geeft deze 

evenementen een ‘gezicht’ en zorgt dikwijls voor verbinding van het sportevenement met lokale 

sportverenigingen. De vrijwilligers bij grote sportevenementen zijn liefhebbers pur sang. Zij nemen verlof op voor 

de duur van het evenement, werken als het moet 24/7 en ontvangen in géén van de door de NLsportraad 

onderzochte gevallen een geldelijke bijdrage.  

 

Tijdens het WK Hockey 2014 in Den Haag is de belastingdienst iedere dag aanwezig geweest om vrijwilligers te 

ondervragen. De belastingdienst controleerde of vrijwilligers werkelijk geen geldelijke vergoeding ontvingen van 

de Koninklijke Nederlandse Hockeybond (KNHB). 

 

Waar deze vrijwilligers het voor doen is de liefde voor de sport, de onderlinge contacten, de beleving en de 

herinnering. Om het de vrijwilligers mogelijk te maken dat zij hun werk goed kunnen uitvoeren, krijgen zij dikwijls 

vergoedingen in natura: maaltijden ter plekke, een vrijwilligersuitrusting en in sommige gevallen een 

reiskostenvergoeding. Deze vergoedingen in natura blijken in de praktijk grote problemen op te leveren met de 

belastingdienst. De maaltijden en de uitrusting worden gewaardeerd als loon in natura en afgemeten aan het 

vrijwilligersonkostenforfait, momenteel € 150 per maand. Bij grote sportevenementen – waar vrijwilligers veel 

werk verzetten in korte tijd – wordt dat bedrag al snel overschreden. Bij overschrijding wordt de 

evenementenorganisator vervolgens verplicht tot loonheffing en het voeren van een loonadministratie - voor 

honderden vrijwilligers. Bovendien wordt gerekend met de winkelwaarde van kleding en schoenen. Wanneer de 

goederen die worden weggegeven meer dan € 15 waard zijn, moet de sportevenementorganisator btw over de 

waarde aan de Belastingdienst betalen. Daarom kunnen de organisatoren hun vrijwilligers de uitrusting na afloop 

dikwijls niet meegeven als blijvende herinnering. 

 

Evenementenorganisatoren zoeken kunstmatige oplossingen om vrijwilligers werkkleding te laten dragen zonder 

dat dit door de belastingdienst bij de loonheffing wordt bijgeteld. In het geval van het EK vrouwenvoetbal moesten 

vrijwilligers verplicht iedere ochtend hun uitrusting ophalen bij een centraal uitgiftepunt en iedere avond 

terugbrengen. Zo kwam de uitrusting niet in bezit van de vrijwilligers zelf. Overigens werd dezelfde regel ook 

toegepast op de speelsters van het Nederlands elftal. Zij konden na afloop van een wedstrijd om dezelfde reden 

hun shirt niet aan de fans weggeven; de belastingdienst oordeelde dat op dat moment de shirts blijkbaar in bezit 

waren gekomen van de speelsters en interpreteerde dit als loon in natura. 

 

Advies 

• De NLsportraad roept het kabinet op om de knelpunten in de vrijwilligersregeling weg te nemen en uniform 

beleid te laten voeren in het hele land. Een oplossing zou kunnen zijn het maandbedrag van het 

vrijwilligersonkostenforfait te flexibiliseren naar een kwartaalbedrag (€ 450). Een andere oplossing is de in 

natura voorzieningen voor vrijwilligers – zoals de maaltijden en de uitrusting – te bezien als noodzakelijke 

verstrekkingen (werkkleding) en uit te zonderen van loonbelasting. Nog een optie is de vergoedingen zoals 

maaltijden en kleding niet op winkelwaarde, maar op inkoopwaarde te waarderen. 
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4. Private bijdragen stimuleren 

 

De ‘cash’ bijdragen van bedrijven en overheden aan grote sportevenementen worden divers vormgegeven. Uit de 

analyse van 25 grote sportevenementen blijkt dat bijdragen worden ingericht in de vorm van subsidies, 

sponsoring, hospitality, barters of in natura dienstverlening. Bedrijven investeren over het algemeen liever in 

jaarlijks terugkerende evenementen dan in incidentele evenementen, die veel meer risico’s met zich meebrengen 

en waarvan de (internationale) hoofdsponsors soms weinig ruimte overlaten voor andere sponsoren. Maar ook bij 

incidentele sportevenementen is de deelname van bedrijven noodzakelijk. 

 

Bedrijven die evenementen sponsoren – met exposure als doel – zijn eraan gewend om hierover btw af te 

dragen. Met uitzondering van de banken kunnen bedrijven deze btw ook weer aftrekken. Bij subsidies wordt geen 

btw geheven; tenzij de belastingdienst oordeelt dat overheden toch een tegenprestatie hebben gevraagd. Echter, 

de grenzen tussen sponsoring en subsidies lijken te vervagen. Bedrijven doen ook maatschappelijke 

investeringen en overheden subsidiëren in toenemende mate onder voorwaarden. Het omgekeerde – een bedrijf 

dat het evenement om maatschappelijke redenen financiert en geen btw hoeft te betalen – is de NLsportraad in 

de analyse niet tegengekomen. De roep hierom wordt wel gehoord. 

 

Sportmarketeer Bob van Oosterhout pleit al jaren voor vernieuwing en een moderne blik op de financiering van 

de sport. Hij ziet kansen om een beter evenwicht te bereiken tussen publieke en private financiering. Hij noemt de 

sport op dit moment te afhankelijk van overheidsmiddelen en de Nederlandse Loterij. “De overheid kan het door 

middel van fiscale prikkels aantrekkelijk maken dat bedrijven in sport investeren. Niet alleen grote bedrijven, maar 

ook het MKB dat vaak geworteld is in lokale gemeenschappen. Bedrijven willen graag iets bijdragen en niet 

alleen maar ‘logo plakken’. Fiscale prikkels werken. Kijk maar naar het effect van fiscale faciliteiten die zijn 

getroffen voor duurzaamheid en energie, of kunst en cultuur.” 

 

Een aparte categorie financiële bijdragen betreft giften. Giften aan grote sportevenementen zijn ongebruikelijk. 

Fiscaal wordt dit niet gestimuleerd. Echter, met oog op het mogelijk maken van grote sportevenementen 

(buitencategorie) in de toekomst kunnen de bijdragen van private partijen en de giften van vermogende 

particulieren of investeringsfondsen van doorslaggevend belang zijn.  

 

De Rotterdamse stichting die zich bezig houdt met een bid voor de Youth Olympic Games meldt dat het 

realiseren van de begroting staat of valt met de interesse van een aantal vermogende Rotterdammers. Deze 

Rotterdammers financieren het evenement niet vanwege de exposure, maar om maatschappelijke redenen zoals 

het opleiden van de jeugd en het tegengaan van jeugdwerkloosheid. De erkenning dat het bij de Youth Olympic 

Games gaat om een ‘goed doel’, kan doorslaggevend zijn voor het doen van giften en daarmee voor een 

sluitende begroting van het evenement.  

 

Advies 

• De NLsportraad adviseert om het bedrijfsleven beter bij sport en sportevenementen te betrekken. Een 

uitgelezen kans hiervoor biedt het sportakkoord, waarbij de NLsportraad heeft geadviseerd om dit 

kabinetsbreed op te zetten. De NLsportraad adviseert in het sportakkoord ook te bezien met welke fiscale 

maatregelen private investeringen in sport en sportevenementen kunnen worden gestimuleerd. 

• De NLsportraad adviseert het kabinet om grote sportevenementen zonder winstoogmerk te beschouwen als 

‘Algemeen Nut Beogende Instellingen’ (ANBI’s), zodat giften van private partijen kunnen worden gestimuleerd. 
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1 Opzet onderzoek
De Nederlandse Sportraad (hierna: NLsportraad) heeft in een onderzoek naar 25 grote sportevenementen
in Nederland geconcludeerd dat het huidige fiscale regime niet bevorderlijk is voor de organisatie van
sportevenementen.1 In  dit  kader  heeft  de  NLsportraad  ons  gevraagd  een  onderzoek  in  te  stellen.  Dit
onderzoek is bedoeld om tot een meer structurele inventarisatie van fiscale knelpunten te komen en
oplossing te leveren voor beleid, uitvoering en praktijk.

Gelet op het doel van het onderzoek is de NLsportraad tot de volgende vragen gekomen:
1. Welke fiscale knelpunten en drempels bestaan er bij de organisatie van grote sportevenementen?
2. Op welke wijze kunnen de knelpunten worden opgelost en de drempels worden verlaagd?
3. Op welke wijze kan in algemene zin de deelname (in cash of in natura) van burgers en bedrijven aan

de organisatie van grote sportevenementen fiscaal aantrekkelijker worden gemaakt?
4. Hoe kan tegelijkertijd de uitvoering door de Belastingdienst worden vereenvoudigd en de

uniformiteit worden geborgd?

Dit onderzoek bevat alle relevante belastingen en toeslagen op alle relevante onderdelen in relatie tot de
evenementenbegroting. Dit geldt voor zowel de inkomsten- als de uitgavenkant. Daarnaast is het
onderzoek afgebakend tot het terrein van grote sportevenementen. Dit houdt in dat wij niet in gaan op de
fiscaliteit bij topsport en/of breedtesport in het algemeen.

Een andere afbakening van het onderzoek is dat wij enkel fiscaliteit in ons onderzoek betrekken en niet
(andere)  financiële  instrumenten.  Het  onderzoek  is  voorts  primair  gericht  op  de  nationale  context.
Tenslotte vindt het onderzoek plaats onder de huidige fiscale wetgeving en de tot op heden bekende
plannen tot wijziging hiervan.

De opzet van ons onderzoek is in samenspraak met de NLsportraad tot stand gekomen en bestaat uit:
• Verkenning en analyse van fiscale knelpunten en drempels op basis van bestaande en mogelijk

toekomstige wet- en regelgeving;
• Interne brainstormsessies met EY-experts van de fiscale disciplines over de onderzoeksvragen;
• Interviews met drie organisatoren van grote sportevenementen;
• Overleg met een door de NLsportraad ingestelde commissie.

De fiscale experts van EY die hun bijdrage hebben geleverd aan het onderzoek zijn (tussen haakjes hun
specialisme):
• Bastiaan Kats (lokale heffingen en milieuheffingen);
• Sabine de Wijkerslooth de Weerdesteij Lhoëst (schenk- en erfbelasting);
• Wiebe Brink (vennootschaps- en inkomstenbelasting);
• Antoine Brons (loonheffingen en inkomstenbelasting)en
• Ruud Prinsen (indirecte belastingen).

Zij zijn expert op de weergegeven belastingmiddelen en hebben allen ervaring hiermee in relatie tot
sport(evenementen). Hierna worden zij ook aangeduid als ‘de (fiscale) expertgroep’.

1 Nederland op de Kaart, p. 53.
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Wij hebben daarnaast drie interviews afgenomen met organisatoren van grote sportevenementen. De
organisatoren en sportevenementen zijn geselecteerd door de NLsportraad in verband met hun brede
ervaring en de diversiteit tussen de drie organisaties (een bond, een stichting en een bedrijf).

De  geïnterviewde  personen  zijn  daarnaast  in  breder  verband  actief  bij  de  organisatie  van  grote
sportevenementen. Met deze selectie kon hierdoor een groter bereik worden gerealiseerd dan uitsluitend
de drie evenementen zelf. Het betreft:
• KLM Open (Norbert Chevalier van TigSports);
• EK Vrouwenvoetbal (Tobias Kuyvenhoven van de KNVB); en
• EK Atletiek (Yvonne Tamminga van Sportyv).

Wij danken de geïnterviewden voor hun nuttige bijdrage.

Tenslotte is vóór de totstandkoming van deze rapportage eenmaal overleg gevoerd met een gedeeltelijke
afvaardiging van door de NLsportraad ingestelde commissie.  De leden van deze commissie zijn (tussen
haakjes de organisatie):
• Michael van Praag (NLsportraad);
• Duncan Stutterheim (NLsportraad);
• Mariëtte van der Voet (NLsportraad);
• Pieter Asjes (Asjes Bisseling);
• Eric van Noorloos (Taxperience);
• Ronald Hetem (NOV);
• Bob van Oosterhout (Triple Double);
• Joep Swinkels (gemeente Utrecht);
• Karin van Willigen (KNHB).

Wij danken de commissie voor haar nuttige input.

De gekozen onderzoeksopzet is zodanig divers, dat zij binnen de gestelde kaders van de probleemstelling
ruim voldoende input biedt voor een nuttig antwoord. Naast de input van fiscale experts leidt de inbreng
van de geïnterviewden en commissieleden tot een gebalanceerd beeld van theorie en praktijk.
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2 Samenvatting
Uit het onderzoek volgt dat er bij de organisatie van grote sportevenementen op diverse terreinen fiscale
drempels worden geconstateerd. Met name de werking en uitvoering van de vrijwilligersregeling
(loonheffing) en het verstrekken van producten in natura in het algemeen (loonheffing en btw), worden
als (zeer) negatief ervaren. Deze regelingen beperken de aantrekkingsmogelijkheden van vrijwilligers die
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van grote sportevenementen. Daarnaast ontstaat bij niet aftrekbare
btw-heffing over bijdragen aan organisatoren een vermindering van het effect dat de verstrekkers van
deze bijdragen (overheid en bedrijfsleven) met deze bijdragen beogen (weglekeffect).

Wij raden de NLsportraad aan om zich primair te focussen op de volgende belangrijkste thema’s uit ons
onderzoek.

2.1 Wegnemen van bestaande belemmeringen en drempels:
• Het gebruiken van een (verhoogd) jaarforfait voor toepassing van de vrijwilligersregeling en het laten

vervallen van de toets aan het maandelijkse forfait en een uurloon;
• Het  buiten  beschouwing  laten  van  ‘noodzakelijke’  verstrekkingen  in  natura  bij  toetsing  aan  de

forfaitaire grenzen voor toepassing van de vrijwilligersregeling;
• De  drempel  van  €  15  voor  de  btw-heffing  over  goederen  die  onder  meer  aan  vrijwilligers  worden

gegeven, verhogen en jaarlijks indexeren;
• Handhaving van het verlaagd btw-tarief van 6% c.q. verlaging daarvan tot (eventueel) 0%.

2.2 Vergroten uniformiteit
De geïnterviewde organisatoren hebben duidelijk aangegeven dat de administratieve lasten verbonden
aan de in 2.1 genoemde regelingen, maar ook de overige fiscale regelingen, als zeer bezwaarlijk worden
ervaren. Er bestaat een prangende behoefte aan meer uniformiteit bij de fiscale behandeling door de
Belastingdienst van diverse vraagstukken.

Wij raden de NLsportraad aan het accent te leggen op de volgende aanbevelingen:
• De oprichting van één loket of unit bij de Belastingdienst die de fiscaliteit bij sportevenementen

behandelt en een versterking van eenduidig beleid;
• Ter bevordering van een eenduidige btw-heffing: het creëren van landelijke uniformiteit tussen lokale

overheden met betrekking tot subsidiebijdragen en het invoeren van landelijke afspraken voor
subsidiebijdragen (Inclusief zoveel mogelijk harmonisatie van de tegenprestaties), bijvoorbeeld met
een aantal modelovereenkomsten.

2.3 Invoeren nadere stimuleringsmaatregelen
De belangrijkste stimuleringsmaatregelen die wij aanbevelen, zien op het aanboren van financiering van
sportevenementen bij een nieuwe doelgroep (vermogende particulieren) en op een verlaging van het btw-
tarief tot 0% om met name de toegang van particulieren tot grote sportevenementen te vergemakkelijken.

Wij raden de NLsportraad aan om het accent te leggen op de volgende aanbevelingen:
• De ANBI-wetgeving zodanig aanpassen dat niet winst beogende sportevenementorganisatoren ook als

ANBI kwalificeren om gebruik te kunnen maken van vrijstellingen voor schenk- en erfbelasting en aftrek
van giften voor zowel inkomstenbelasting als vennootschapsbelasting;

• Verlaging van het btw-tarief op toegangskaartjes tot 0% op basis van recente Europese wetsvoorstellen.
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3 Fiscale belemmeringen en oplossingen
3.1 Algemeen
In dit onderdeel gaan wij per belastingsoort in op de geconstateerde fiscale belemmeringen. Indien
mogelijk geven we een oplossing voor de belemmering(en).

Tijdens het onderzoek hebben wij een aantal aanzienlijke belemmeringen geconstateerd. De door de
expertgroep geconstateerde belemmeringen bleken van groot belang bij de gehouden interviews. Een
aanzienlijk deel van de primaire feedback tijdens de interviews bestond uit reacties die acceptatie van de
regelgeving in Nederland bevestigden. We hoorden bijvoorbeeld de volgende opmerkingen: “Wij zijn er
aan gewend en hebben er geen last van”, “Iedereen moet nou eenmaal belasting betalen, je moet niet
teveel uitzonderingen krijgen” en “Regels zijn regels”. Deze uitingen suggereren een vorm van acceptatie
van de bestaande regels door ervaren professionals die hierover al vele discussies gevoerd hebben. In het
vervolg van de interviews bleek echter dat alle betrokkenen (substantiële) fiscale belemmeringen hebben
ervaren.

Alle geïnterviewden hebben een adviseur ingeschakeld: soms vooraf en soms naar aanleiding van een
discussie met de Belastingdienst. Behoudens bij één evenement, geven de geïnterviewden aan dat geen
vooroverleg met de Belastingdienst heeft plaatsgevonden. Reden hiervoor was de minder positieve
ervaringen bij vooroverleg bij eerdere evenementen. Genoemd zijn onduidelijke standpunten, onbegrip
voor de materie en niet goed onderbouwde afwijkende visies dan die van ingeschakelde adviseurs.

3.2 Loonheffingen
De geconstateerde belemmeringen zijn:
• De vrijwilligersregeling wordt als beperkend ervaren;
• De onzekerheid rondom fiscale kwalificatie van zelfstandigen zonder personeel;
• Onduidelijkheid over de fiscale duiding van representatie onder de werkkostenregeling.

Wij lichten deze belemmeringen hierna toe en geven waar mogelijk suggesties voor oplossingen aan.

3.2.1 De vrijwilligersregeling wordt als beperkend ervaren
Zowel tijdens de interviews als tijdens de commissievergadering komt naar voren dat organisatoren
beogen om de vrijwilligers een tegemoetkoming in de kosten, veelal reiskosten, te betalen en daarnaast
een aantal noodzakelijke dingen in natura te willen verstrekken respectievelijk ter beschikking te willen
stellen. Als voorbeelden hiervan worden genoemd: parkeerkaart, maaltijden, veiligheidsvesten,
toegangsbadges, kleding, schoeisel. Binnen de loonheffingen bestaat voor organisatoren de mogelijkheid
om gebruik te maken van de zogenoemde vrijwilligersregeling. Deze regeling beoogt middels een forfait
het eenvoudig te maken om vrijwilligers een onbelaste tegemoetkoming te verstrekken. Indien deze
tegemoetkoming in geld en natura niet hoger is dan € 1.500 per jaar en € 150 per maand wordt deze
beschouwd als een vergoeding voor kosten en is de organisator over deze betaling geen loonheffingen
verschuldigd.
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Als een vergoeding per uur is afgesproken wordt daarnaast getoetst of deze vergoeding in totaal onder
de € 4,50/2,50 (vanaf 1 juli 2017: ouder dan 22/jonger dan 22) per uur blijft. Tijdens de interviews is
aangegeven dat hoewel meestal geen vergoeding per uur wordt afgesproken er in de praktijk door de
Belastingdienst een omrekening wordt gemaakt bij vergoedingen per dag of dagdeel. Dit leidt tot een
mismatch tussen de Belastingdienst en de organisatoren. Laatstgenoemde beogen slechts onkosten te
vergoeden en geen vergoeding (per uur) voor verrichte inzet te verstrekken.

In de praktijk blijkt het lastig om van deze vrijwilligersregeling gebruik te maken, omdat de evenementen
in een relatief kort tijdsbestek plaatsvinden en de grens van € 150 en/of de uurvergoeding hierdoor snel
wordt overschreden. Daarnaast treedt in de praktijk vaak samenloop op van de vergoedingen en
noodzakelijke verstrekkingen, waardoor de grens van het maandbedrag eveneens relatief snel wordt
overschreden.

Als voorbeeld is hierbij meermalen de situatie genoemd van de vrijwilliger die een vergoeding krijgt voor
de reiskosten, een parkeerkaart, aan het evenement gerelateerde kleding en maaltijdvouchers/-
consumptiebonnen. Aangezien de verstrekkingen in natura voor toepassing van de loonheffingen
gewaardeerd worden op de waarde in het economische verkeer, draagt dit er aan bij dat het grensbedrag
van € 150 snel wordt overschreden.

Stel een sponsor verstrekt bij een sportevenement voor de vrijwilligers kledingpakketten die bijdragen aan
de herkenbaarheid, veiligheid en uitstraling. Bij de toetsing worden de kledingpakketten meegenomen
tegen de winkelwaarde (inclusief btw), terwijl de kostprijs van deze kleding voor de sponsor veelal
aanzienlijk lager ligt. Dit werd door de organisatoren als vreemd ervaren.

Het overschrijden van de normen van de vrijwilligersregeling betekent dat de totale vergoeding en
verstrekkingen in beginsel kan worden beschouwd als belast loon. Hierdoor is de organisator gehouden te
beoordelen of de arbeidsrelatie met de vrijwilliger kwalificeert als dienstbetrekking. In de praktijk wordt
snel aangenomen dat dit het geval is. Een organisator dient dan een loonadministratie te voeren ten
aanzien van de vrijwilligers en te beoordelen of en zo ja onder welke voorwaarden mogelijk aanspraak op
vrijstellingen kan worden gemaakt. Er is naar voren gekomen dat het lastig is om bepaalde verstrekkingen
juist te kwalificeren, omdat er vaak naast het noodzakelijkheidselement de schijn ontstaat dat de
vrijwilliger wordt bevoordeeld. Dit vraagt veel inspanning van de organisatoren om in overleg met de
Belastingdienst aannemelijk te maken wat de hoofdreden is geweest voor een verstrekking.

Eén van de voorbeelden die hierbij vaak wordt genoemd is het verstrekken van kleding aan vrijwilligers.
Dit type verstrekkingen heeft als hoofddoel herkenbaarheid en/of veiligheid van de vrijwilliger. Omdat de
kleding na afloop van het evenement voor zowel de sponsor als de organisator nutteloos is geworden en
geen waarde meer vertegenwoordigt mag de vrijwilliger dit vaak houden. Voor de loonheffingen vormt
het verstrekken van deze kleding in beginsel een voordeel uit de werkzaamheden als vrijwilliger en is
daarmee te belasten loon, tenzij er een uitzondering in de Wet op de loonbelasting is opgenomen. Voor
een dergelijk kledingverstrekking ontstaat discussie met Belastingdienst of sprake is van werkkleding dan
wel een Arbo verstrekking zodat een vrijstelling kan worden toegepast.
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Tijdens  onze  gesprekken  is  gebleken  dat  deze  discussie  er  toe  leidt  dat  organisatoren  kiezen  om  de
vrijwilligers naast verstrekkingen in natura geen andere vergoeding in geld (bijvoorbeeld reiskosten) te
geven,  om  zo  onder  het  forfait  van  de  vrijwilligersregeling  per  maand  te  blijven.  Dit  leidt  ertoe  dat
vrijwilligers niet langer bereid zijn om te helpen. Vanwege het grote aanbod van vrijwilligers, heeft dit tot
nu toe niet tot tekorten geleid, maar wel tot extra inzet van de organisatoren om het aantal vrijwilligers
op peil te houden. Soms wordt er voor gekozen om de gebruikte kleding na afloop in te nemen, waarna
het wordt vernietigd dan wel aan een goed doel wordt geschonken.

Oplossing
In het regeerakkoord is het plan gepresenteerd om de vrijstelling voor de vrijwilligersvergoeding met
ingang van 2019 te verhogen naar € 1.700. Onduidelijk is of de maandelijkse toets hierbij wordt verhoogd
naar bijvoorbeeld € 170 of wellicht wordt losgelaten.
• Een oplossing kan zijn het verhogen van de vrijstelling voor de vrijwilligersvergoeding en het loslaten

van de maandelijkse toets.
• Een andere oplossing is het loslaten van de toets aan een uurvergoeding. In de praktijk draaien

vrijwilligers de uren die nodig zijn, ongeacht de hierover gemaakte afspraken.
• Tot slot kan het een oplossing zijn om noodzakelijke verstrekkingen in natura buiten beschouwing te

laten bij het toetsen aan het vrijwilligersforfait.

3.2.2 De onzekerheid rondom fiscale kwalificatie van zelfstandigen zonder
personeel

Het organiseren van sportevenementen wordt veelal gedaan door projectorganisaties. Binnen deze
projectorganisaties  zijn  zowel  personen in  loondienst,  al  dan  niet  gedetacheerd  via  hun  werkgever,  als
zelfstandigen zonder personeel (hierna ZZP’er) actief. Voor organisatoren van sportevenementen is het
kunnen inzetten van ZZP’ers belangrijk, omdat zij zo eenvoudig toegang hebben tot deskundig en flexibel
inzetbare  arbeidskrachten.  Tot  voor  kort  was  het  voor  organisatoren  en  ZZP’ers  goed  te  doen  om  de
eventueel hiermee samenhangende loonheffingsrisico’s te beheersen. De bestaande systematiek van de
Verklaring  arbeidsrelatie  (hierna  VAR)  bood  zowel  vooraf  als  achteraf  voldoende  zekerheid.  Met  het
afschaffen van de VAR is deze zekerheid komen te vervallen. De organisatoren geven aan dat zekerheid
zowel vooraf maar ook achteraf omtrent het wel of niet verschuldigd zijn van loonheffingen belangrijk is.
In  het  huidige  systeem  ontbreekt  deze  zekerheid  waardoor  ZZP’ers  al  dan  niet  via  payroll  of
uitzendconstructies worden ingezet. Dit werkt kostenverhogend. Ook wordt aangegeven dat ZZP’ers niet
bereid zijn om in dienstbetrekking te werken waardoor sommige arbeidskrachten niet langer voor dit type
sportevenementen inzetbaar zijn. Dit knelpunt heeft zich voor de fiscaliteit deels opgelost doordat de
Belastingdienst  er  in  de  praktijk  voor  kiest  om  de  Wet  DBA  vooralsnog  niet  te  handhaven.  De
geïnterviewden waren ten tijde van de gesprekken erg benieuwd naar de praktische uitwerking van deze
wet en het bijbehorende toetsingskader. In het regeerakkoord heeft het kabinet inmiddels een alternatief
voor  de  Wet  DBA  geïntroduceerd.  Het  is  op  dit  moment  onzeker  of  binnen  dit  voorstel  de  gewenste
zekerheid vooraf en achteraf kan worden verkregen.

Oplossing
Het aan zowel de organisatoren als de ZZP’ers geven van duidelijke richtlijnen over bepaling wanneer er
wel of geen sprake is van zelfstandig ondernemerschap, waaraan zij vooraf kunnen toetsen en zekerheid
kunnen ontlenen.
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3.2.3 Onduidelijkheid over de fiscale duiding van representatie onder de
werkkostenregeling

Bij de interviews is naar voren gekomen dat er bij zowel sponsoren als deelnemende bedrijven
onduidelijkheid bestaat over de impact van de werkkostenregeling op het moment dat zij  besluiten om
werknemers en/of relaties deel te laten nemen aan evenementen. Zo is bijvoorbeeld aangegeven dat er
onduidelijkheid is over de kwalificatie van deelname van bedrijventeams aan evenementen. Is dit belast
loon of kan dit worden gezien als representatie en daarmee als een onbelaste verstrekking als zogenoemde
intermediaire kostenpost. Voor evenementen die (deels) drijven op deze vorm van representativiteit is
deze vermeende onzekerheid een knelpunt wat lastig door de organisator lijkt op te lossen. Ook werd het
voorbeeld genoemd waarbij werknemers van een sponsor een evenement bezoeken om zo de
betrokkenheid tussen de sponsor en het evenement beter tot uitdrukking te laten komen. Dit wordt voor
de loonheffingen snel als loon beschouwd.

De discussies lijken met name voort te komen uit onbekendheid met en/of onduidelijkheid van nieuwe
regelgeving. De werkkostenregeling is vanaf 2015 verplicht voor alle werkgevers in Nederland en
sindsdien komen dit soort vragen op. Het gevoel bestaat dat ondernemingen met name de onduidelijkheid
en  daarmee  onzekerheid  over  de  uiteindelijke  kwalificatie  als  argument  gebruiken  om  af  te  zien  van
deelname of de deelname te beperken. Overigens is met de introductie van de werkkostenregeling geen
inhoudelijke wijziging beoogd in de kwalificatie van representatieve uitgaven voor de loonheffingen.

Oplossing
Het verstrekken van aanvullende specifieke voorlichting op dit punt vanuit de Belastingdienst.

3.3 Btw
De geconstateerde belemmeringen zijn:
• Belastbaarheid subsidies/sponsorbijdragen
• Barterovereenkomsten met sponsoren
• Btw-behandeling sponsorpakketten
• Verstrekkingen in natura aan vrijwilligers of werknemers van derden
• Btw en doorberekende cateringkosten
• Voorgenomen verhoging van het verlaagde tarief van 6% naar 9%
• Voorgenomen wetswijziging tot vrijstelling van de terbeschikkingstelling van sportaccommodaties

Wij lichten deze belemmeringen hierna toe en geven waar mogelijk suggesties voor oplossingen aan.

3.3.1 Belastbaarheid subsidies/sponsorbijdragen
In de praktijk is er vooral bij bijdragen van lokale overheden (gemeenten en provincies) onduidelijkheid
over  de  btw-behandeling  van  die  bijdragen.  Het  fiscale  risico  op  onjuiste  btw-behandeling  van  deze
bijdrage ligt bij de ontvanger van de bijdrage. Bij sponsor- en/of subsidiebijdragen moet de organisator
namelijk  als  ontvanger  van  de  bijdrage  bepalen  of  deze  bijdrage  leidt  tot  heffing  van  btw.  Hiervoor  is
relevant of de verstrekker van de bijdrage een tegenprestatie ontvangt, bijvoorbeeld naamsvermelding,
toegangskaartjes etc. Deze tegenprestatie en de waarde daarvan moeten ook in verhouding staan met de
hoogte van de bijdrage.
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Gemeenten en provincies hanteren in toenemende mate aanvullende voorwaarden voor het verstrekken
van een bijdrage. Elke afzonderlijke lokale overheid hanteert veelal andere voorwaarden. Dit betekent in
de praktijk dat de organisator van een sportevenement elke overeenkomst afzonderlijk moet toetsen. De
toets  of  een  bijdrage  leidt  tot  heffing  van  btw is  daarnaast  ook  relatief  complex.  Dit  leidt  dus  tot  een
omvangrijke administratieve last voor de organisator van het sportevenement.

Gemeenten en provincies menen, al dan niet terecht, dat eventuele btw-heffing bij hen niet neutraal
uitpakt (geen aftrek of geen compensatie uit het BTW compensatiefonds). In dat geval leidt btw-heffing
tot een lagere netto-opbrengst voor de sportevenementorganisator, omdat de gemeente/provincie deze
btw niet aanvullend vergoedt. Daarnaast is er ook vanuit de geldverstrekker minder rendement op zijn
motieven tot verstrekken van een bijdrage omdat hij een deel van zijn bijdrage ziet verdampen als gevolg
van niet aftrekbare btw-heffing (weglekeffect). Overigens geldt deze problematiek ook voor andere
sponsoren zonder btw-aftrekrecht, zoals financiële instellingen (banken en verzekeraars).

Oplossing
Wij raden aan bij het ministerie van Financiën aan te dringen op het formuleren van beleid onder welke
omstandigheden subsidies en sponsorbijdragen bijdragen leiden tot btw-heffing en onder welke
voorwaarden  een  gemeente/provincie  recht  heeft  op  aftrek  of  compensatie  van  die  btw.  Voor  de
haalbaarheid van dit verzoek is het aan te bevelen dat gemeenten/provincies hun subsidievoorwaarden
voor evenementen uniformeren. Dit bevordert de haalbaarheid van het gewenste fiscale beleid.

3.3.2 Barterovereenkomsten met sponsoren
In de praktijk wordt vaak sponsoring in natura verleend (‘barter’). Denk aan het verlenen van fiscaal advies
aan een sportevenementorganisator in ruil voor naamsvermelding van de fiscaal adviseur. In deze gevallen
moeten de sponsor en de sportevenementorganisator over en weer facturen met btw naar elkaar sturen.
Vooral de grondslag waarover btw wordt geheven, is lastig te bepalen. Dit leidt volgens de geïnterviewde
personen vaak tot discussies over de waarde, vooral bij sponsoren die niet met deze problematiek bekend
zijn.

Oplossing
De fiscale theorie op grond waarvan de btw-grondslag wordt berekend, is complex vanwege rechtspraak
waarin criteria voor wetstoepassing en uitleg zijn gegeven. Aanpassing van wet- en regelgeving lijkt gelet
op het (EU-rechtelijke) karakter daarvan geen reële mogelijkheid. Het verdient aanbeveling dat
organisatoren dit vooraf met hun sponsors in kaart brengen en afstemmen met de Belastingdienst, al dan
niet met ondersteuning van een fiscaal adviseur.

3.3.3 Btw-behandeling sponsorpakketten
Sponsorpakketten hebben vaak een grote diversiteit qua inhoud van de tegenprestaties die de organisator
aan de sponsor verleent. Bijvoorbeeld, entree, catering, naamsbekendheid, standruimte, etc. Deze
tegenprestaties kennen ieder hun eigen btw-behandeling (wel/geen btw, wel/geen laag tarief).

Oplossing
De fiscale theorie op grond waarvan de btw-kwalificatie wordt beoordeeld is complex vanwege rechtspraak
waarin criteria voor wetstoepassing en uitleg zijn gegeven. Het verdient aanbeveling dat organisatoren dit
vooraf met hun sponsors in kaart brengen en afstemmen met de Belastingdienst, al dan niet met
ondersteuning van een fiscaal adviseur.
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3.3.4 Verstrekkingen in natura aan vrijwilligers of werknemers van derden
Een andere belemmering is de mogelijke btw-heffing bij verstrekkingen in natura. Denk bijvoorbeeld aan
het weggeven van kleding aan vrijwilligers en sporters. Wanneer de goederen die worden weggegeven
meer dan € 15 waard zijn, moet de sportevenementorganisator btw over de waarde aan de Belastingdienst
betalen. Deze drempel van € 15 is in 2007 vastgesteld en is/wordt niet jaarlijks geïndexeerd.

Ook bij de sponsor kan een btw-issue ontstaan. Wanneer de sponsor bijvoorbeeld toegangskaartjes heeft
gekocht en vervolgens aan zijn werknemers en zakelijke relaties weggeeft, leidt dit bij de sponsor mogelijk
tot uitsluiting van aftrek van de btw op de toegangskaartjes.  In dat geval moet per werknemer worden
bepaald  of  de  kostprijs  van  de  totale  verstrekking  die  de  sponsor  aan  zijn  werknemer  heeft  gedaan
(inclusief kerstpakketten en dergelijke verstrekkingen) meer bedraagt dan € 227 per jaar (BUA-regeling).

Oplossing
Wij stellen voor deze drempel van € 15 voor het gratis verstrekken van goederen (wettelijk) te verhogen
en jaarlijks te indexeren. De kans op afschaffing van de BUA-regeling schatten wij vrij laag in. Wij stellen
daarom voor om in te zetten op een verhoging en jaarlijkse indexering van de drempel (die nog stamt uit
het guldentijdperk; toen was de drempel f 500).

3.3.5 Btw en doorberekende cateringkosten
De  uitsluiting  van  aftrek  van  btw  op  cateringkosten  wordt  als  een  onrechtvaardige  belemmering
beschouwd. Met name wanneer de sportevenementorganisator in sponsorpakketten de cateringkosten
met btw doorbelast. Dit leidt tot dubbele btw-heffing: de btw is een kostenpost bij zowel de
sportevenementorganisator als de sponsor.

Oplossing
Wij stellen voor in beleidsmaatregelen aftrek bij de organisator toe te staan voor zover deze kan aantonen
dat de cateringkosten zichtbaar op de factuur aan de sponsor worden doorbelast en op deze factuur wordt
vermeld dat de sponsor voor de btw op die cateringkosten geen recht op aftrek heeft.

3.3.6 Voorgenomen verhoging van het verlaagde tarief van 6% naar 9%
Tevens benoemen wij de plannen van de huidige regering om per 2019 het verlaagde btw-tarief integraal
te verhogen van 6% naar 9%. Dit leidt er toe dat toegangskaartjes duurder worden waardoor minder
publiek aanwezig zal zijn hetgeen de stimulans van de sport negatief beïnvloedt. Bij gelijkblijvende prijzen
betekent dit dat de organisator minder omzet overhoudt, hetgeen ten koste gaat van de haalbaarheid of
de kwalitatieve invulling van het evenement.

Oplossing
Handhaven van het tarief voor toegangskaartjes op 6%. De Europese regelgeving staat dit niet in de weg.
Op basis van mogelijk toekomstige Europese regelgeving zou het tarief zelfs verlaagd kunnen worden naar
0%. Wij stellen voor in te zetten op een verlaging van het tarief naar 0%.
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3.3.7 Voorgenomen wetswijziging tot vrijstelling van de terbeschikkingstelling
van sportaccommodaties

De  waarschijnlijke  uitbreiding  van  de  sportvrijstelling  in  de  btw  leidt  er  vermoedelijk  toe  dat  de
terbeschikkingstelling van sportaccommodaties niet meer is belast tegen 6%, maar is vrijgesteld van btw-
heffing. Hierdoor zal de exploitant van deze accommodaties zijn btw op de bouw- en exploitatiekosten niet
meer kunnen terugvorderen en verdisconteerd willen zien in de huurprijs. De huurprijs van deze
accommodaties zal dus stijgen voor organisatoren die hiervan gebruik maken.2

Oplossing
Wij bevelen een nadere analyse aan van de vraag of bovenstaande dienstverlening daadwerkelijk valt te
rangschikken onder de vrijstelling. Zo niet, dan doet dit nadeel zich niet voor. Zo ja, dan raden wij aan bij
het ministerie van Financiën duidelijkheid te verkrijgen onder welke omstandigheden de
terbeschikkingstelling van een sportaccommodatie als (kale) verhuur kan worden aangemerkt. Bij verhuur
kan namelijk voor een btw-belast regime worden geopteerd/gekozen. Dit leidt tot het voorkomen van de
beschreven huurverhoging.

3.4 Overige belastingen en heffingen
Bij diverse grote sportevenementen speelt precariobelasting een rol. Dit is een belasting die verschuldigd
is voor het hebben van voorwerpen op, onder of boven gemeentegrond. Iedere gemeente heeft de keuze
om al dan niet precariobelasting te heffen en ook de maatstaf waarover belasting wordt geheven en het
tarief te bepalen. Er bestaat de mogelijkheid voor gemeenten om een vrijstelling in te voeren.

Oplossing
Wij raden aan om bij sportevenementen met de betreffende gemeente te onderhandelen over de invoering
van een vrijstelling voor precariobelasting.

Een ander praktijkvoorbeeld van een lokale belasting die belemmerend werkt, is reclamebelasting. Bij het
EK  Atletiek  is  bijvoorbeeld  veelvuldig  contact  geweest  met  de  gemeente  Amsterdam  over  de
reclamebelasting. Evenals bij de precariobelasting heeft elke gemeente de keuze om reclamebelasting te
heffen en om bepaalde voorwaarden daarvoor vast te stellen. Hier bestaat dus ook de mogelijkheid een
vrijstelling in te voeren.

Oplossing
Wij raden dan ook aan om bij sportevenementen met de betreffende gemeente te onderhandelen over de
invoering van een vrijstelling voor reclamebelasting.

2 De recent voorgestelde compensatiemaatregelen kunnen dit positief beïnvloeden, maar daarvoor geldt dat (i) deze enkel

gelden voor bestaande sportaccommodaties en niet voor nieuwe en (ii) de exacte vormgeving en voorwaarden van die

compensatiemaatregelen (en dus ook het compenserende effect daarvan) nog niet bekend is. Het is de vraag of deze

compensatie daadwerkelijk in de tarieven zal worden doorgevoerd.
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De organisatie van een (groot) sportevenement zal zeer veel gemeentelijke en/of provinciale
dienstverlening afnemen. Dit zal onder meer gaan om dienstverlening op het gebied van Horeca- en
evenementenvergunningen, de Drank- en Horecawet, Verkeer en vervoer, ontheffing van
parkeerverboden, vergunningen voor het verspreiden van flyers of promotiemateriaal, muziekvergunning
en omgevingsvergunningen. De mogelijkheid bestaat dat gemeenten in de Legesverordening, mits
voldoende gerechtvaardigd, een vrijstelling opnemen voor grote sportevenementen. Leges mogen in
totaliteit maximaal kostendekkend zijn waardoor een vrijstelling van de heffing de belastingdruk bij andere
belastingplichtigen waarschijnlijk zal verhogen.

Oplossing
Om de belemmering weg te nemen, kunnen organisatoren van sportevenementen met de betreffende
gemeente onderhandelen over de invoering van een vrijstelling van leges voor het sportevenement.

Op het gebied van schenk- en erfbelasting zien wij ook diverse belemmeringen, al worden deze niet
ondersteund  door  praktijkervaringen  van  de  geïnterviewde  organisatoren.  Wel  verwachten  zij  in  de
toekomst een groter beroep te moeten dien op private financiers vanwege de terugtrekkende overheid op
hun gebied. De grootste belemmering is dat giften aan sportevenementorganisatoren bij de organisatie
zijn belast met schenkbelasting voor zover de belastingvrije som van € 2.129 (2017) wordt overschreden.
Voor algemeen nut beogende instellingen (hierna: ANBI’s) bestaat echter een volledige vrijstelling van
schenkbelasting. Organisatoren van sportevenementen kwalificeren in de regel niet als algemeen nut
beogende instelling. Gelet op het algemeen nut van een sportevenement kunnen hier vraagtekens bij
worden gezet.

Oplossing
Wij stellen voor de bestaande wetgeving zodanig aan te passen dat niet winst beogende organisatoren van
sportevenementen ook als ANBI kunnen kwalificeren.

In het verlengde hiervan bestaat een teruggaafregeling in de energiebelasting voor ANBI’s, die voordeliger
is dan enkele andere compenserende maatregelen. Voor de teruggaafregeling geldt echter de voorwaarde
dat de instelling niet of slechts in beperkte mate werkzaam is op het gebied van sport. De NLsportraad
zou erop kunnen inzetten deze eis uit de wet te halen waardoor ook sportevenementorganisatoren
aanspraak kunnen maken op teruggaaf van energiebelasting.

Oplossing
Wij stellen voor de bestaande wetgeving zodanig aan te passen dat niet winst beogende organisatoren van
sportevenementen  ook  als  ANBI  kunnen  kwalificeren  en  integraal  gebruik  kunnen  maken  van  de
teruggaafregeling in de energiebelasting.
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4 Vereenvoudiging en vermindering van compliance en
uniformiteit

Alle geïnterviewde organisatoren van sportevenementen bevestigen dat er een fiscale regeldruk aanwezig
is. Dat gaat dan onder andere over het bepalen van de grens van € 150 voor de vrijwilligersregeling in de
loonbelasting, maar ook over btw-heffing bij subsidies/sponsoring, tarief bij gecombineerde diensten, etc.
Wij  zien  een  aantal  mogelijkheden  om  de  regeldruk  c.q.  compliance  te  vereenvoudigen  en/of  te
verminderen bij zowel de organisatoren als de Belastingdienst.

Alle hiervoor in hoofdstuk 3 aangedragen oplossingen nemen de knelpunten weg, zorgen voor
vermindering van compliance bij de organisatoren, maar zorgen er tegelijk voor dat de compliance bij en
controle op de naleving door de Belastingdienst wordt verminderd. Het invoeren van vereenvoudigingen
op  de  genoemde  terreinen  zal  bij  alle  betrokkenen  leiden  tot  een  beter  draagvlak,  het  beter  kunnen
inzetten van vrijwilligers en het verminderen van de administratieve impact en de naleving daarvan.

Daarnaast  kan  het  vorenstaande  worden  bereikt  door  een  verbetering  van  de  uniformiteit  in  de
behandeling door de Belastingdienst van de relevante fiscale onderwerpen. Organisatoren van meerdere
evenementen gaven aan dat zij vaak met andere eenheden van de Belastingdienst te maken hebben, die
soms afwijkende visies hebben op onderwerpen met eenzelfde fiscale dimensie. Ter verbetering van deze
uniformiteit kan volgende worden overwogen:
• Ten  eerste  denken  wij  aan  de  oprichting  van  één  loket  of  unit  bij  de  Belastingdienst  voor

sportevenementen.3 Dit maakt de toegankelijkheid van de Belastingdienst voor een organisator van
een sportevenement groter. Daarnaast geldt er dan een landelijke (fiscale) lijn die voor alle
evenementen gelijkelijk wordt gehanteerd. In het verlengde hiervan of als alternatief hiervoor denken
wij ook aan het bij het organiseren van een sportevenement aanwijzen van één contactpersoon binnen
de Belastingdienst. Ook deze maatregel vergroot de toegankelijkheid van de Belastingdienst.

• Een tweede mogelijkheid tot vereenvoudiging bij sportevenementen die de gemeente- of
provinciegrenzen overschrijden, is het aanwijzen van één overheidslichaam (gemeente of provincie)
voor de vergunningverlening en de heffing van lokale heffingen.

• In het verlengde hiervan is een andere vereenvoudigingsmaatregel de uniformering van gemeentelijke
en provinciale subsidievoorwaarden en de fiscale behandeling daarvan (bijvoorbeeld voor eenduidige
btw-heffing bij subsidies). Dit kan bijvoorbeeld door landelijk met enkele modelovereenkomsten te
werken.

3 Wij zijn bekend met het bestaan van de Landelijke Doelgroep Sport, het aanspreekpunt vanuit de Belastingdienst voor grote

internationale sportevenementen. Deze eenheid is echter niet voor alle grote sportevenementen het aanspreekpunt en in de

praktijk kennelijk zowel binnen als buiten de Belastingdienst minder bekend. De geïnterviewde personen gaven juist aan met

meerdere eenheden van de Belastingdienst geconfronteerd te zijn.
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5 Fiscale maatregelen ter stimulering grote
sportevenementen

Het wegnemen van de fiscale drempels die zijn genoemd in onderdeel 3, zal positieve effecten hebben op
het organiseren van grote sportevenementen. Daarnaast zijn de volgende fiscale maatregelen denkbaar
ter stimulering van deze evenementen:
• Kwalificatie van de organisatoren van deze evenementen als ANBI onder de gebruikelijke voorwaarden,

zodat geen schenk- of erfbelasting verschuldigd is over schenkingen/erfenissen;
• Verlaging van het btw-tarief voor toegangskaartjes naar wellicht 0% indien Europese wet- en

regelgeving wordt aangepast (waar nu een voorstel voor ligt);
• Onbeperkte aftrek van giften voor de heffing van inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting;
• Het invoeren van een multiplier (stel 25-50%) voor extra aftrek van bovengenoemde giften;
• Het aftrekbaar stellen van legaten voor erfbelasting en wellicht inkomstenbelasting;
• Vrijwilligers die afzien van een vergoeding, kunnen dit bedrag opvoeren als aftrekbare post op hun

aangifte inkomstenbelasting;
• Vrijstelling van kansspelbelasting voor kansspelen ten behoeve van sportevenementen; en
• Vrijstelling belastingplicht vennootschapsbelasting indien een eventueel positief resultaat wordt

aangewend ten behoeve van de sport.
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6 Conclusies en aanbevelingen
Hieronder nemen wij de – naar onze mening – belangrijkste aanbevelingen aan de NLsportraad op. Onze
belangrijkste aanbevelingen zijn:

Wegnemen bestaande belemmeringen en drempels
• Het gebruiken van een (verhoogd) jaarforfait voor toepassing van de vrijwilligersregeling en het laten

vervallen van de toets aan het maandelijkse forfait en een uurloon;
• Het  buiten  beschouwing  laten  van  ‘noodzakelijke’  verstrekkingen  in  natura  bij  toetsing  aan  de

forfaitaire grenzen voor toepassing van de vrijwilligersregeling;
• De  drempel  van  €  15  voor  de  btw-heffing  over  goederen  die  onder  meer  aan  vrijwilligers  worden

gegeven, verhogen en jaarlijks indexeren;
• Handhaving van het verlaagd btw-tarief van 6% c.q. verlaging daarvan tot (eventueel) 0%.

Vergroten uniformiteit
• De oprichting van één loket of unit bij de Belastingdienst die de fiscaliteit bij sportevenementen

behandelt met een versterking van eenduidig beleid;
• Ter bevordering van een eenduidige btw-heffing: het creëren van landelijke uniformiteit tussen lokale

overheden met betrekking tot subsidiebijdragen en het invoeren van landelijke afspraken voor
subsidiebijdragen (Inclusief zoveel mogelijk harmonisatie van de tegenprestaties), bijvoorbeeld met
een aantal modelovereenkomsten.

Invoeren van nadere stimuleringsmaatregelen
• De ANBI-wetgeving zodanig aanpassen dat niet winst beogende sportevenementorganisatoren ook als

ANBI kwalificeren om gebruik te kunnen maken van vrijstellingen voor schenk- en erfbelasting en aftrek
van giften voor zowel inkomstenbelasting als vennootschapsbelasting;

• Verlaging van het btw-tarief op toegangskaartjes tot 0% op basis van recente Europese wetsvoorstellen.

Ernst & Young Belastingadviseurs LLP
Februari 2018
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Dit is een uitgave van de Nederlandse Sportraad 
 
De Nederlandse Sportraad is een onafhankelijk adviesorgaan, dat zich 
richt op het versterken van de betekenis van sport voor de samenleving 
en op het vergroten van het rendement van sportevenementen, inclusief 
het ontwikkelen van een aansprekende evenementenagenda. 
Dat doet zij op transparante wijze samen met de betrokkenen uit het veld. 
De NLsportraad bestaat uit negen leden onder voorzitterschap van 
Michael van Praag. Adviezen van de NLsportraad zijn vernieuwend, onderbouwd 
door onderzoek en toetsing in de praktijk, en praktisch uitvoerbaar. 
 
Zie https://www.nederlandse-sportraad.nl 
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