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Breda, 24 december 2018 
 
Betreft: Vragen ex. art. 9 RVO 
 
Aan het college van B&W van Breda 
  
Onderwerp: Wie profiteert van verruiming BTW-sportvrijstelling per 1 januari 2019? 
 
Geacht College, 
 
Per 1 januari 2019 wordt de BTW-sportvrijstelling uitgebreid. Dat betekent dat er 
geen 6% BTW meer in rekening wordt gebracht bij het verhuren van sportzalen en 
sportvelden. Voor sportverenigingen gold in 2018 dat zij een factuur kregen voor 
‘huur sportveld’ en daar werd dan BTW bijgeteld. In 2019 zouden zij een factuur 
moeten krijgen voor alleen de huur en geen BTW. 
 
Uit ons omringende gemeenten krijgen wij echter verontrustende geluiden. In 
bijvoorbeeld Tilburg blijft de gemeente hetzelfde bedrag – dus inclusief de 6% 
toeslag - aan de sportverenigingen factureren. Dat is in strijd met de geest van de 
wet die er juist op gericht was sportverenigingen te ontlasten.  
 
Eén van de argumenten van de gemeente Tilburg was dat dit zo in alle B5-
gemeenten (Breda, Tilburg, Den Bosch, Eindhoven en Helmond) is geregeld. 
 
Dit brengt ons tot de volgende vragen: 
 

1. Klopt het dat ook Breda ondanks dat de BTW van 6% komt te vervallen, dit 
toch door blijft berekenen bij de verhuur van sportzalen en -velden? Kunt u uw 
antwoord toelichten? 

2. Is er overleg geweest met de (koepels van) sportverenigingen over de 
uitbreiding van de BTW-sportvrijstelling? Wat was hierbij het standpunt van de 
verenigingen en dat van de gemeente? 

3. Wat zijn de financiële gevolgen van de verruiming van de vrijstelling voor 
sportverenigingen? Had de BTW-sportvrijstelling ook van invloed kunnen zijn 
op de hoogte van de contributie en daarmee de bereikbaarheid van sport? 

4. Ontvangt de gemeente per saldo meer of minder geld van de Bredase 
sportverenigingen? Indien dit meer is, waarom is ervoor gekozen de BTW 
sportvrijstelling ten goede te laten komen aan de clubs? 



5. Blijft het geld wat de gemeente eventueel meer ophaalt bij sportverenigingen 
door de BTW-sportvrijstelling niet door te berekenen, behouden voor de 
breedtesport? Zo nee, hoe wordt dit dan ingezet?  

Met vriendelijke groet, 
 
 
Maurice Spapens    
BurgerRaadslid SP Breda 
 
  

 


