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Het ‘geven van gelegenheid tot sportbeoefening’ valt onder het lage BTW-tarief. De Hoge
Raad heeft deze BTW-post in 2007 in het Wandelvierdaagse-arrest ruim uitgelegd: het
verlaagde BTW-tarief is van toepassing als de organisator van de sportmanifestatie aan
de deelnemers het recht verleent ‘om gebruik te maken van sportaccommodaties’. Zo’n
sportaccommodatie kan ook in de openbare ruimte liggen, zo blijkt uit twee recente
arresten waarin de Hoge Raad het lage BTW-tarief verleende voor zeillessen op openbaar
water en voor hardlooptrainingen op de openbare weg.

BV De Waterrat exploiteerde een zeilschool aan een van de Friese meren. De BV had op de wal een
accommodatie met douche- en kleedruimten, sanitaire en logiesvoorzieningen. Pal naast die
accommodatie lag een jachthaven, waarvan de BV het exclusieve gebruiksrecht had en waar haar
zeilboten lagen. De rest van het meer was openbaar water. De BV organiseerde zeil- en
surfarrangementen voor kinderen. De lessen werden gegeven in de jachthaven en op het openbare
deel van het meer. De BV had voor die lessen een gedeelte van het meer afgebakend met boeien en
vlotten; het gebruik van die openbare ruimte was formeel niet geregeld.
De BV stelde dat het zeil- en surfonderricht moest
worden aangemerkt als het geven van gelegenheid
tot sportbeoefening waarop het verlaagde BTW-tarief
van toepassing was. Rechtbank Leeuwarden was het
daar niet mee eens, Hof Leeuwarden en de Hoge
Raad wél. De sportaccommodatie op de wal met de
bijbehorende voorzieningen én het aangrenzende
water waarop de zeil- en surflessen werden gegeven,
waren nadrukkelijk en herkenbaar gereserveerd voor
de sportbeoefening. Daarom viel het complex onder
het begrip sportaccommodatie als bedoeld in de
BTW-Richtlijnen. Dat het zeilen en surfen ook
plaatsvond op het open water vond de Hoge Raad
geen beletsel voor toekenning van het lage
BTW-tarief.

Ons hoogste rechtscollege heeft eenzelfde uitspraak gedaan voor een sportschool die (hard-)
looptrainingen gaf. Die trainingen startten en eindigden op een sportcomplex, het lopen zelf vond
plaats op de openbare weg, onder begeleiding van een trainer. Vóór en na de trainingen maakten de
deelnemers gebruik van de op het sportcomplex aanwezige kantine, kleedkamers en douches. En de
sportschool zorgde ervoor dat tijdens de trainingen een fysiotherapeut op het sportcomplex
aanwezig was. 
Rechtbank Arnhem en Hof Den Bosch beslisten dat de looptrainingen niet onder het lage BTW-tarief
gebracht konden worden. De Hoge Raad besliste anders: de sportschool gaf de deelnemers de
gelegenheid tot het beoefenen van de hardloopsport in georganiseerd verband, vanuit een vaste
locatie. Dat het eigenlijke sporten plaatsvond op de openbare weg deed hier niet aan af.  
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Commentaar
Iedereen heeft wel eens last van werkdruk, stress of conflicten die de balans in het leven verstoren.
Sporten is dan een goede remedie om lichaam en geest weer op orde te krijgen. De Romeinen
wisten het al: mens sana in corpore sano. Deze twee arresten van de Hoge Raad getuigen van een
gezonde geest in een gezond lichaam. Lekker buiten sporten, tegen het lage BTW-tarief, een prima
zaak! 
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