PERSBERICHT
Veenendaal, 12 december 2013

Toerfietstochten fors duurder
De belastingdienst blijkt voor toerfietstochten van de organisatoren te eisen dat zij het hoge BTW
tarief van 21 % toepassen in plaats van het lage tarief van 6 % dat voor andere buitensporten
geldt. NTFU en NOC*NSF hebben dit probleem onder de aandacht gebracht van CDA-kamerleden
Omtzigt en Bruins Slot. Zij stelden hierover vandaag vragen aan de Staatssecretaris van Financiën.
Vanwege onduidelijkheid in de richtlijnen in het Sportbesluit blijkt er discussie mogelijk of
verenigingen en stichtingen over hun inschrijfgelden voor tochten 6% of 21% belasting moeten
betalen. De bepaling van het tarief hangt af van de vraag of de activiteit georganiseerd wordt vanuit
een sportaccommodatie. Toerfietstochten, maar bijvoorbeeld ook wandeltochten en
schaatstoertochten, maken gebruik van openbare ruimtes zoals wegen en bossen. Volgens de
omschrijving in het Sportbesluit gelden deze ruimten als sportaccommodatie als ze ‘gereserveerd’
zijn voor sport. In de praktijk blijkt dat inspecteurs de routes van toerfietstochten niet als
sportaccommodatie aanmerken en dus het hoge belastingtarief van 21% toepassen.
Voor verenigingen betekent dit dat ze een aanzienlijk deel van hun inkomsten moeten afdragen aan
de fiscus. De verenigingen kunnen niet anders dan dit doorberekenen en de prijzen voor deelnemers
dus laten stijgen. Hiermee komt de deelname van enorm veel fietsliefhebbers aan de ruim 3000
toertochten per jaar onder druk.
Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF: “Het moet toch mogelijk zijn om heldere regels met
elkaar af te spreken zodat ook die meer dan 3000 toerfietstochten onder het lage BTW-tarief vallen.
We kunnen veel winnen met sport, op allerlei gebied. Sport duurder maken helpt daar niet bij.”
Het Sportbesluit, de wet die bepaalt onder welke voorwaarden het lage BTW-tarief geldt in de sport,
is bedoeld om sport te stimuleren, maar met deze uitleg van de voorwaarden is het tegengestelde
het geval.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Carolijn Caderius van Veen via ccaderius@ntfu.nl of 06- 38
57 49 46.
Wielersportbond NTFU behartigt de belangen van de sportieve racefietser, de mountainbiker en de recreatieve
fietser. De NTFU zet zich in voor kwaliteit en veiligheid binnen de wielersport. De ruim 55.000 fietsers, die via
een vereniging of individueel verbonden zijn met de NTFU, profiteren van de activiteiten die NTFUverenigingen organiseren, zoals toertochten, clinics en trainingen. De NTFU ondersteunt deze verenigingen
door het bieden van specialistische en praktische informatie.
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