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FAQ’s over wijzigingen btw-regeling 
Wat is een motorboot? 
Q 1 - Wordt het varen met snelle motorboten (met Y-nummer) tot sport gerekend? 
A - Nee, alleen de zogenoemde powerboats zijn geschikt voor sport. Voor alle lig- en bergingsplaatsen voor snelle motorboten moet 
dus gewoon btw worden geheven. Het is dus niet afhankelijk van het aantal pk’s of de snelle motorboot-registratie.  
  
Q 2 - Hoe ga je om met een zeilboot die op de motor vaart? 
A - Een zeilboot is geschikt voor sport. Of en hoe een zeilboot wordt gebruikt is niet bepalend. Uitgangspunt is dat de boot geschikt 
moet zijn voor sport. De verhuur van een lig- of bergingsplaats voor een zeilboot, geschikt voor sport, is btw-vrijgesteld. 
  
Q 3 - Is een motorsailer een zeilboot? 
A - Een motorsailer is geschikt om mee te zeilen en daarmee geschikt voor sport. Een motorboot met steunzeil is niet bedoeld om 
mee te zeilen, maar alleen om stabieler in het water te liggen. En dus is een motorboot met steunzeil niet geschikt voor sport. 
  
Q 4 - Als je tijdens de winterstalling de mast van je zeilboot haalt, kan je er niet meer mee zeilen. Moet je dan btw heffen? 
A - Nee, dan blijft het een zeilboot geschikt voor sport. Het wordt anders wanneer je met een zeiljacht zonder zeilen, zwaarden en 
mast daadwerkelijk gaat varen op de binnenwateren van Europa. Dan is de boot niet meer geschikt voor sport en is de verhuur van 
een lig- of bergingsplaats ten behoeve van deze boot belast met btw. 
  
Q 5 - Is een vissersboot een boot geschikt voor sport? 
A - Nee, vissen kan ook vanaf de wal. De boot is een middel, niet de sport. Dit geldt ook voor waterskiën, want deze sport kan je ook 
via een kabel bedrijven. Dus ook hier is de boot een middel.  
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FAQ’s over wijzigingen btw-regeling 
Wat is een motorboot? (VERVOLG) 
Q 6 - Het verhuren van een lig- of bergingsplaats voor een roeiboot met buitenboordmotor is niet vrijgesteld van btw. Maar een 
roeiboot is toch in eerste instantie bedoeld om mee te roeien? Een zeilboot met hulpmotor valt wel binnen de vrijstelling! Hoe zit dat? 
A - In principe zal een boot, uitgerust met een buitenboordmotor, bedoeld zijn om primair door de motor te worden voortbewogen en 
dus niet door fysieke inspanning met roeiriemen. Bij een zeilboot ligt dit anders.  
  
Q 7 - Als een vereniging lid is van het Watersportverbond, een sportbond, is het varen met een motorboot door een lid van deze 
vereniging dan geen sport? 
A - Nee helaas! Het gaat echt om de aard en geschiktheid van het vaartuig voor sport. Zo staat het in het arrest van het Europees 
Hof van Justitie te Luxemburg. De staatssecretaris van Financiën is gedwongen deze uitspraak te volgen.  
 
Ligplaatsen, berging en daar aan verbonden diensten 
Q 8 - Geldt de btw-plicht ook voor diensten verbonden aan de ligplaats of berging van motorboten, zoals bijvoorbeeld hellingen?  
A - Ja, het geldt voor alle diensten die zijn verbonden met het bieden van een ligplaats of berging voor motorboten. Het geldt dus ook 
voor hellingen en het stallen van motorboten op een trailer aan wal. 
  
Q 9 - Geldt deze regeling ook voor passanten? 
A - Ja, deze regeling geldt in principe ook voor passanten. Dus je moet bijhouden of de passant een motorboot óf zeilboot heeft. 
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FAQ’s over wijzigingen btw-regeling 
  
 
Vrijstelling fondswervende leveringen en diensten (geldt alleen voor echte sportvereniging)  
Q 10 - We hebben vooral ligplaatsen voor motorboten, een paar zeilboten en doen geen sportactiviteiten. We blijven onder de grens 
voor de fondswerving van € 50.000 per jaar. Wat nu? 
A - Deze regeling geldt in principe alleen voor sportverenigingen. Zorg dat je diensten nauw samenhangend met sport aanbiedt, dus 
organiseer ook sportwedstrijden, ga suppen of roeien op je vereniging. Je kunt de activiteitentoets voor de vennootschapsbelasting 
gebruiken om te kijken of jouw vereniging fiscaal gezien wel een sportvereniging is. 
  
Q 11 - Wat kwalificeert er als sport?  
A - De verhuur van lig- of bergingsplaatsen voor boten geschikt voor de sport, is een dienst die nauw samenhangt met de sport, 
evenals diensten met betrekking tot zeilen, roeien, suppen en kanoën. 
  
Q 12 - Als je 80% motorboten hebt en 20% zeilboten, hoe zit het dan met de fondswervingsregeling? 
A - De vrijstelling geldt als je met die 80% ontvangsten van de verhuur van lig- en bergingsplaatsen voor motorboten en de overige 
fondswervende diensten onder de grens van € 50.000 per jaar blijft. Maar let op: het bedrag voor de fondsenwerving is een vast 
bedrag dat niet jaarlijks wordt aangepast. Als je de tarieven jaarlijks verhoogt, kun je hier op enig moment overheen gaan.  
  
Q 13 - Hoe zit het als de kantine is verpacht? 
A - Het verpachten van de kantine is een dienst en kan vallen onder de regeling fondswervende diensten. 
  
Q 14 - Als je onder de € 50.000 wilt blijven voor fondswervende diensten, kan je dan de kantine in een stichting onderbrengen? 
A - De kantine gaat over leveringen, dus telt niet voor diensten. Als je over de grens van het bedrag voor fondswervende leveringen 
(€ 68.067) per jaar gaat zou je de kantine in een aparte stichting kunnen zetten. Bedenk dan wel goed wat de consequenties (ook op 
sociaal gebied) kunnen zijn voor de vereniging. 
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Vrijstelling fondswervende leveringen en diensten (geldt alleen voor echte sportvereniging) (VERVOLG) 
Q 15 - Valt de verkoop van diesel ook onder fondswerving? 
A - De verkoop van diesel is een levering. Als je met én alle leveringen (inclusief de verkoop van diesel) én de eventuele 
kantineomzet samen onder € 68.067 per jaar blijft, is de vrijstelling fondswerving hierop van toepassing. 
  
Q 16 - Hoe zit het als je elektriciteit/douche/water et cetera los berekent? 
A - Levering van elektriciteit/water kan vallen onder fondsenwervende leveringen. Het tegen vergoeding gelegenheid geven tot 
douchen is een dienst. 
 
Beheer en onderhoud 
Q 17 - Hoe zit het met de btw op investeringen en diensten? We hebben 30% zeilboten en 70% motorboten. Moet ik het dan 
verdelen? 
A - Ja, want alleen de btw op directe kosten voor belaste prestaties is aftrekbaar. Op de indirecte algemene kosten (bijvoorbeeld 
accountant, bestuurskosten) moet je dan een breuk toepassen. Btw op directe kosten voor vrijgestelde prestaties is niet aftrekbaar. 
  
Q 18 - Als er in de haven 50% motorboten liggen en 50% zeilboten moet je dan het aantal ligplaatsen of de inkomsten rekenen? 
A - Het gaat in principe om de inkomsten, tenzij dat een heel scheef beeld geeft. 
  
Q 19 - Mag je één en hetzelfde (bruto) tarief houden/hanteren voor motorboten (inclusief btw) en zeilboten (vrijgesteld van btw)? 
A - Ja dat kan. Als vereniging/ondernemer mag je zelf de prijs bepalen. Je moet dit wel kortsluiten met je leden in de ALV. 
 
Q 20 - Wat te doen als de investeringen voor bijvoorbeeld het clubhuis door een stichting zijn gedaan en niet door de vereniging? De 
vereniging huurt het clubhuis van de stichting. 
A - De huur is dan in principe niet belast met btw. Dit leidt niet tot aftrek van btw op de kantine investeringen. 
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Implementatie 
Q 21 - Hoe nu verder, moeten we nu allemaal een btw-nummer aanvragen bij de belastingdienst? 
A - Alle verenigingen hebben in principe al een btw-nummer. Dit nummer is in de administratie van de belastingdienst meestal nog 
niet actief. Als je btw-plichtig bent, ben je zelf verplicht een aangifte omzetbelasting aan te vragen en ben je zelf verantwoordelijk 
voor je aangifte. 
  
Q 22 - De regeling is 1 januari 2017 ingegaan. We factureren pas voor het volgend vaarseizoen. Het eerste kwartaal van 2017 zit 
nog in de factuur die al in 2016 is verstuurd. Moeten we dan ook het eerste kwartaal btw berekenen? 
A - Toen je de factuur uitstuurde voor eerste kwartaal 2017 was de nieuwe regeling nog niet bekend. Het Ministerie van Financiën 
heeft tijdens de parlementaire behandeling toegezegd dat reguliere lopende contracten die lopen van 1 april tot en met 31 maart 
zullen worden gerespecteerd.  
  
Q 23 - Met wie krijgen de verenigingen te maken? 
A - Met één belastinginspecteur. Men streeft naar eenheid van beleid. Wij zullen bij het Ministerie van Financiën en de 
Belastingdienst aan de bel trekken als we grote verschillen zien.  
  
Q 24 - Heeft het zin te overleggen om een en ander af te stemmen met de inspecteur in de regio? 
A - Als je zekerheid wenst over een bepaalde handelwijze of je wilt een bepaalde keuze in de administratie of berekening 
afstemmen, dan is het nuttig een afspraak te maken. Het is niet verplicht maar het kan wel handig zijn.  
  
Q 25 - Als we vijf jaar geleden tien motorboten in onze haven hadden en dit jaar twintig, hoe zit het dan met verrekening? 
A - Je moet de huidige situatie als uitgangspunt nemen. In de administratie pas je vanaf 2017 jaarlijks de verdeling aan naar de 
feitelijke situatie van dat jaar.   
 


