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Wegwijs in btw voor golfbanen 

Editie voor niet-winst beogende instellingen  
(Geactualiseerde) versie januari 2021 

Bijlage 2. Btw-behandeling specifieke kosten 

In onderstaande tabel hebben wij een overzicht opgenomen met voorbeelden van kosten, waarbij een inschatting is gemaakt of deze kosten onder voorwaarden 

subsidiabel zijn conform de BOSA of dat de btw op deze kosten voor aftrek via de aangifte omzetbelasting in aanmerking komt. In beginsel kan slechts subsidie of 

aftrek worden geclaimd als op de kosten btw drukt (enkel externe kosten/facturen)*. Voor meer informatie rondom de subsidieregeling verwijzen wij naar de 

website van subsidie uitvoerder DUS-I (www.dus-i.nl).  

* Hier bestaan sinds kort enkele uitzonderingen op. In de vragen en antwoorden ter zake van de subsidieregeling heeft DUS-I aangegeven dat onder voorwaarden naast de 

kosten ter zake van de inhuur van personeel ook loonkosten van eigen personeel subsidiabel zijn, indien deze betrekking hebben op werkzaamheden op het gebied van de 

bouw en het onderhoud van de sportaccommodatie. Daarnaast geeft zij aan dat ook de CAR-verzekering subsidiabel is terwijl hier geen btw op drukt. Voorgenoemde 

uitzonderingen vindt u terug in onderstaand kostenoverzicht. 

Kosten Subsidie Btw-behandeling Opmerkingen 

Aanschaf of onderhoud van sportmaterialen, 
zoals tee’s, golfballen, vlaggen etc.  

Subsidiabel Kostprijsverhogend In geval van aankoop voor verkoop vanuit de golfshop kan 
geen subsidie worden verkregen. In dat geval mogelijk wél 
btw-aftrek (afhankelijk van de vraag of 
fondswervingsvrijstelling van toepassing is). 

Aanschaf, bouw/verbouwingskosten en 
onderhoud van de sportaccommodatie 

Subsidiabel Kostprijsverhogend In geval de sportaccommodatie ook gedeeltelijk wordt 
gebruikt voor btw-belaste activiteiten, bijvoorbeeld omdat er 
horecafaciliteiten in het clubhuis zijn gevestigd, dan bestaat 
mogelijk een pro rata recht op aftrek van de btw over de 

verbouwingskosten. Voor het restant (waarover geen aftrek 
wordt geclaimd) ligt het voor de hand dat onder de normale 
voorwaarden subsidie kan worden aangevraagd.  
 
 

Diploma’s, licenties en medailles Subsidiabel Kostprijsverhogend Deze zaken worden door DUS-I als sportmaterialen 
beschouwd. 

Aankoopkosten voor de grond van de 
sportaccommodatie  
 

Subsidiabel Kostprijsverhogend Voorwaarde is dat deze kosten belast zijn met btw.  
 

Lease- of erfpachtkosten voor de grond van 
de sportaccommodatie 

Niet-subsidiabel Kostprijsverhogend DUS-I geeft in haar Q&A van eind 2020 aan dat enkel de 
aankoop van grond voor de bouw subsidiabel is. Lease of 
erfpacht van grond niet. 

Huurkosten van de sportaccommodatie Niet-subsidiabel Geen btw - 

Loon en personeelskosten van eigen 
personeel 

Subsidiabel Geen btw Omdat er geen btw op de loonkosten drukt, kan er in 
principe geen subsidie of aftrek worden geclaimd. DUS-I 

http://www.dus-i.nl/
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heeft echter eind 2020 in de Q&A ter zake van de 
subsidieregeling aangegeven dat (met uitzondering van 
vrijwilligers en incidenteel onderhoud) de loonkosten van 
eigen personeel subsidiabel zijn, indien deze betrekking 

hebben op werkzaamheden op het gebied van de bouw en 
het onderhoud van de sportaccommodatie. 

Kosten van ingehuurd kantoorpersoneel Niet-subsidiabel Kostprijsverhogend -  
 

Kosten van ingehuurd onderhoudspersoneel 
 

Subsidiabel Kostprijsverhogend Voorwaarde is dat deze kosten belast zijn met btw en het 
gaat om onderhoud van de sportaccommodatie. 

CAR-verzekering Subsidiabel Geen btw Omdat er geen btw op de verzekeringskosten drukt, kan er 
in principe geen subsidie of aftrek worden geclaimd. DUS-I 
heeft echter eind 2020 in de Q&A ter zake van de 
subsidieregeling aangegeven dat de CAR-verzekering wel 
subsidiabel is. 

Leges voor (bouw)vergunningen Niet-subsidiabel  Geen btw Omdat er geen btw op de legeskosten drukt, kan geen 
subsidie of aftrek worden geclaimd. 

Kosten van gas, water en licht  Niet-subsidiabel Kostprijsverhogend Indien deze kosten deels toerekenbaar zijn aan eventuele 
btw-belaste activiteiten zoals horeca, kan de instelling een 
pro rata recht op aftrek hebben van de btw op deze kosten.  
 

Kosten van groenvoorziening Subsidiabel Kostprijsverhogend Het gaat hierbij om een kostenpost die specifiek voor de 
golfsport subsidiabel is, aangezien de groenvoorziening een 
wezenlijk onderdeel is bij de beoefening van deze sport.  
 

Kosten van aanleg van een speeltuintje op 
het sportpark 
 

Niet-subsidiabel  Kostprijsverhogend 
 

Er vanuit gaande dat het speeltuintje vrij toegankelijk is. 

Kosten van horeca, waaronder de 
inkoopkosten van drank en spijzen en de 
kosten van het interieur van de kantine 
 

Niet-subsidiabel Aftrekbaar Let op: indien de fondswervingsvrijstelling van toepassing is, 
is de btw over deze kosten niet aftrekbaar.  

Financieringskosten en afschrijvingen Niet-subsidiabel Geen btw Omdat er geen btw op de financieringskosten en 
afschrijvingen drukt, kan geen subsidie of aftrek worden 
geclaimd. 

Aanschaf van gespecialiseerde machines 
voor baanonderhoud 
 

Subsidiabel  Kostprijsverhogend - 

PR en marketingkosten Niet-subsidiabel Kostprijsverhogend Indien deze kosten zien op de gehele exploitatie door de 
sportinstelling en deze, naast vrijgestelde diensten op het 
gebied van sportbeoefening, deels btw-belaste activiteiten 
uitoefent (bijvoorbeeld het uitbaten van een 
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horecagelegenheid binnen een sportaccommodatie), heeft 
de instelling een pro rata recht op aftrek van de btw op de 
kosten.  
 

Website- en softwarekosten Niet-subsidiabel  Kostprijsverhogend Indien deze kosten zien op de gehele exploitatie door de 
sportinstelling en deze, naast vrijgestelde diensten op het 
gebied van sportbeoefening, deels btw-belaste activiteiten 
uitoefent (bijvoorbeeld het uitbaten van een 
horecagelegenheid binnen een sportaccommodatie), heeft 
de instelling een pro rata recht op aftrek van de btw op de 
kosten.  

Kosten van telefonie, internet, televisie en 

dergelijke 

Niet-subsidiabel  Kostprijsverhogend Indien deze kosten zien op de gehele exploitatie door de 

sportinstelling en deze, naast vrijgestelde diensten op het 
gebied van sportbeoefening, deels btw-belaste activiteiten 
uitoefent (bijvoorbeeld het uitbaten van een 
horecagelegenheid binnen een sportaccommodatie), heeft 
de instelling een pro rata recht op aftrek van de btw op de 
kosten.  
 

Kosten van kantoormaterialen Niet-subsidiabel Kostprijsverhogend Indien deze kosten zien op de gehele exploitatie door de 
sportinstelling en deze, naast vrijgestelde diensten op het 
gebied van sportbeoefening, deels btw-belaste activiteiten 

uitoefent (bijvoorbeeld het uitbaten van een 
horecagelegenheid binnen een sportaccommodatie), heeft 
de instelling een pro rata recht op aftrek van de btw op de 
kosten.  
 

Schoonmaakkosten sportaccommodatie Subsidiabel Kostprijsverhogend  Let op: wij zijn van mening dat schoonmaakkosten binnen 
de reikwijdte van het begrip ‘onderhoud sportaccommodatie’ 
gerangschikt kunnen worden. Ook Stichting Waarborgfonds 
Sport is die mening toegedaan. Wij hebben hierover nog 
geen expliciet standpunt vanuit DUS-I vernomen en sluiten 

eventuele discussie hierover met DUS-I niet uit.  
 
In geval de schoonmaakwerkzaamheden ook gedeeltelijk ten 
goede komen aan de eventuele btw-belaste activiteiten, 
bijvoorbeeld omdat tevens schoongemaakt wordt in de 
horecafaciliteiten in de sportaccommodatie, dan bestaat 
mogelijk een pro rata recht op aftrek van de btw over de 
schoonmaakkosten. Indien en voor zover btw-aftrek wordt 
geclaimd, kan geen subsidie worden verkregen (het mag 
dus niet dubbelop). 
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Investeringen in ventilatie en verwarming in 
de sportaccommodatie (bijv. warmtepomp 
voor bestaande sportaccommodaties) 

Subsidiabel Kostprijsverhogend Voor specifieke maatregelen op het gebied van 
energiebesparing kan een aanvullende subsidie ter grootte 
van 10% worden verkregen. Voor een opsomming van de 
maatregelen verwijzen wij naar de bijlage behorende bij de 

subsidieregeling. 
 
Indien deze kosten zien op de gehele exploitatie door de 
sportinstelling en deze, naast vrijgestelde diensten op het 
gebied van sportbeoefening, deels btw-belaste activiteiten 
uitoefent (bijvoorbeeld het uitbaten van 
eenhorecagelegenheid binnen een sportaccommodatie), 
heeft de instelling een pro rata recht op aftrek van de btw 
op de kosten. Indien en voor zover btw-aftrek wordt 
geclaimd, kan geen subsidie worden verkregen (het mag 
dus niet dubbelop). 

Investeringen in het kader van het 
toegankelijk maken voor sportrolstoelen 

Subsidiabel Kostprijsverhogend Voor specifieke maatregelen op het gebied van 
toegankelijkheid kan een aanvullende subsidie ter grootte 
van 10% worden verkregen. Voor een opsomming van de 
maatregelen verwijzen wij naar de bijlage behorende bij de 
subsidieregeling. 
 
 
Indien deze kosten zien op de gehele exploitatie door de 
sportinstelling en deze, naast vrijgestelde diensten op het 
gebied van sportbeoefening, deels btw-belaste activiteiten 
uitoefent (bijvoorbeeld het uitbaten van een 

horecagelegenheid binnen een sportaccommodatie), heeft 
de instelling een pro rata recht op aftrek van de btw op de 
kosten. Indien en voor zover btw-aftrek wordt geclaimd, kan 
geen subsidie worden verkregen (het mag dus niet 
dubbelop). 

 


