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Amateurstatus Regels:

Wat, waarom voor wie?

Wijziging: wanneer en waarom?

Inhoud wijzigingen:

sponsoring, reclame-inkomsten en onkosten

Prijzen

Verlies amateurstatus

Sponsoring en fiscale gevolgen

Onderwerpen



• Wat zijn de Amateurstatus Regels?

• Waarom zijn ze er?

Amateurstatus Regels



Voor wie zijn de Amateurstatus Regels (het meest) relevant?

• Topamateurs 

• Recreatieve golfers

Amateurstatus Regels



• De Amateurstatus Regels worden normaal gesproken vierjaarlijks 

aangepast tegelijk met de golfregels door de R&A en USGA.

• De Amateurstatus Regels worden aangepast per 1 januari 2022.

Wanneer wijziging Amateurstatus Regels?



• Regels moeten eenvoudig toe te passen en te begrijpen zijn

• Regels moeten het moderne golf weerspiegelen

• Het belang van het golfspel dienen 

Waarom wijziging Amateurstatus Regels?



Inhoudelijke wijzigingen regels

Onderscheid maken tussen:

• Wat geldt voor alle amateurgolfers?

• Wat geldt voor specifieke groep amateurgolfers?



Sponsoring, onkostenvergoeding en reclame

Er zijn geen beperkingen in de Amateurstatus Regels wat betreft:

• Sponsoring

• Vergoeding van onkosten

• Ontvangen van reclame-inkomsten



Prijzen (Regel 3)

Toegestane prijzen in wedstrijden:

• Elke amateurgolfer mag in een wedstrijd met handicapverrekening 

(handicap competition) geen geldprijzen ontvangen, maar wel andere 

prijzen 

 Onveranderd

• Tot een limiet van 850 euro 

 Prijslimiet is nieuw

• Winkelwaarde bepaalt hoogte van de prijs 

 Onveranderd



Prijzen (Regel 3) onveranderd

Voorwaarden voor ‘niet-geld prijzen’ in wedstrijd:

• Wedstrijd gespeeld over aantal holes (minimaal 9), zowel op 

golfbaan als op golfsimulator

• Geldt ook voor neary, longest drive tijdens golfwedstrijd

• Totale waarde van prijzen per speler per wedstrijd (bijv. 1ste  prijs 

en neary) mag niet boven limiet zijn.  



Prijzen (nieuw) regel 3

Geen prijslimiet voor:

• Waarde van trofeeën en vergelijkbare prijzen

• Separate longest drive-wedstrijden, target-wedstrijden en 

puttwedstrijden

• Hole in one tijdens golfwedstrijd over aantal holes, mits lengte van 

de slag minimaal 50 yards is of specifieke hole-in-one wedstrijd



Prijzen (Regel 3) scratch competition

Toegestane prijzen tijdens wedstrijden:

• Elke amateurgolfer in een wedstrijd zonder handicapverrekening 

(scratch competition) mag een geldprijs ontvangen tot 850 euro.



Verlies van  amateurstatus (Regel 2) ? 

• Een niet toegestane prijs accepteren (Regel 3)

• Deelnemen aan een golfwedstrijd als een professional (Regel 2, 

onveranderd) 

• Betaling of vergoeding ontvangen voor geven van golfinstructie 

(Regel 4, onveranderd)



Verlies amateur status (Regel 2) ? 

• Een amateurgolfer mag geen lid zijn van een organisatie van 

professional golfers, zoals de PGA (Regel 2, onveranderd)

• Een amateurgolfer mag niet werkzaam zijn als een golfprofessional 

op een golfclub of drivingrange (Regel 2, onveranderd)



Sponsoring en fiscale gevolgen

Onderwerp



Sponsoring en fiscale gevolgen

• Waarom vandaag behandelen?

• Sponsoring heeft fiscale gevolgen

• Wat bespreken we?

• Vooral individuele sponsoring

• Met een globale toelichting, want belastingwetgeving is complex

• Ga je in zee met een sponsor, schakel dan een belastingadviseur in



Sponsorinkomsten en belastingen

• Uitgangspunt: amateurgolfer fiscaal woonachtig in Nederland

• Belastingplichtig in Nederland

• Leeftijd: kind jonger dan 18 belastingplichtig in Box 1 (belastbaar 

inkomen uit werk en woning = ook winst uit onderneming)

• 18 jaar en ouder zelfstandig belastingplichtig, ook indien nog 

thuiswonend



Sponsorinkomsten en onderneming

• Sponsorinkomsten zijn inkomen in box 1, omdat een sponsor vaak 

ook tegenprestatie van de speler verwacht

• Geen sprake zijn van een dienstbetrekking

• Amateurgolfer fiscaal gezien als zelfstandig ondernemer

• In Box 1 (belastbaar inkomen uit werk = winst uit onderneming)

• Dit is uitgangspunt voor volgende dia’s



Sponsoring, onderneming en plichten

• Onderneming inschrijven bij Kamer van Koophandel (KvK)

• Formulieren voor inschrijving op website KVK

• Na inschrijving volgt uitnodiging bij KVK



Sponsoring en omzetbelasting

• Sponsorinkomsten > meer dan € 20.000 per kalenderjaar (2021)

• Basis: sponsorcontact

• Omzetbelastingplichtig voor 3 jaar

• Sponsorinkomsten < € 20.000 (2021): beroep op kleine 

ondernemersregeling

• Factureren van omzetbelasting info bij belastingadviseur



Auto van de zaak

• Onderneming (lees amateurgolfer) koopt auto

• BTW terugvragen mogelijk mits:

• Op aanschafnota staat BTW vermeld en 

• Ondernemer is belastingplichtig

• Raadpleeg hierover ook je belastingadviseur



Jaarrekening en berekening winst

• Jaarlijkse verplichting van de ondernemer

• Veel en ingewikkelde regelgeving

• Raadpleeg je belastingadviseur



Samenvatting fiscale gevolgen

• Inkomstenbelasting

• Wat valt onder meer onder inkomen:

• Sponsorinkomsten, onkostenvergoedingen en reclame-inkomsten

• Goederen in natura (= omzet in natura), zoals waarde golfset, auto 

van de zaak etc.

• prijzengeld



Samenvatting fiscale gevolgen

• In mindering brengen op inkomen de volgende kosten:

• Aftrekbare kosten;

• Investeringen (20% van aanschafkosten goed per jaar 

afschrijven);

• Gemengde kosten (20% van total bedrag gemengde kosten 

niet aftrekbaar);

• Auto van de zaak (deel kosten(exclusief BTW) in mindering 

brengen op winst.

• Zelfstandigenaftrek (mits 1225 uur per jaar aan onderneming 

besteed)

• Startersaftrek (mits 1225 uur per jaar aan onderneming 

besteed) gedurende eerste 3 jaar

• MKB vrijstelling



Samenvatting fiscale gevolgen

• Omzetbelasting

• Sponsorinkomsten(jaaromzet) >20000 Euro : 21% als BTW 

afdragen (2021)

• Over bepaalde zaken kan je BTW terug vragen, zoals auto van de 

zaak, kosten trainer, coach of belastingadviseur

• Voorzover ze BTW op factuur in rekening brengen

• Ook bij kleine aankopen, let op BTW op factuur

• Vraag altijd om genummerde factuur, want

• BTW formeel alleen aftrekbaar als op genummerde factuur staat



Samenvatting fiscale gevolgen

• Omzetbelasting

• Sponsorinkomsten(jaaromzet) < 20000 Euro (2021): niet 

belastingplichtig voor omzetbelasting

• Wel beroep op kleine ondernemersregeling

• Geen belasting terugvragen (want je hoeft ook niets af te dragen)

• NB facturen inclusief BTW kunnen als aftrekbare kosten onder 

inkomstenbelasting worden aangemerkt



Samenvatting fiscale gevolgen

• Een amateurgolfer kan zowel onder inkomstenbelasting als 

omzetbelasting vallen of onder een van beide

• We hebben gezien dat er veel en ingewikkelde fiscale regelgeving 

is

• Raadpleeg daarom voor onderhandeling of sluiten van een contract 

een belastingadviseur



Clubs en sponsorinkomsten

• Sponsoring voor teams of individuele golfers

• Fiscale gevolgen verschillen per rechtspersoon

• Ook hier geldt: raadpleeg je belastingadviseur

• Want er is veel en ingewikkelde fiscale regelgeving

• De inhoud van deze presentatie is slechts als voorlichting bedoeld

• Je kunt hieraan geen rechten ontlenen over de informatie over 

sponsoring en fiscale regelingen


