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Aan de penningmeesters en secretarissen van  
verenigingen en districten van de Nederlandse Bridge Bond 
 
 
 
 
 
 
 
Utrecht, 16 september 2014 
Onderwerp: verlaging BTW-tarief voor bridgeclubs aangesloten bij de NBB 
 
 
Geachte penningmeester en secretaris, 
 
Goed nieuws voor de bridgeclubs aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond (NBB). In de 
Staatscourant van deze week (15 september 2014, 26112) staat een besluit gepubliceerd op grond 
waarvan zij zich kunnen beroepen op de toepasselijkheid van het verlaagde BTW-tarief van 6% voor 
de zaalhuur. Deze uitleg is nieuw en zeer positief voor de bridgeclubs aangesloten bij de NBB!  
 
Indien u nu 21% BTW over uw zaalhuur betaalt, adviseren wij u snel contact op te nemen met uw 
verhuurder. U bent vanaf heden gerechtigd om toepassing te vragen van het 6% BTW-tarief.  
 
Een voorbeeldbrief waarmee u uw verzoek aan uw verhuurder kunt onderbouwen, is voor u 
beschikbaar. U kunt hen uiteraard ook een afschrift van deze brief ter hand stellen.  
 
Graag geven we nog wat achtergrondinformatie over wat heeft geleid tot dit ‘bridgeonderdeel’ van 
het besluit in de Staatscourant. Kernargument is geweest dat bridge niet alleen een sport is, maar dat 
bridgeclubs aangesloten bij de NBB ook kunnen aantonen dat ze vallen onder ‘actieve 
sportbeoefening’ zoals bedoeld in de Toelichting bij Tabel I bij de Wet op de Omzetbelasting 1968, 
immers:  
 
- Uw vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond (NBB), een erkende landelijke 

sportbond die lid is van NOC*NSF en de wereld bridge-organisaties. 
- De gehuurde zaal wordt aan uw vereniging verhuurd voor sportbeoefening (= bridge), waarbij u 

zich aan de regels van de verhuurder moet houden.  
- De verhuurder verricht aanvullende diensten zoals het beheer, het onderhoud en het 

schoonmaken (en beveiligen) van de accommodatie. 
- U maakt voor uw bridgedrives gebruik van de attributen in de hiervoor ingerichte zaal: de tafels 

geschikt om op te kaarten, de stoelen geschikt om lang op te zitten, meestal een 
internetverbinding voor gebruik van het NBB-Rekenprogramma en ook het spelmateriaal is 
opgeslagen in de speelgelegenheid. 

- U bent onderdeel van een landelijke (NBB) competitie die met de uitslagenservice van het NBB-
Rekenprogramma inhoud krijgt en een landelijke meesterpuntenladder tot gevolg heeft. Dagelijks 
kunnen uw clubleden standen zien en verschuivingen waarnemen. Ook heeft uw club toegang tot 
de landelijke competities van de NBB. Al deze laatste zaken onderscheiden uw vereniging nog eens 
extra duidelijk van elke andere (recreatieve) kaartclub. 
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Niet nieuw, maar volledigheidshalve, melden we dat onder omstandigheden, namelijk in het geval 
dat de verhuurder daarmee instemt, u ook een beroep kunt doen op de sportvrijstelling van artikel 
11 onder e van de Wet op de Omzetbelasting 1968. U betaalt dan helemaal geen BTW, maar dit 
fiscale regime past lang niet alle verhuurders; er zitten voor hen consequenties aan. U kunt de 
toepasselijkheid van dit tarief niet afdwingen, maar sommige gemeenten of stichtingen zullen hier 
wellicht aan mee willen werken.  
 
Ten slotte vraag ik u begrip voor het feit dat de NBB een sportbond is. Wij beschikken slechts in 
beperkte mate over fiscale deskundigheid. Deze deskundigheid delen we hier met u. Wij zijn echter 
niet in staat om eventuele overlegtrajecten die u met uw verhuurder of de fiscus heeft direct te 
begeleiden. 
Binnenkort worden in het land bijeenkomsten door NOC*NSF samen met de fiscus georganiseerd. 
Deze gaan over veel fiscale zaken die voor een bridgeclub niet relevant zijn (werkkostenregelingen 
e.d.) maar hier kunnen ook vragen worden gesteld over de omzetbelasting. Zodra de data en locaties 
van deze bijeenkomsten bekend zijn, zullen we deze op onze website bekend maken.  
 
In de hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gijs van der Scheer  
Directeur NBB 


