
 

Tennislessen - 9% of 21% btw? 
 

 

 

1. Aanleiding 

 

Onder KNLTB-leden bestaat veel onzekerheid over de toepassing van het 9% btw-tarief op 

tennislessen. Hierom heeft de KNLTB de Belastingdienst gevraagd om meer duidelijkheid te geven over 

het toepassingsbereik van het 9% btw-tarief.  

 

2. Voor wie? 

 

Ondernemers met winstoogmerk die tennislessen aanbieden aan sporters, zoals tennisscholen, 

tennisorganisaties, zzp’ers, eensmanszaken en vof’s (hierna gezamenlijk aangeduid als: 

“tennisleraren”). Voor instellingen zonder winstoogmerk geldt dit bericht niet, omdat dergelijke 

instellingen veelal onder de btw-sportvrijstelling vallen en in dat geval geen btw op hun diensten 

berekenen. 

 

3. Standpunt Belastingdienst 

 

Gehuurde baan - 9% btw 

 

Tennisleraren mogen alleen 9% btw over het lesgeld berekenen indien tennisleraren tevens een 

tennisbaan ter beschikking stellen aan de lesdeelnemers. Van terbeschikkingstelling van een 

tennisbaan is o.a. sprake als tennisleraren lesgeven op een tennisbaan die door hem / haar is gehuurd 

tegen een niet-symbolische vergoeding, aldus de Belastingdienst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat een niet-symbolische vergoeding is, wordt niet gedefinieerd. Het btw-vergoedingsbegrip is echter 

ruim en een vergoeding hoeft niet persé marktconform te zijn. Houd dit wel in het redelijke: de KNLTB 

adviseert weg te blijven van vergoedingen waarvoor geen vereniging bereid zou zijn om banen te 

verhuren.  

Bij het bepalen van de huurvergoeding kan ook rekening gehouden worden met de voordelen (in natura) 

die het contracteren van een tennisleraar voor de vereniging biedt. Hierbij kan worden gedacht aan de 

bevordering van de groei van het ledenaantal. Dergelijke voordelen kunnen als prijsverminderende 

elementen in aanmerking op de baanhuur worden genomen. Verder kunnen de vereniging en de 

tennisleraar overeenkomen dat de tennisleraar tegen vergoeding sporttechnische advisering geeft en 

activiteiten organiseert voor de vereniging. 

Wij verwijzen naar de site van de KNLTB waar een standaard ‘baanhuurovereenkomst’ en standaard 

‘overeenkomst van opdracht’ voor zowel tennisscholen als zelfstandige trainers is opgenomen. 

 

 

 

 

 



 

 

Afgehangen baan of in bruikleen - 21% btw 

 

In gevallen waar de lesdeelnemers op grond van hun lidmaatschapsrecht al gebruik mogen maken van 

de tennisbaan, moet 21% btw over het lesgeld worden berekend. Voor het berekenen van 9% btw is 

het dus niet voldoende dat: (i) tennisleraren banen in overleg met een vereniging op seizoensbasis 

afhangen; dan wel (ii) tennislessen worden gegeven op banen die in bruikleen zijn gegeven door een 

vereniging aan een tennisleraar.  

 

 

 

 

 

 

 

4. Advies KNLTB 

Ter waarborging van het 9% btw-tarief op tennislessen adviseren wij de richtlijnen van de 

Belastingdienst te volgen. Indien mogelijk, adviseren wij de tennisbanen krachtens een 

huurovereenkomst te gebruiken voor lesdoeleinden. Dit kan door middel van de   standaard 

baanhuurovereenkomst die op de website van de KNLTB is opgenomen. In andere gevallen 

(bijvoorbeeld door middel van afhangen of bruikleen) adviseren wij het 21% btw-tarief te hanteren.  

Voor fiscaalinhoudelijke vragen adviseren wij contact met uw belastingadviseur op te nemen.  

 


