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De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.
– post b 3: clinics vallen onder de post als de betreffende ondernemer tevens het recht
verleent gebruik te maken van een sportaccommodatie. Een vliegveld voor
zweefvliegactiviteiten (vereniging) is een sportaccommodatie. Hathayoga is een vorm
van actieve sportbeoefening;
2.5 Actieve sportbeoefening door de mens
2.5.1 Algemeen

Of er sprake is van actieve sportbeoefening door de mens moet aan de hand van het
spraakgebruik worden beoordeeld.
2.5.2 Actieve sportbeoefening

Actieve sportbeoefening is de geregelde uitoefening van lichamelijke activiteiten die
erop is gericht de fysieke prestaties door middel van training en wedstrijden te
verbeteren.
Bij twijfel kan voor het onderscheid tussen sportbeoefening en andere vormen van
recreatie onder meer van belang zijn of voor de activiteiten:
•
•
•
•

– organisaties (bonden en verenigingen) actief zijn, die zijn
aangesloten bij NOC/NSF;
– (spel)regels zijn vastgesteld;
– wedstrijden worden georganiseerd;
– sprake is van lokale activiteiten (recreatie) of van landelijke
activiteiten (sport).

Tai-chi is een vorm van actieve sportbeoefening. Tai-chi zijn kalmerende praktische
oefeningen, gericht op een natuurlijke manier van bewegen en gebaseerd op een
oosterse vechtsport. Bovendien worden wedstrijden georganiseerd waar Tai-chi als
vechtsport wordt beoefend.
In het algemeen is yoga geen vorm van actieve sportbeoefening. Yoga is een
combinatie van beweging, rek-, ademhaling- en ontspanningsoefeningen, gericht op
de bevordering van het evenwicht tussen lichaam en geest. Yoga vereist een
lichamelijke en geestelijke inspanning. Het meest kenmerkende element van yoga is
echter niet de actieve inspanning van lichaam of geest. Het is een vorm van
lichaamsbeweging en geestelijke inspanning, die zich kenmerkt door ontspanning
door middel van gedoseerde/gecontroleerde lichaamshoudingen. Ook worden geen
wedstrijden yoga gehouden. De zogenoemde meditatieve yoga (zoals raja, bhaktii,
inana, karma of tantra yoga) valt dan ook niet onder de post. Daarentegen zijn
vormen van yoga, zoals hathayoga en iyengar yoga, die hoofdzakelijk fysiek van aard
zijn en die erop gericht zijn om door het trainen van vaardigheid en kracht een goede
conditie te ontwikkelen wel onder de post te rangschikken. Een dergelijke vorm van
yoga is wat de aard en inspanning van de activiteiten betreft gelijk te stellen aan
bijvoorbeeld aerobics en gymnastiek (Hof Den Haag 2 juli 2009, nr. BK-08/00479).
Voor de beoordeling of de aangeboden yogalessen onder de post vallen, is niet de
benaming waaronder zij worden aangeboden doorslaggevend maar de inhoud van de
lessen.
Dansen valt in beginsel niet onder de post. Vormen van dansen die qua inspanning en
activiteit vergelijkbaar zijn met andere vormen van actieve sportbeoefening vallen
wel onder de post. Hierbij kan worden gedacht aan landelijke en regionale
danswedstrijden, danscompetities, internationale danswedstrijden en
danskampioenschappen onder de post worden gerangschikt. Deze wedstrijden
worden normaliter georganiseerd door of onder auspiciën van de Nederlandse
Algemene Danssportbond of de ANDOS (of de bij beide aangesloten organisaties)
voor de bij die bonden aangesloten geregistreerde actieve wedstrijddansers. De
speciale trainingen die voor deze wedstrijddansers worden georganiseerd kunnen
ook onder post worden gerangschikt, mits daarbij aan alle voorwaarden voor
toepassing van de post wordt voldaan.
Activiteiten die in het algemeen worden aangemerkt als spel en vermaak en waarbij
dus het recreatieve karakter overheerst, vallen niet onder de post. Van dergelijke
activiteiten is sprake bij bijvoorbeeld lasershooting, paintball, en dergelijke.
Als een activiteit naar spraakgebruik geen actieve sportbeoefening is, kan wel sprake
zijn van een recreatieve prestatie die in bepaalde gevallen onder post b 14, onderdeel
g, valt.
Omdat geen sprake is van actieve sportbeoefening vallen niet onder de post:

•

•

– het gelegenheid geven de spieren te versterken op
bewegingsbanken, apparaten die door een elektromotor het
lichaam of een deel daarvan in beweging brengen. Het lichaam
verricht gedurende de behandeling geen actieve inspanning;
– sportmassage.

2.5.3 Actieve sportbeoefening door de mens

Sport waarbij de mens samen met een dier actief de sport beoefent, is sport in zin
van de post. Een voorbeeld is de paardensport. Als de mens het dier alleen begeleidt
bij zijn sportieve prestatie, kan niet worden gesproken van actieve sportbeoefening
door de mens. De post mist daarom toepassing in laatstgenoemde situaties.
Voorbeelden zijn de duivensport en hondenrennen.
2.5.4 Overgangsregeling

Instellingen die zich bezighouden met het geven van gelegenheid tot sportbeoefening
en die al voor 1 januari 2002 gebruik maakten van de per die datum vervallen
vrijstelling van artikel 11, eerste lid, onderdeel f, van de wet (vrijstelling voor niet
winstbeogende instellingen die zich bezighouden met het geven van gelegenheid tot
sportbeoefening), kunnen vrijgesteld blijven exploiteren tot het moment waarop zij
zelf willen overgaan tot exploitatie in de belaste sfeer.

