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Inleiding
Hierbij ontvangt u een update over een aantal verschillende zaken. Onze vorige mailing was van
24 september 2021.
Update coronamaatregelen
Op de persconferentie van 2 november 2021 heeft het kabinet aangekondigd dat per zaterdag 6
november a.s. een Corona Toegangs Bewijs (CTB) gaat gelden voor georganiseerde
sportbeoefening vanaf 18 jaar. Dit houdt in dat het CTB voor alle wedstrijden van de KNSBcompetitie van a.s. zaterdag verplicht wordt.
Wij begrijpen dat er allerlei vragen leven over de praktische invulling hiervan. Daar zijn wij op dit
moment nog mee bezig en wij zullen u hier later deze week over informeren.
Verhoging KNSB-contributie per 1 januari 2022 vanwege invoering BTW-plicht
Zoals u weet, wordt per 1 januari 2022 de BTW-plicht ingevoerd voor de denksporten. Dit heeft
ook gevolgen voor de KNSB-contributie. Wij zijn verplicht om daarover BTW in rekening te
brengen. Het normale BTW-tarief van 21% zal gaan gelden.
De KNSB heeft de stijging van de contributietarieven voor de leden zoveel mogelijk willen
beperken. Daar is ook wat ruimte voor. De invoering van de BTW-plicht betekent namelijk ook dat
we vanaf 1 januari a.s. betaalde BTW mogen gaan terugvragen.
Uitkomst is dat we de stijging van de contributietarieven per 1 januari 2022 kunnen beperken tot
12%. Inzichtelijk gemaakt voor het contributietarief 2021-2022 voor volwassen clubleden:
 Oorspronkelijke tarief per 1 oktober 2021 (vrij van BTW): € 44,48
 Tarief per 1 januari 2022 (incl. BTW): € 49,82
 Tarief per 1 januari 2022 (excl. BTW): € 41,17
Het kwartaalbedrag per 1 januari 2022 wordt € 12,46 (was € 11,12).
Tarieven voor jeugdleden en leden bijzondere bonden gaan per 1 januari a.s. bruto (dus incl.
BTW) eveneens met 12% omhoog.
Invoering BTW-plicht en beroep op de KOR
Op 24 september hebben we u bericht over de procedure die de Belastingdienst voor de
aanmelding voor de Kleine Ondernemers Regeling (KOR) in verband met de invoering van de
BTW-plicht. De Belastingdienst heeft eind september/begin oktober een fysieke brief (in de
welbekende blauwe envelop) gestuurd naar alle clubs, regionale en bijzondere bonden.
Mocht u deze brief nu nog niet ontvangen hebben, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met
de Belastingdienst.
Contactgegevens: Telefonisch via 06-31 12 70 90 of 06-18 60 77 56 of via e-mail: mkbstichtingen-verenigingen@belastingdienst.nl.
UBO-register
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Sinds 27 september 2020 zijn verenigingen verplicht om ‘personen die zeggenschap hebben’ in
het UBO-register in te schrijven. UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, oftewel de uiteindelijk
belanghebbende/begunstigde. Verenigingen hadden daarvoor achttien maanden de tijd. Dit
betekent dat de UBO-registratie uiterlijk per 27 maart 2022 in orde moet zijn.
Stichting Vereniging en Recht heeft voor ons een toelichting op dit UBO-register gemaakt, in de
vorm van een document met veelgestelde vragen en antwoorden. Dit document treft u aan als
bijlage bij deze mailing.
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