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Belastingzaken voor 
verenigingen en stichtingen 
18 mei 2015

Even voorstellen

Marcel de Bree

Sr. Belastingadviseur/ vennoot bij 
accountenz, breda

16 jaar ervaring in fiscale adviespraktijk

Generalist

Vragen n.a.v. deze presentatie:

0161-431599 of 
m.debree@accountenzbreda.nl
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@martijn driesen

Programma

Algemeen

Omzetbelasting

Fondsenwervende activiteiten

Sponsoring

Kantineregeling

Loonbelasting

Vrijwilligersvergoeding

Schenkbelasting

ANBI
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Belastingzaken bij verenigingen en stichting

Elke vereniging kent zijn eigen verhaal, en situaties veranderen continue, net als 
de (fiscale) regelgeving. 

Welke belastingen kunnen een rol spelen:

Omzetbelasting

Vennootschapsbelasting

Loonbelasting

Schenk- en erfbelasting

Kansspelbelasting

Algemeen

Vereniging versus stichting

Rechtspersonen met bepaald doel

Winst mag: gebruiken voor doel

Vereniging heeft leden

Vennootschapsbelasting

Overschotten en/of concurrentie

Vrijstelling voor S&V met vrijwilligers
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Omzetbelasting (BTW)

Ondernemer voor de BTW

(Sport)Vereniging meestal ondernemer

Voorbelasting terugvragen

Hoog en laag tarief (6% of 21%)

Vrijstelling ?

Hoofdactiviteiten

Diensten die SV verricht aan haar leden: "gelegenheid geven tot 
sportbeoefening" en exploitatieoverschot hiervoor gebruiken

Vrijgesteld en geen recht op aftrek

Omzetbelasting (2)

Nevenactiviteiten

Maken van reclame

Verlenen tot toegang tot wedstrijden

Verstrekken van ledenbladen

Exploitatie kantine

Verkoop van artikelen

Opbrengsten toto en lotto

Grote clubactie

Verhuur veld of hal
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Overzicht

• Nevenactiviteiten

• Maken van reclame

• Verlenen tot toegang tot wedstri jden

• Verstrekken van ledenbladen

• Exploitatie kantine

• Verkoop van artikelen

• Opbrengsten toto en lotto

• Grote clubactie

• Verhuur veld of hal

• Hoofdregel BTW afdragen

• Welk 
tarief 
? 
Lever
ing of 
diens
t? 

• Vrijst
ell ing 
van 
toepa
ssing 
?

Inkomsten Tarief 6% of 21% Dienst of levering Vrijstelling

Toegang wedstrijden 6% Dienst Diensten <€ 50.000*

Etenswaren (kantine) 6% Levering** Levering of kantine

Drank (Niet alcohol) 6% Levering** Levering of kantine

Drank ( alcohol) 21% Levering** Levering of kantine

Sponsoring 21% Dienst Diensten <€50.000*

Verkoop t-shirts etc. 21% Levering Levering

Giften Nvt Nvt Nvt

Grote clubactie Nvt Levering Nvt

Verhuur veld/hal * Nvt Dienst Nvt

Advertentie blad 21% Dienst Nvt

Lotto en toto Nvt Dienst Nvt

Onderhoudsubsidie Nvt Dienst Nvt

Rookwaren/gokkast Nvt Levering Kantine

Contibutie Nvt Dienst Nvt

Sponsoring

In geld of natura

Tegenprestatie voor bijdrage

Shirts, eten en drinken, geld, materialen

Vermelding naam/ toegangsbewijzen

"Bartering"

Ruilprestaties, vereniging en sponsor moeten factuur uitreiken voor dienst

MET BTW, tenzij onder vrijstelling fondsenwervende diensten(!)

Sponsorstichting
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Vrijstellingen voor "verenigingen en stichtingen"

Hoofdactiviteit vrijgesteld ! Dan;

Fondsenwervende activiteiten

Waarom grenzen ?

Leveringen < € 68.067

Diensten < €22.689  / sport (!) < €50.000 (vanaf 2014)

Boven grens

Alles (!) belast ( per categorie)

Btw uit omzet afdragen (21/121 of 6/106)

Voorzienbaar, incidenteel

Kantineregeling

Wie kan kiezen voor 

de kantineregeling?

• muziekverenigingen

• speeltuinverenigingen

• instellingen voor jeugdwerk

• bejaardensociëteiten

• hobbyclubs

• buurtverenigingen

• dorpshuizen en wijkcentra

• scholen voor basisonderwijs, lager en 

middelbaar beroepsonderwijs, algemeen 

voortgezet onderwijs en voorbereidend 

wetenschappelijk onderwijs

• Sportverenigingen NIET (!)
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Kantineregeling (1)

Extra vrijstelling (geen BTW)

Naast vrijstelling fondsenwerving (extra)

Keuze (!), bij keuze telt omzet niet mee bij grens fondsenwerving

Voorwaarden

Totale ontvangsten kantine incl. BTW onder € 68.067

In de kantine vinden alleen activiteiten plaats die normale nevenactiviteiten van de 
organisatie zijn. Evenementen in de persoonlijke sfeer, zoals bruiloften, jubileums en 

andere feesten, gelden niet als een normale nevenactiviteit en vallen dus niet onder 
de kantineregeling.

De ontvangsten van de kantine komen ten goede aan de organisatie / Geen aftrek 

voorbelasting

Kantineregeling (2)

Btw-bedrag bepalen

Forfaitair 11,5 % of werkelijke splitsing / eigen gebruik 
(kantine)medewerkers
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Belastingcontrole

Kantineontvangsten dagelijks 
boeken

Kasgeld en afzonderlijk 
betalingen uit kas registreren

Registreer gebruik kantine 
medewerkers en anderen  
(bestuurders/ scheidsrechters)

Afzonderlijke administratie van 
welke BTW in rekening is 
gebracht aan vereniging

Factuurstelsel of kasstelsel

Bob en Bert van de 
Belastingdienst

Belastingcontrole

Kantineontvangsten dagelijks 
boeken

Kasgeld en afzonderlijk 
betalingen uit kas registreren

Registreer gebruik kantine 
medewerkers en anderen  
(bestuurders/ scheidsrechters)

Afzonderlijke administratie van 
welke BTW in rekening is 
gebracht aan vereniging

Factuurstelsel of kasstelsel

Bob en Bert
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Loonbelasting

Elke vereniging die betalingen doet aan vrijwilligers, bestuurders,sporters, 
trainers, begeleiders die als WERKNEMER kunnen worden aangemerkt moet:

Loonheffing berekenen, inhouden en afdragen

"ECHTE"  WERKNEMER

De werknemer verplicht zich arbeid te verrichten

De werkgever is verplicht loon te betalen

Er bestaat een gezagsverhouding (opdracht en instructies geven)

Loonbelasting (2)

"Fictieve"  Dienstbetrekking

Gelijkgestelden

Ten minste 2 dagen per week

Bruto- inkomen per week > 40% minimumloon

Verhouding voor onbepaalde tijd of minimaal 30 aaneengesloten dagen

Verklaring arbeidsrelatie (VAR)

Geen uitzendkracht, bestuurder, aannemer van werk...
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Vrijwilligers (2)

Werkt niet "bij wijze van beroep" voor:

Een organisatie die geen aangifte vennootschapsbelasting hoeft te doen

Een sportorganisatie of ANBI

Grenzen vrijwilligersvergoeding

Vergoeding of verstrekking(!) max. € 150,- per maand en

Vergoeding of verstrekking(!) max. € 1.500,- per jaar en 

Maximaal € 4,50 per uur ( € 2,50 onder 23 jaar)

LET OP! Deze bedragen bevatten alle vergoedingen aan de betreffende persoon

Niet marktconform/ kostenvergoeding
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Mag ik u voorstellen aan: Dennis

Dennis doet wat klusjes bij tennisvereniging Klaverblad

Hij werkt als vrijwilliger

Krijgt € 7,- per uur

Werkt 9 maanden 20 uur per maand

GEEN VRIJWILLEGERSREGELING:

BELONING MARKTCONFORM

Mag ik u voorstellen aan: Dion

Dion werkt 5 maanden voor een handbal vereniging.

Hij werkt als vrijwilliger

Krijgt € 2,- per uur

Werkt 2 maanden 100 uur per maand en 3 maanden 50 uur

GEEN VRIJWILLEGERSREGELING:

2 MAANDEN MAXIMUM OVERSCHREDEN
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Mag ik u voorstellen aan: Ad

Ad werkt 5 maanden voor een buurtvereniging.

Hij werkt als vrijwilliger

Krijgt € 3,- per uur

Werkt 10 maanden 50 uur per maand

De totale vergoeding wordt in één keer overgemaakt

VRIJWILLIGERSREGELING VAN TOEPASSING !

schenk- en erfbelasting

U krijgt een gift (vrijgevigheid, zonder tegenprestatie)

Hoofdregel 30%/40% belasting

Vrijstelling €2.111,-

Iemand geeft uw vereniging iets/ laat u iets na

Gift soms aftrekbaar in aangifte Inkomstenbelasting

Aan wie wordt geschonken?

Vrijwilligersregeling / verklaring afgeven

Algemeen nut beogende instelling (ANBI) of Sociaal belang behartigende instelling 
(SBBI)
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schenk- en erfbelasting

SBBI

Geen schenk- en/of erfbelasting

Periodieke giften soms aftrekbaar bij gever ( 5 jaar/ >25 leden)

(SBBI) als uw organisatie op de eerste plaats de individuele belangen van uw 
leden of een kleine doelgroep behartigt, maar ook een maatschappelijke waarde 
heeft. Dat is zo als de activiteiten van uw organisatie bijdragen aan:

de individuele ontplooiing van uw leden

de samenhang van de samenleving

een gezondere samenleving

Marcel de Bree

m.debree@accountenzbreda.nl

0161 - 43 15 99

www.accountenzbreda.nl
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Belastingzaken voor 
verenigingen en stichtingen

schenk- en erfbelasting

www.accountenzbreda.nl
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