
 

 

 

 
  
 
 

1. Gewijzigd besluit fondswerving en overgangsregeling kantine 

De BTW-regelgeving kent een vrijstelling voor fondswervende activiteiten voor 
organisaties die voor hun primaire activiteiten zijn vrijgesteld van BTW. Deze 
vrijstelling is nader toegelicht in een besluit en dit besluit is op 20 december 2012 
aangepast. Daarnaast geldt een overgangsregeling voor de kantineregeling.  
 
1.1 De vrijstelling in het kort 
 
Fondswerving is het verrichten van leveringen en/of diensten van bijkomstige aard ter 
verkrijging van financiële steun. Fondswervende activiteiten zijn bijvoorbeeld: het 
verstrekken van entreegelden, reclame maken, verkoop van petjes en andere artikelen 
en de kantineontvangsten. De vrijstelling geldt alleen voor organisaties die zijn 
opgenomen in de BTW-wetgeving. Dit zijn ziekenhuizen, verpleeghuizen, instellingen 
voor jeugdwerk, sportverenigingen, instellingen in sociale en culturele sector, 
onderwijsinstellingen die wettelijk geregeld onderwijs verzorgen en syndicale 
organisaties. 
 
Voor zowel leveringen als diensten geldt dat de vrijstelling alleen van toepassing is als 
de ontvangsten beneden een bepaald grensbedrag blijven. Voor leveringen van 
goederen mogen de ontvangsten niet meer bedragen dan € 68.067 per jaar. Voor 
diensten mogen de ontvangsten niet meer bedragen dan € 22.689 per jaar. Voor 
sportorganisaties geldt een hoger grensbedrag van € 31.765 per jaar. 
 
Voor de kantine kan een bijzondere regeling gelden: de kantineregeling. Deze houdt in 
dat er voor de kantine, los van de fondswerving, een grensbedrag geldt van € 68.067 per 
jaar. 
 
1.2 Gewijzigde regelgeving 
 
In december van 2012 is de BTW-regelgeving met betrekking tot fondswerving 
gewijzigd. Hierna hebben wij de belangrijkste wijzigingen op een rijtje gezet: 
 

• Het verstrekken van spijzen en dranken in kantines van sportverenigingen 
wordt voor de BTW aangemerkt als levering en niet als dienst; 
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Let op! De gewijzigde regelgeving kan gevolgen hebben voor (sport)verenigingen. 
De kantine valt nu onder de hogere drempel voor leveringen. Als gevolg daarvan 
kan het zijn dat een vereniging onder de drempelbedragen blijft. De vereniging is 
dan geen BTW verschuldigd over de kantineontvangsten. Kijk goed of u onder de 
drempelbedragen blijft.  

 

• Sportverenigingen, die voor de kantine in de BTW-heffing worden betrokken, 
kunnen bij afdracht van de BTW over de kantineontvangsten kiezen voor een 
forfaitair tarief. Het forfaitaire BTW-tarief, is verhoogd van 11% naar 11,5%. Dit 
is nadelig, aangezien de afdracht van BTW stijgt. 

 
Let op! U hebt de keuze om het forfaitaire tarief toe te passen. Door de verhoging van 
dit tarief kan het zijn dat het forfaitaire tarief niet meer het meest gunstig is. 
 

• De staatssecretaris keurt onder voorwaarden goed dat het in de opbrengst van 
bijzondere evenementen/acties te onderkennen giftelement buiten de heffing 
van BTW blijft. De voorwaarden zijn: 

o Aan de afnemer is kenbaar gemaakt dat de opbrengst van het evenement 
bestemd is voor een specifiek goed doel; 

o De afnemer is er op gewezen dat hij extra betaalt bovenop de normale 
prijs (bij wijze van gift) en ook de gift is voor de afnemer bepaalbaar; 

o De opbrengst van het evenement komt volledig ten goede aan het goede 
(charitatieve) doel; en 

o De bevoegde inspecteur van de Belastingdienst moet schriftelijk akkoord 
hebben gegeven voor toepassing van de goedkeuring. Dit moet 
plaatsvinden voorafgaand aan het evenement. 

 
Voorbeeld 
 
Een organisatie tegen kankerbestrijding organiseert een evenement om geld in te 
zamelen voor verder onderzoek. Een toegangskaart kost € 100 en er worden 100 kaarten 
verkocht. De totale opbrengst is dus € 10.000 De kosten van het evenement bedragen  
€ 2.000. Dit houdt in dat € 8.000 onder de vrijstelling voor fondswerving valt. 
 
1.3 Verduidelijking van het besluit en overgangsregeling kantine 
 
Ter verduidelijking van het gewijzigde besluit met betrekking tot fondswerving en 
kantines zijn in een besluit een aantal vragen en antwoorden opgenomen. Uit het vraag- 
en antwoordbesluit komt naar voren dat de kantineontvangsten tot € 68.067 altijd 
verplicht vrijgesteld van BTW zijn. 
 
Let op! Tot een bedrag van € 68.067 vallen de kantine ontvangsten onder de 
kantineregeling dan wel onder de fondswervingsvrijstelling. De exploitatie van de 
kantine moet dan wel een ‘normale bijkomstige activiteit’ zijn. Het afzien van de 
kantineregeling heeft vanaf 1 januari 2013 dus geen nut meer heeft.  



 

 

 

 
Voor verenigingen die in 2013 investeringen hebben gedaan en daardoor hebben 
afgezien van de kantineregeling (om zo de BTW op de investeringskosten in aftrek te 
brengen), geldt een overgangsregeling. Deze overgangsregeling houdt in dat deze 
ondernemers ervoor kunnen kiezen de kantineontvangsten in de BTW te blijven 
betrekken als het totaal van de kantineontvangsten samen met de fondswervende 
diensten van de ondernemer in een jaar hoger zijn dan € 22.689 (€ 31.765) en minder 
dan € 68.067.  
 
Let op!  Ook bij de overgangsregeling moet gewoon BTW-aangifte worden gedaan. 
 
De overgangsregeling geldt ook als vóór 1 januari 2013 een overeenkomst is gesloten tot 
levering van bijvoorbeeld een nieuwe kantine, maar de kantine niet vóór 1 januari 2013 
in gebruik is genomen en er ook nog geen uitgaven zijn gedaan. Ook geldt de 
overgangsregeling als er vóór 2013 een overeenkomst is gesloten voor de verbouwing 
van een kantine die wordt afgerond ná 31 december 2012 en die als dienst, omdat er 
geen sprake van nieuwbouw. Na afloop van de herzieningstermijn vallen de 
kantineontvangsten (verplicht) onder de vrijstelling als deze (samen met de overige 
fondswervende leveringen) minder bedragen dan € 68.067. 
 
Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met ons 
secretariaat via telefoonnummer 085-0403220. 
 
2. Producten 
 
Hier vindt u een geüpdatete lijst met producten op BTW- gebied die u via onze website 
of door een e-mail te sturen aan info@BTWadvies.com kunt bestellen: 
 
Memo’s 

- Memo BTW en de margeregeling, dit memo kost € 150,- excl. BTW 
- Memo medische vrijstelling 2013, dit memo kost € 150,- excl. BTW 
- Memo verlaagd BTW-tarief verbouwingen, dit memo kost € 150,- excl. BTW 

 
Boekjes 

- Boekje ‘Deze Grote zaak vraagt Aandacht (DGA)’, dit boekje kost € 19,95 excl. 
BTW 

- Boekje ‘Lonend belonen’, dit boekje kost € 19,95 excl. BTW 
- Boekje ‘Lastige Lasten’, dit boekje kost € 19,95 excl. BTW 
- Boekje ‘Met de auto fiscaal op weg’, dit boekje kost € 19,95 excl. BTW 

 
 
 
 
 



 

 

 

3. Workshops 

 

Workshop     Datum Tijd 

BTW en auto     23-04-2013  15:00-18:00 uur 

Basis- en gevorderdencursus BTW  14-05-2013   9:00-16:30 uur 

Workshop BTW en paarden   28-05-2013 15:00-18:00 uur 

De prijzen van onze workshops zijn € 295 per persoon exclusief BTW, inclusief 

lesmateriaal en broodjes. De basis- én gevorderdencursus is € 395 per persoon voor de 

hele dag exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en broodjes. 

Meer informatie over onze workshops kunt u vinden op onze website 

www.btwadvies.com 

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons secretariaat via telefoonnummer 085-

0403220.  
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