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Inleiding 
 
 
Verenigingen en stichtingen zijn niet meer weg te denken zijn uit het 
maatschappelijk leven. Op allerlei terreinen komt men verenigingen 
en stichtingen tegen. Denk alleen maar aan de veelheid van 
sportverenigingen die Nederland rijk is, of aan de stichtingen die een 
goed doel nastreven. Minder in het oog springend, maar zeker niet te 
verwaarlozen, zijn de stichtingen die in het leven zijn geroepen om 
een kapitaal of aandelenbezit te beheren.

Ook bij verenigingen en stichtingen is het van belang om de fiscaliteit 
goed in de gaten te houden. In deze brochure worden beknopt de 
belangrijkste aandachtspunten besproken waar men bij een vereniging 
of stichting tegenaan kan lopen. Daarbij wordt een onderscheid 
gemaakt tussen de vennootschapsbelasting, de loonbelasting en de 
omzetbelasting. Maar ook het schenkingsrecht en de kwalificatie als 
algemeen nut beogende instelling komen aan de orde.

Deze brochure dient overigens enkel ter algemene informatie.  
Het pretendeert geen volledigheid en is geen fiscaal advies. Indien u 
naar aanleiding van de brochure nog vragen heeft, kunt u uiteraard 
contact opnemen met uw contactpersoon bij Ernst & Young. Wij staan 
u graag met raad en daad terzijde.

Rotterdam, januari 2009
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1 | Vennootschapsbelasting 
 

1.1 Inleiding

In de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt een aantal lichamen 
onderworpen aan de heffing van vennootschapsbelasting. Sommige 
lichamen, bijvoorbeeld nv’s en bv’s zijn op grond van hun rechtsvorm 
in beginsel altijd belastingplichtig. Bij stichtingen en verenigingen ligt 
dit anders. Deze lichamen worden slechts in de heffing van vennoot
schapsbelasting betrokken indien en voorzover zij een onderneming 
drijven. Onder het drijven van een onderneming wordt mede verstaan 
een uiterlijk daarmee overeenkomende werkzaamheid, waardoor in 
concurrentie wordt getreden met belastingplichtige derden.

1.2  Subjectieve belastingplicht van de stichting of 
vereniging

1.2.1 Het drijven van een onderneming
Stichtingen en verenigingen zijn voor de vennootschapsbelasting 
belastingplichtig indien en voorzover zij een onderneming drijven 
(artikel 2, lid 1, onderdeel d, Wet op de vennootschapsbelasting 1969).

Bij de beoordeling of sprake is van een onderneming worden drie criteria 
gehanteerd:

1.  er moet sprake zijn van een duurzame organisatie van kapitaal en 
arbeid; 

2. waarmee wordt deelgenomen aan het economische verkeer;
3.  met het oogmerk winst te behalen (welke winst redelijkerwijs te 

verwachten valt).

Op deze criteria zal hierna nader worden ingegaan.

Het ondernemingsbegrip voor de vennootschapsbelasting is overigens 
niet per definitie hetzelfde als die voor de beoordeling van de btwplicht 
(zie hoofdstuk 3 van deze brochure).

Ad 1 Duurzame organisatie van kapitaal en arbeid 
Uit de jurisprudentie volgt, dat vrij snel aan dit criterium is voldaan. 
Zo werd een stichting die zelf geen personeel in dienst had en 
gehuisvest was in het kantoor van een bedrijf toch geacht te 
beschikken over een organisatie van kapitaal en arbeid. De heersende 
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opvatting in de literatuur is, dat het woord duurzaam niet inhoudt dat de organisatie in de tijd duurzaam 
moet zijn, doch dat de activiteiten zich richten op een bepaald doel.
 
Ad 2 Deelname aan het economische verkeer
Het kunnen constateren van een onderneming vereist, dat de stichting of vereniging deelneemt aan het 
economische verkeer en derhalve prestaties verricht aan derden. Bij een vereniging speelt nog een rol,  
dat de leden over het algemeen niet als derden worden aangemerkt, tenzij tussen de prestaties van de 
vereniging en de hoogte van de contributie een directe samenhang bestaat. Handelingen in de privé-sfeer 
vinden niet plaats in het economische verkeer. Hetzelfde geldt als slechts een kleine besloten groep gebruik 
kan maken van de aangeboden diensten. Daarvan zal in het algemeen niet snel kunnen worden gesproken.

De hiervóór al genoemde stichting organiseerde opleidingen en examens. Volgens haar zeggen betrof het 
daarbij een interne brancheopleiding. Zij trad niet naar buiten op, stond niet vermeld in het telefoonboek 
en maakte geen reclame. Desalniettemin kwam het Hof op basis van de navolgende omstandigheden tot de 
conclusie, dat er sprake was van deelname aan het economisch verkeer en niet van een interne opleiding:

• de stichting deed binnen een beperkte kring melding van de door haar georganiseerde opleiding;
•  binnen een beperkte kring werd een studiegids met telefoonnummers en aanmeldingsformulieren 

verspreid;
•  ook gegadigden buiten deze kring mochten aan de opleiding meedoen en hebben dit in het verleden 

ook gedaan;
• een diploma werd uitgereikt, nadat de opleiding aan een universiteit was voortgezet en afgerond.

Ad 3 Winstoogmerk 
Anders dan vaak wordt gedacht, is er geen regel (wet) die de stichting/vereniging verbiedt winst te maken 
door middel van het drijven van een onderneming. Het Burgerlijk Wetboek bevat slechts het verbod om de 
winst te verdelen onder de leden of (winst)uitkeringen te doen aan haar oprichters (artikel 26, lid 3, boek 
2 BW, respectievelijk artikel 285, lid 3, boek 2 BW).

Wel wordt in de statuten vaak bepaald, dat de stichting/vereniging niet het maken van winst beoogt. De stelling, 
dat in dat geval “dus” geen onderneming wordt gedreven, aangezien het lichaam niet voldoet aan het 
winstoogmerkcriterium, wordt door de fiscus en de rechter niet aanvaard. Niet de statutaire doelstelling is 
bepalend, maar de feitelijke wijze van exploitatie van een onderneming. De beoordeling van het laatste 
geschiedt los van wat hieromtrent in de statuten is bepaald. 

Aangenomen moet worden, dat de bepaling in de statuten wel invloed heeft op de bewijsrechtelijke positie. 
Men kan zich voorstellen, dat bij gebrek aan een dergelijke bepaling de stichting of vereniging in een 
enigszins nadeliger positie wat betreft de bewijslast verkeert.

Het bestuur van de hiervóór al enkele malen genoemde stichting had in 1975 het besluit genomen om de 
cursusgelden met ongeveer 25% te verhogen. In de daaropvolgende jaren waren de cursusgelden verder 
verhoogd. Daardoor was het vermogen van de stichting in vijf jaar aangegroeid van ƒ 11.500 tot ƒ 320.000. 
Volgens de stichting was het besluit van 1975 ingegeven door de wens om het vermogen te verstevigen en 
daardoor nadelige resultaten te kunnen opvangen. De cursusgelden waren echter niet aangepast, toen 
bleek dat van blijvende tekorten of van onvoldoende vermogen geen sprake meer was. Daardoor kwam het 
Hof tot de conclusie, dat de stichting in feite het behalen van winst nastreefde.

Indien een stichting of vereniging met haar activiteiten jaar na jaar feitelijk overschotten behaalt, leidt dit, 
ondanks haar statutaire bepaling waarin het tegendeel wordt beweerd, veelal tot de conclusie dat er een 
winststreven is. Niet van belang is waarvoor de overschotten zijn bestemd. Zo doet het niet ter zake of de 
overschotten worden aangewend volgens het statutaire doel of om de tekorten in enig jaar op te vangen en 
de vermogenspositie te verstevigen. Overigens leidt een incidenteel positief resultaat niet automatisch tot 
de conclusie dat er een winststreven aanwezig is.
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Een ander voorbeeld betreft een bedrijfsgeneeskundige dienst. In een discussie over het al dan niet 
belastingplichtig zijn van de stichting overwoog het Hof in 1988 als volgt:

‘Feitelijk staat vast dat belanghebbende in het laatste jaar waarin zij nog onderdeel van de vereniging A uitmaakte 
(1977) een overschot heeft behaald van ƒ 630.000. Na haar verzelfstandiging in 1978 zijn de jaarlijkse 
overschotten aanzienlijk toegenomen. Over de periode 1978 tot en met 1983 bedroegen de overschotten 
in totaal bijna ƒ 9.000.000, waaronder voor het onderhavige jaar ƒ 715.573. Vanaf het onderhavige jaar 
heeft belanghebbende overschotten ook begroot. Haar vermogen is in de genoemde periode toegenomen 
met circa ƒ 9.400.000.
Belanghebbende heeft gesteld dat deze overschotten noodzakelijk waren voor de vorming van een garantie
vermogen, de aanschaf van apparatuur en dergelijke, en voor nieuwe huisvesting. Het Hof heeft geen reden 
hieraan te twijfelen met dien verstande dat uit de vastgestelde feiten blijkt dat belanghebbende uiteindelijk 
niet zelf de nieuwbouw heeft gerealiseerd, doch dat die realisering, mede met het oog op het verkrijgen van 
investeringsbijdragen is geschied door de BV die een dochtermaatschappij van belanghebbende is.
Het door belanghebbende in die jaren gevormde vermogen is uiteindelijk hoofdzakelijk aangewend voor een 
rentedragende lening aan de BV.
Uit de hiervoor omschreven omstandigheden concludeert het Hof dat belanghebbende bewust trachtte 
overschotten te behalen, dat wil zeggen naar winst streefde, zodat, nu niet in geschil is dat zij met een 
duurzame organisatie van kapitaal en arbeid aan het economische verkeer deelneemt, sprake is van het 
drijven van een onderneming in de zin van artikel 2, lid 1, letter d, van de Wet.’ 

De Hoge Raad oordeelde vervolgens, dat het Hof aan de vaststelling dat belanghebbende met een 
duurzame organisatie van kapitaal en arbeid aan het economische verkeer deelnam, en aan het oordeel 
dat belanghebbende bewust naar winst streefde, terecht de gevolgtrekking had verbonden dat 
belanghebbende een onderneming dreef in de zin van artikel 2, lid 1, onderdeel d, Wet op de 
vennootschapsbelasting 1969.

In 2008 oordeelde de Hoge Raad ten aanzien van een betaald voetbalorganisatie (een vereniging) dat 
deze belastingplichtig was voor de vennootschapsbelasting. De organisatie werd namelijk geacht een 
onderneming te drijven. Niet in geschil was dat er sprake was van een organisatie van arbeid en kapitaal 
waarmee werd deelgenomen in het economische verkeer. Wel in geschil was het winststreven. Volgens de 
rechter moest bij de beoordeling van dat winststreven rekening worden gehouden met de verkoop van 
spelers omdat er een nauw verband was tussen die verkoop van spelers en het doel van de organisatie om 
voetbalspel tegen betaling te laten bijwonen door toeschouwers. Dat de overschotten zouden worden 
aangewend voor het kopen van nieuwe spelers en voor de vorming van een garantievermogen, betekende 
volgens de rechter nog niet dat er geen winststreven was.

1.2.2 Het concurrentiecriterium
Indien een stichting of vereniging niet volgens alle bovengenoemde criteria een onderneming drijft, kan zij 
toch belastingplichtig zijn.

De wetgever vat het drijven van een onderneming voor deze lichamen ruim op. In artikel 4, onderdeel a, 
Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt namelijk ook als het drijven van een onderneming 
bestempeld:

• een uiterlijk daarmede overeenkomende werkzaamheid;
•  waardoor in concurrentie wordt of kan worden getreden met wèl belastingplichtige natuurlijke 

personen en lichamen.

Het concurrentiecriterium is met name bedoeld om andere wel aan de vennootschapsbelasting onderworpen 
lichamen te beschermen tegen concurrentie van niet-belastingplichtige organisaties. De algemene opvatting 
in de literatuur is, dat het concurrentiecriterium in voorkomende gevallen het winstoogmerkvereiste van 
het ondernemingsbegrip vervangt. Dat wil zeggen, dat deze uitbreiding alleen van toepassing is indien aan 
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alle overige ondernemingsvereisten (duurzame organisatie van kapitaal en arbeid, deelname aan het 
economische verkeer) is voldaan.

De ratio van de bepaling kwam uitdrukkelijk aan de orde in een situatie, waarin een stichting op grond van 
dit criterium trachtte om als belastingplichtige te worden aangemerkt (met de bedoeling om daardoor 
WIR-premies te kunnen krijgen). De Hoge Raad overwoog, dat er zich bij structureel verliesgevende vennoot-
schappen geen ongerechtvaardigde voorsprong kan voordoen door het niet vennootschaps belastingplichtig 
zijn. In die situaties is het concurrentiecriterium dan ook niet van toepassing. 

Wanneer treedt een lichaam in concurrentie met andere ondernemingen? Uit de jurisprudentie hieromtrent 
blijkt, dat dit het geval is indien de werkzaamheden in enigszins betekenende mate ten koste kunnen gaan 
van het debiet van andere ondernemingen. Criteria die hierbij worden gehanteerd zijn:

•  de omzet van de betreffende stichting of vereniging in verhouding tot de totale omzet van 
ondernemers die vergelijkbare activiteiten uitoefenen;

• de commerciële aantrekkelijkheid van de activiteiten van de vereniging of stichting.

Geconcludeerd kan worden, dat het begrip “in concurrentie treden” beperkt lijkt te worden uitgelegd, omdat 
daarvan geen sprake is als de omzet ten opzichte van de totale omzet van vergelijkbare ondernemers gering is. 
Een vergelijking ten opzichte van omzetten die door individuele ondernemers worden gemaakt, is niet aan de orde.

Een voorbeeld van een stichting die op grond van dit concurrentiecriterium belastingplichtig werd geoordeeld, 
was een stichting die een nationaal en internationaal bekend ontspanningspark exploiteerde, bestaande uit 
onder meer een sprookjesbos en speeltuin, een park en een siervijver, een onoverdekt zwembad, sportvelden, 
tennisbanen en een manege, en die voorts een daarbij behorend café-restaurant en theehuis verpachtte. 
Het Hof overwoog met betrekking tot de vraag of de stichting met de exploitatie van haar vermaakcentrum 
in concurrentie treedt als volgt:

‘dat op grond van hetgeen onder de vaststaande feiten is vermeld omtrent de bekendheid, de inrichting, 
de grootte, het aantal bezoekers en de entreeprijs van dit vermaakcentrum, het Hof deze vraag voor het 
jaar 1964 en ook voor de onmiddellijk daaraan voorafgaande periode, bevestigend beantwoordt;
dat immers bedoelde feiten aannemelijk maken, dat de exploitatie van belangh.s natuurpark plaatsvond ten 
koste van het debiet van door natuurlijke personen en n.v.’s uitgeoefende bedrijven, welke aan dagjesmensen 
recreatie in de open lucht verschaffen, zoals dierentuinen, strandbaden, speeltuinen, vogelparken en dergelijke.’ 

De Hoge Raad oordeelde vervolgens, dat het Hof op grond van één en ander heeft kunnen beslissen, dat 
belanghebbende bij de exploitatie van het natuurpark in concurrentie trad met bedrijven, uitgeoefend door 
natuurlijke personen dan wel naamloze vennootschappen.

Het is voor de vraag of in concurrentie wordt getreden niet van belang of dit daadwerkelijk het geval is. 
Voldoende is, dat de mogelijkheid om in concurrentie te treden potentieel aanwezig is. Zo werd een stichting 
die ten doel had het verspreiden van goede katholieke lectuur en die een religieus familieblad (parochieblad) 
van het bisdom uitgaf, geacht in concurrentie te treden (en dus belastingplichtig te zijn) omdat dit blad een 
rol vervulde die ook andere weekbladen zouden kunnen vervullen en omdat het zich ook door het opnemen 
van advertenties op het terrein van andere dag- en weekbladen begaf.

1.2.3 Marginale ondernemingsactiviteiten
Het concurrentiecriterium is volgens de wetsgeschiedenis niet van toepassing in gevallen, waarin de winst-
gevende activiteiten van geringe omvang zijn en het deelnemen aan het maatschappelijke verkeer van 
bijkomstige aard is. Aan het lichaam dient de eis te worden gesteld, dat de resultaten van dien aard zijn, 
dat een particulier er een althans bescheiden bestaan in zou kunnen vinden. Door deze laatste toevoeging 
blijven “marginale” ondernemers buiten de heffing van vennootschapsbelasting.
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1.2.4 Beperkte belastingplicht
Als vaststaat, dat een stichting/vereniging op grond van artikel 2 dan wel op grond van artikel 4 Wet op de 
vennootschapsbelasting 1969 een onderneming drijft, zal zij slechts belastingplichtig zijn voor de winst die 
uit die onderneming voortvloeit. Immers, zij is slechts belastingplichtig indien en voor zover zij een 
onderneming drijft. Op die grond werd een vereniging tot exploitatie van een gebouw voor christelijke 
belangen wel belastingplichtig geacht voor haar inkomsten uit de verhuur van dit pand aan niet-christelijke 
organisaties (hiermee werd zij geacht een onderneming te drijven), maar niet voor de inkomsten ontstaan 
uit de verhuur aan christelijke organisaties.

De woorden “indien en voor zover een onderneming wordt gedreven”, hebben onder meer tot gevolg, 
dat moet worden bepaald welke vermogensbestanddelen tot de onderneming behoren. Er kunnen, voor zover 
hier van belang, twee categorieën vermogensbestanddelen worden onderscheiden, te weten:

1.  vermogensbestanddelen die naar hun functie slechts tot het ondernemingsvermogen kunnen worden 
gerekend - het verplichte ondernemingsvermogen - zoals bestanddelen die nodig zijn in de onderneming 
(machines etc.);

2.  vermogensbestanddelen waarvan de stichting/vereniging binnen de grenzen der redelijkheid kan uitmaken 
of zij tot het ondernemingsvermogen dan wel niet tot het ondernemingsvermogen behoren. Dit is het 
keuzevermogen. Het staat de stichting/vereniging dan vrij de desbetreffende vermogensbestanddelen 
al dan niet tot het ondernemingsvermogen te doen behoren.

Bij de stichting/vereniging doet de vraag “al dan niet ondernemingsvermogen” zich onder andere voor bij 
door de stichting/vereniging aangehouden beleggingen. In beginsel is het zo, dat beleggingen niet tot het 
ondernemingsvermogen behoren; zij zijn zogenaamd keuzevermogen. Dit kan echter anders zijn, zo blijkt 
uit de al meerdere keren vermelde jurisprudentie over de stichting die opleidingen verzorgde. Door de 
verhoging van het cursusgeld was haar vermogen, belegd in bankrekeningen en effecten, in vijf jaar tijd 
gegroeid van ƒ 11.500 tot ƒ 320.000. De stichting stelde, dat de rekeningen en effecten niet tot het 
ondernemingsvermogen behoorden en dat om die reden de opbrengst daaruit niet tot de fiscale winst 
behoorde. Deze stelling werd door het Hof verworpen:

‘De herkomst van het vermogen uit overschotten op cursussen, de redengeving van belanghebbende voor 
het vormen van een groter vermogen en het ontbreken van enige andere of verdere doelstelling dan het 
organiseren van cursussen en examens ten behoeve van de opleiding, brengen naar ‘s Hofs oordeel met 
zich dat de vermogensopbrengsten slechts dienen ter aanwending in de onderneming zodat deze tot de 
belastbare ondernemingswinst moeten worden gerekend.’ 

Het resultaat van deze beslissing was, dat de stichting over de (forse) opbrengsten uit deze beleggingen 
vennootschapsbelasting verschuldigd was.

In de praktijk tracht men nogal eens de consequentie van dit arrest te voorkomen door meer dan één 
doelstelling in de statuten op te nemen. Het is echter nog maar de vraag of het creëren van een niet-
ondernemingssfeer met behulp van louter een statutaire doeloverlegging toereikend is als daaraan geen 
feitelijke inhoud wordt gegeven.

1.2.5 Pensioen-, VUT- en lijfrentestichtingen en -verenigingen
Ten slotte wordt de activiteit van pensioen-, VUT- en lijfrentestichtingen en –verenigingen bestempeld als 
het drijven van een onderneming (artikel 4, onderdeel b, Wet op de vennootschapsbelasting 1969), 
zodat eventuele winsten van deze lichamen zijn onderworpen aan vennootschapsbelasting.
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1.3 Fiscale winst

Als de belastingplicht vaststaat (en als vaststaat wat tot het ondernemingsvermogen behoort),  
zal vennootschapsbelasting verschuldigd zijn over de belastbare winst, dat is “het bedrag van de 
gezamenlijke voordelen die, onder welke naam en in welke vorm ook, worden verkregen uit onderneming” 
(artikel 8, Wet op de vennootschapsbelasting 1969, juncto artikel 3.8, Wet inkomstenbelasting 2001), 
verminderd met eventuele te verrekenen verliezen. Met andere woorden: alle (positieve en negatieve) 
voordelen waartoe de bedrijfsuitoefening in staat stelt, behoren tot de winst.

Tot de positieve voordelen behoren de inkomsten/baten die in het kader van de onderneming zijn ontvangen.

Hiertoe behoren de inkomsten uit de exploitatie van de onderneming zelf, maar ook bijvoorbeeld de eventuele 
subsidies die in het kader van de onderneming worden verkregen. Op welke wijze een subsidie in de winst 
wordt betrokken, hangt af van het doel waarvoor de subsidie wordt ontvangen.

Wordt zij bijvoorbeeld ontvangen voor de investering in een tot het ondernemingsvermogen behorend 
bedrijfsmiddel, dan zal het bedrag van de subsidie op de kostprijs van het bedrijfsmiddel moeten worden 
afgeboekt:

‘Indien een ondernemer een bijdrage ontvangt van een derde (de overheid) in de uitgaven die hij heeft 
gedaan of zal doen voor de totstandkoming van een bedrijfsmiddel, welke bijdrage niet of niet ten volle, 
dan wel slechts voorwaardelijk, behoeft te worden terugbetaald, dienen voor de jaarlijkse winstberekening 
(...) de voortbrengingskosten van dat bedrijfsmiddel te worden gesteld op het bedrag van vorenbedoelde 
uitgaven, verminderd met het als bijdrage ontvangen bedrag en vermeerderd met het als waarde van de 
verplichting tot terugbetaling in aanmerking te nemen bedrag.’ 

Op de inkomsten die opkomen in het kader van de onderneming kunnen in mindering worden gebracht de 
bedrijfskosten, dat wil zeggen de kosten gemaakt met het oog op de zakelijke belangen van de onderneming. 

In het geval de stichting een voordeel in de schoot krijgt geworpen, bijvoorbeeld door het afzien van een 
vergoeding door de met de stichting handelende personen, zal moeten worden vastgesteld of het voordeel 
in het ondernemingsgedeelte van de stichting of vereniging valt. Indien het voordeel in het niet-ondernemings-
gedeelte van de stichting of vereniging valt, is het per definitie onbelast. Indien vaststaat dat het voordeel 
opkomt in het ondernemingsgedeelte van de stichting of vereniging, dan moet worden beoordeeld of het 
voordeel belast of onbelast is. 

In beginsel kan gezegd worden, dat de bevoordeling onbelast is indien zij is gedaan op grond van vrijgevigheid 
door personen die geen belang hebben bij de ondernemingsuitoefening. Daarbij moet de kanttekening worden 
gemaakt, dat de onbelastbaarheid van een dergelijk voordeel vaststaat indien het een voordeel in de 
vermogenssfeer betreft, zoals een gift of een verkoop van een goed aan de stichting of vereniging tegen 
een te lage prijs. Of dat ook geldt ten aanzien van een voordeel in de kostensfeer, zoals het niet bedingen 
van een bezoldiging door vrijwilligers, is echter onzeker. Dat wil zeggen, dat het kostenvoordeel mogelijk toch 
bij de stichting of vereniging belast is vanwege het ontbreken van belastingheffing over de bezoldiging bij 
de vrijwilliger. De voordelen die opkomen in het ondernemingsgedeelte èn die niet op grond van vrijgevigheid 
van personen zijn gedaan omdat zij een belang hebben bij de ondernemingsuitoefening, zijn altijd belast.

Over de berekende belastbare winst, verminderd met eventuele te verrekenen verliezen, is vennootschaps-
belasting verschuldigd. Het tarief van de vennootschapsbelasting is als volgt (cijfers 2009):

Belastbare bedrag Tarief

€ 0 - € 200.000 20%

€ 200.000 en meer 25,5%
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Wij merken hierbij op dat het wetsvoorstel met het tarief voor 2009 bij het ter perse gaan van deze 
brochure nog onderhanden was bij de Tweede Kamer en dus nog kan worden gewijzigd. 

1.4 Vrijstellingen

Nadat is vastgesteld, dat de stichting of vereniging belastingplichtig is, kan worden beoordeeld of zij in 
aanmerking komt voor één van de vrijstellingen.

1.4.1 Wettelijke vrijstellingen
De vrijstelling van de Wet op de vennootschapbelasting valt uiteen in twee onderdelen. In de eerste plaats stelt 
de wet stichtingen en verenigingen vrij van vennootschapsbelasting als hun activiteiten onder een van de 
limitatief opgesomde categorieën vallen (artikel 5 Wet op de vennootschapsbelasting 1969). Een belangrijke 
categorie is de vrijstelling voor lichamen die als instelling van weldadigheid of van algemeen nut uitsluitend 
of nagenoeg uitsluitend (dat wil zeggen voor ten minste 90%) werkzaamheden verrichten die bestaan uit:

• de genezing of verpleging van zieken, kraamvrouwen of gebrekkigen; 
• het verschaffen van een onderkomen aan bejaarden, gebrekkigen of wezen; 
• het verschaffen van passende bezigheid aan onmaatschappelijke of onvolwaardige personen of
•  het verstrekken van kleine kredieten aan personen, behorende tot de economisch zwakke groepen van 

de bevolking.

Daarnaast bestaat er onder andere een vrijstelling voor lichamen waarvan de werkzaamheid uitsluitend of 
nagenoeg uitsluitend bestaat uit het in stand houden van openbare leeszalen en bibliotheken.

In de tweede plaats bevat de wet een bepaling die de mogelijkheid schept vrijstelling van vennootschapsbelasting 
te verlenen aan “lichamen” die formeel niet kunnen worden gerangschikt in de zojuist genoemde limitatieve 
opsomming, doch – gelet op de aard van hun werkzaamheden – wel voor een vrijstelling in aanmerking zouden 
moeten komen (artikel 6 Wet op de vennootschapsbelasting 1969). Hoewel wordt gesproken van “lichamen” 
(hetgeen ook bv’s en nv’s kan omvatten), zal het daarbij in de praktijk vrijwel steeds om stichtingen en 
verenigingen gaan:

• waarbij het streven naar winst hetzij geheel ontbreekt, hetzij van bijkomstige betekenis is en
• bij welke de behartiging van een algemeen maatschappelijk belang op de voorgrond staat of
•  de behartiging van een sociaal belang op de voorgrond staat en de winst hoofdzakelijk wordt behaald 

met behulp van arbeid die door vrijwilligers wordt verricht (om niet of tegen een lagere vergoeding 
dan gebruikelijk).

Behaalt een dergelijke stichting of vereniging winst, dan kan de vrijstelling van toepassing zijn, mits die winst 
onder bepaalde grenzen blijft. In het zogenoemde Vrijstellingsbesluit vennootschapsbelasting zijn de 
voorwaarden opgenomen om in aanmerking te komen voor de vrijstelling. De stichting of vereniging is van 
vennootschapsbelasting vrijgesteld indien de winst, met inachtneming van de hierna te bespreken 
aftrekmogelijkheden:

•  in het jaar niet meer bedraagt dan € 7.500, dan wel in het jaar en de daaraan voorafgaande vier jaren 
samen niet meer bedraagt dan € 37.500;

•  uitsluitend kan worden aangewend ten bate van een ingevolge artikel 6 Wet op de 
vennootschapsbelasting 1969 vrijgesteld lichaam of een algemeen maatschappelijk belang.

Of bij een stichting of vereniging de behartiging van het algemeen maatschappelijk belang of een sociaal 
belang voorop staat, wordt beoordeeld aan de hand van haar statutaire doel en feitelijke werkzaamheid. 
Staat niet zowel bij het één als bij het ander de behartiging van genoemd belang op de voorgrond, dan komt 
zij niet voor toepassing van artikel 6 Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in aanmerking. 
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1.4.2 Aftrekmogelijkheden
De wetgever heeft in 2002 een aantal bijzondere aftrekposten in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 
opgenomen voor onder meer instellingen die een algemeen maatschappelijk belang behartigen, waardoor 
uiteraard de fiscale winst vermindert of zelfs nihil kan worden. Toepassing van deze aftrekposten kan er 
bovendien toe leiden, dat de stichting/vereniging alsnog onder het hierboven genoemde winstplafond van 
artikel 6 Wet op de vennootschapsbelasting 1969 valt. 

De volgende faciliteiten zijn in de wet opgenomen:
•  een aftrek van (winst)uitkeringen, respectievelijk uitgaven ten bate van het algemeen maatschappelijk 

belang door fondswervende instellingen, respectievelijk algemeen maatschappelijk belang dienende 
lichamen (artikel 9, lid 1, onderdeel h, Wet op de vennootschapsbelasting 1969);

•  een fictieve kostenaftrek voor vrijwilligers door een lichaam, waarbij de behartiging van een algemeen 
maatschappelijk of sociaal belang op de voorgrond staat en de winst hoofdzakelijk (in de literatuur 
gaat men hierbij uit van 80%) wordt behaald met behulp van vrijwilligers (artikel 9, lid 1, onderdeel i, 
Wet op de vennootschapsbelasting 1969);

•  lichamen waarbij een algemeen maatschappelijk of sociaal belang op de voorgrond staat, mogen een 
herbestedingsreserve vormen voor projecten, waarvoor naar verwachting een verlies zal worden 
geleden of voor de aanschaf, voortbrenging of verbetering van bedrijfsmiddelen (artikel 12 Wet op de 
vennootschapsbelasting 1969).

De genoemde faciliteiten worden hieronder nader toegelicht.

Uitkeringen door fondswervende instellingen en algemeen maatschappelijk belang dienende lichamen 
Een stichting/vereniging wordt als fondswervende instelling (FFI) aangemerkt indien haar werkzaamheid 
uitsluitend of nagenoeg uitsluitend is gericht op het verwerven van gelden die ingevolge haar statuten of 
op grond van een schriftelijke overeenkomst zullen worden uitgekeerd aan door de inspecteur als zodanig 
aangemerkte kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke en het algemeen 
nut beogende instellingen. (Zie ook paragraaf 4.5 voor algemeen nut beogende instellingen.)

Met algemeen maatschappelijk belang dienende lichamen wordt gedoeld op lichamen waarvan de werkzaamheid 
uitsluitend of nagenoeg uitsluitend (dit is meer dan 90%) is gericht op de behartiging van een algemeen 
maatschappelijk belang. Ook een stichting/vereniging waarbij de werkzaamheden uitsluitend zijn gericht op 
het algemeen belang, zoals genoemd in artikel 6 Wet op de vennootschapsbelasting 1969, komt derhalve 
in aanmerking voor de aftrek. Een combinatie van deze beide soorten lichamen is mogelijk. Het is met andere 
woorden mogelijk dat een FFI tevens als algemeen maatschappelijk belang dienend lichaam wordt aangemerkt. 
Voor het recht op aftrek van een uitkering die een FFI doet, is het echter niet noodzakelijk dat de FFI tevens 
de status van algemeen maatschappelijk belang beogend lichaam heeft.

Aftrekbaar zijn ingevolge artikel 9, lid 1, aanhef en onderdeel i, Wet op de vennootschapsbelasting 1969, 
de uitgaven ten behoeve van het algemeen maatschappelijk belang, alsmede de uitkeringen aan kwalificerende 
instellingen, tenzij als gevolg van deze aftrek een ernstige concurrentieverstoring zou optreden, doordat de 
stichting/vereniging de aftrek ontvangt. De winst kan niet negatief worden door toepassing van de aftrek.

Fictieve vrijwilligerskosten
In bepaalde gevallen kan een stichting/vereniging (fictieve) loonkosten in aftrek brengen terzake van de 
vrijwilligers die voor haar werken en die geen loon ontvangen of een loon dat in belangrijke mate lager is dan 
in het economische verkeer gebruikelijk zou zijn. Het minimumloon (dat dus niet daadwerkelijk wordt uitbetaald 
aan de vrijwilligers) mag door de stichting/vereniging in aftrek worden gebracht. Als de stichting/vereniging 
aannemelijk kan maken, dat een hoger loon dan het minimumloon gebruikelijk is, kan de stichting/vereniging 
zelfs dit hogere loon in aftrek brengen (artikel 9, lid 3, Wet op de vennootschapsbelasting 1969). De voorwaarde 
voor de aftrek is ook hier, dat zij niet mag leiden tot ernstige concurrentieverstoring. Om in aanmerking te 
komen voor de aftrek van vrijwilligerskosten, moet de stichting/vereniging wel een administratie bijhouden 
van de voor haar werkzame vrijwilligers en eventuele aan deze vrijwilligers uitbetaalde bedragen.
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Herbestedingsreserve
De reserve kan worden gevormd, voor zover ondernemingsactiviteiten worden verricht die in de lijn liggen 
van het belang dat bij het lichaam op de voorgrond staat of  bestaat uit het gratis inzamelen en daarna
verkopen van gebruikte goederen met het oog op dit belang.

De herbestedingsreserve mag worden gevormd voor de in het jaar of de komende drie jaar te verrichten 
uitgaven ter zake van de aanschaf, verbetering of voortbrenging van een bedrijfsmiddel of uitgaven ter 
zake projecten voorzover daardoor naar verwachting een verlies zal worden geleden. Wordt de termijn 
overschreden, dan dient de stichting/vereniging de reserve weer aan de winst toe te voegen.  
In uitzonderingsgevallen kan om verlenging van de termijn worden verzocht. Indien blijkt dat ernstige 
concurrentieverstoring optreedt door de regeling, kunnen bepaalde lichamen of activiteiten worden 
uitgezonderd van de herbestedingsreserve.
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2 | Loonbelasting  
 

2.1 Inleiding

Kenmerk van stichtingen en verenigingen is, dat een bestuur bestaande 
uit diverse personen geacht wordt zich bezig te houden met het reilen 
en zeilen van het lichaam waarvan zij bestuurslid zijn.

In deze bijdrage staan de gevolgen voor de loonheffingen centraal. 
Onder het begrip “loonheffingen” wordt verstaan de heffing van 
loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies werknemers-
verzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.

Wil er sprake kunnen zijn van een mogelijke inhouding van loonheffingen, 
dan zal allereerst moeten worden vastgesteld of en in hoeverre sprake 
is van een dienstbetrekking tussen het lichaam dat de uitkeringen 
verstrekt en een persoon die vanuit de vereniging of stichting bepaalde 
ontvangsten heeft. In paragraaf 2.2 wordt daarom allereerst ingegaan 
op het onderscheid tussen dienstbetrekking of geen dienstbetrekking, 
waarbij een mogelijke dienstbetrekking wordt onderscheiden in een 
zogenoemde “echte” of een “fictieve” dienstbetrekking. In dezelfde 
paragraaf komt ook de bijzondere positie van bestuursleden, vrijwilligers 
en het sporttechnisch kader van sportverenigingen ter sprake.

Vervolgens zal uit paragraaf 2.3 blijken, dat de kwalificatie “dienst
betrekking of niet” een groot aantal gevolgen oproept. Puntsgewijs 
wordt hierbij stilgestaan.

Een van de belangrijkste gevolgen van een dienstbetrekking betreft de 
inhoudingsplicht, respectievelijk de premieplicht voor de werkgever op 
de diverse uitbetalingen. In paragraaf 2.4 staat daarom de problematiek 
van mogelijke onbelaste vaste kostenvergoedingen centraal. Niet alleen 
wordt ingegaan op mogelijkheden om voor de loonheffingen onbelaste 
bedragen te kunnen verstrekken, maar ook op de mogelijke gevolgen 
op het vlak van de heffing van inkomstenbelasting bij de ontvangende 
persoon. 

Tot slot komt in paragraaf 2.5 een aantal minder alledaagse, maar 
zeker voor de praktijk belangrijke aandachtspunten voor stichtingen 
en verenigingen ter sprake, bijvoorbeeld de gevolgen van één persoon 
met twee dienstbetrekkingen.
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2.2 De dienstbetrekkingproblematiek

Voor de loonheffingen kan de grondslag voor belastingheffing zijn gelegen in een zogenoemde echte dan wel 
een fictieve dienstbetrekking. Wanneer er géén sprake is van een dienstbetrekking wordt in de inhoudingsfeer 
(globaal omschreven de relatie stichting/vereniging  personeelslid c.q. bestuurslid) niet aan loonheffingen 
toegekomen. Natuurlijk kan nog wel sprake zijn van een heffing van inkomstenbelasting.

2.2.1 De echte dienstbetrekking
De arbeidsrelatie (de relatie stichting/vereniging - personeelslid c.q. bestuurslid) is omschreven in boek 7, 
titel 10, artikel 610 en verder van het Burgerlijk Wetboek (BW); de zogenoemde privaatrechtelijke dienst-
betrekking. De arbeidsverhouding wordt bepaald door een aantal kenmerken, waaraan cumulatief moet 
zijn voldaan, te weten:

• er moet sprake zijn van de verplichting tot het persoonlijk verrichten van arbeid gedurende een zekere tijd;
• er moet sprake zijn van een honorering als tegenprestatie voor het te verrichten werk (loon);
•  er moet sprake zijn van een gezagsverhouding tussen degene die de opdracht tot het verrichten van 

arbeid verstrekt en degene die het werk uitvoert.

De eerste twee criteria leveren in de praktijk niet de grootste problemen op. Vermeldenswaard bij het tweede 
criterium is nog, dat de tegenprestatie niet alleen een geldelijke beloning behoeft te zijn, maar ook een 
beloning in natura kan betreffen of bijvoorbeeld een kwijtschelding van een lening.

De gezagsverhouding, het derde element in de definitie van de echte dienstbetrekking, levert echter de 
meeste stof tot discussie op. Veelal zijn details, zoals bepalingen ten aanzien van de werktijden, kleding-
voorschriften, uitvoering van het werk etc., beslissend voor het antwoord op de vraag of sprake is van een 
gezagsverhouding. 

De navolgende vragen zijn van belang om te kunnen beoordelen of sprake is van een arbeidsverhouding in 
de zin van boek 7, titel 10, artikel 610 en verder van het Burgerlijk Wetboek.

• Kan de opdrachtnemer zich vrijelijk laten vervangen?
• Komt het in de praktijk daadwerkelijk voor, dat de opdrachtnemer zich laat vervangen?
• Zijn er eisen gesteld aan de groep personen waaruit vervanging mag worden gekozen?
• Zijn de eisen voor vervanging (mede) opgesteld door de opdrachtgever?
• Is overleg mogelijk voor vervanging?
•  Kan de opdrachtgever aanwijzingen geven over de wijze waarop door de opdrachtnemer de 

werkzaamheden moeten worden uitgevoerd?
• Kan de opdrachtgever aanwijzingen geven over werktijden?
• Houdt de opdrachtgever toezicht op de werktijden?
• Kan de opdrachtgever aanwijzingen geven over de plaats waar het werk moet worden uitgevoerd?
• Is er een economische afhankelijkheid van de opdrachtgever?
• Worden door anderen dan de opdrachtnemer dezelfde werkzaamheden in dienstbetrekking verricht? 
• Kan de opdrachtgever aanwijzingen geven over het materiaalgebruik?
•  Is er toezicht of controle door de opdrachtgever op de wijze waarop de opdrachtnemer de taak 

uitvoert?
•  Is de overeenkomst zowel door de opdrachtgever als door de opdrachtnemer op elk moment 

opzegbaar?
•  Als het werk door de werknemer niet goed wordt uitgevoerd, kan de opdrachtgever dan een sanctie 

toepassen, zoals een schorsing, een ernstige reprimande of het aanstellen van een begeleider?

Naar mate meer vragen met “ja” worden beantwoord, zal er eerder sprake zijn van een echte dienstbetrekking. 
Het geheel van de feitelijke omstandigheden is echter beslissend. Een verantwoorde afweging is derhalve 
noodzakelijk.
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Uit de jurisprudentie van de laatste jaren blijkt, dat zeker waar het de heffing van de premies voor de 
werknemersverzekeringen betreft, in toenemende mate tot de aanwezigheid van een dienstbetrekking in 
de zin van het Burgerlijk Wetboek wordt besloten. Waar in het verleden met name de (continue) vrijheid 
van komen en gaan van doorslaggevend belang bleek, lijkt tegenwoordig steeds meer te worden gekeken 
naar het belang van de verrichte arbeid voor de algehele bedrijfsvoering van de opdrachtgever. Indien de 
verrichte werkzaamheden een wezenlijk onderdeel uitmaken van de bedrijfsvoering, wordt al snel 
aangenomen dat er (werkgevers)gezag aanwezig is.

2.2.2 De fictieve dienstbetrekking als gelijkgestelde
Is een arbeidsverhouding geen arbeidsovereenkomst in de zin van boek 7, titel 10, artikel 610 en verder 
van het Burgerlijk Wetboek, dan kan er toch nog op andere wettelijke gronden sprake zijn van een arbeids-
verhouding op grond waarvan loonheffingen moeten worden ingehouden op de uitbetalingen. In het kader 
van het onderwerp “Verenigingen en Stichtingen” is met name de zogenoemde fictieve dienstbetrekking 
als ”gelijkgestelde” van belang. Deze regeling wordt ook wel de rariteitenregeling genoemd.

In de praktijk moet altijd allereerst worden vastgesteld of sprake is van een privaatrechtelijke (echte) dienst-
betrekking in de zin van boek 7, titel 10, artikel 610 en verder van het Burgerlijk Wetboek. Pas wanneer dat 
niet het geval is, kan een toetsing aan de normen voor een fictieve dienstbetrekking plaatsvinden. Het onderscheid 
tussen een “echte” of “fictieve” dienstbetrekking is met name van belang voor de toepassing van arbeidsrecht, 
zoals het vereiste van een ontslagvergunning, recht op vakantiedagen etc., maar ook voor de wijze waarop 
met name de fiscale inhoudingen en afdrachten moeten plaatsvinden. Zie verder paragraaf 2.3

De rariteitenregeling (fictieve dienstbetrekking als gelijkgestelde) is van toepassing op die arbeidsrelaties 
die naar maatschappelijke opvatting met een dienstbetrekking gelijk kunnen worden gesteld (maar dat 
toch niet zijn, met name omdat een duidelijke gezagsverhouding ontbreekt). Daarbij is vereist, dat aan de 
volgende punten cumulatief wordt voldaan: 

1. er moet persoonlijk arbeid worden verricht;
2.  op doorgaans ten minste twee dagen per week (hoeveel uur op een dag er arbeid wordt verricht is niet 

van belang);
3.  tegen een bruto-inkomen per week dat ten minste 40% bedraagt van het bedrag genoemd in de Wet 

minimumloon en vakantiebijslag, dan wel voor degene die de leeftijd van 23 jaar nog niet heeft bereikt 
en wiens bruto-inkomen uitsluitend in verband met zijn leeftijd op een lager bedrag is vastgesteld dan 
40% van het krachtens genoemde wet voor een werknemer van dezelfde leeftijd geldende bedrag;

4. daarnaast moet de arbeidsverhouding ten minste voor de periode van één maand zijn aangegaan.

Bovenstaande fictie is niet van toepassing op een arbeidsverhouding van degene die tegen beloning persoonlijk 
arbeid verricht indien deze persoon als bestuurder van een vereniging of stichting werkzaam is voor die 
vereniging of stichting.
 
2.2.3 Is een bestuurder in dienstbetrekking?
Een bestuurder van een vereniging of een stichting is volgens de staatssecretaris niet in echte dienstbetrekking 
indien de werkzaamheden van de bestuurder zich vrijwel beperken tot het bijwonen van bestuurders-
vergaderingen, waarvoor hij of zij presentiegeld ontvangt. Er hoeft dan ook niet meer te worden getoetst 
of sprake is van een fictieve dienstbetrekking (zie paragraaf 2.2.2). 

Als de werkzaamheden van een bestuurder echter meer omvatten dan het louter bijwonen van bestuurders-
vergaderingen (de bestuurder regelt bijvoorbeeld de totale dagelijkse gang van zaken bij een grote coöperatieve 
vereniging, zoals bij een veiling mogelijk is), dan is het voor de Belastingdienst eenvoudiger om een dienst-
betrekking aan te tonen. Als voor de hierboven vermelde werkzaamheden echter een aparte directeur is 
aangesteld, ligt het minder voor de hand de bestuurder nog als werknemer aan te merken. Zelfs niet als de 
bestuurder een (forse) vergoeding ontvangt in verband met het feit, dat hij zeer veel tijd aan zijn bestuurs-
functie moet wijden. De bewijslast dat er sprake is van een dienstbetrekking rust normaliter op de fiscus.
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2.2.4 Géén heffingsgrondslag?
Uit de bovenstaande paragraaf bleek, dat een bestuurder van een vereniging of een stichting in principe niet 
in dienstbetrekking is bij het lichaam waarbij hij of zij de bestuursfunctie vervult. Gevolg is ook, dat iedere 
uitbetaling onbelast blijft waar het betreft de premieheffing voor de werknemersverzekeringen.  
Daarnaast blijft een inhouding van loonbelasting en een inhouding van premies voor de volksverzekeringen 
achterwege. De uitbetaling kan echter wel vallen onder de heffing van inkomstenbelasting en (via dezelfde 
aanslag) de heffing van premie volksverzekeringen. Wil daar echter sprake van kunnen zijn, dan moet 
hetgeen genoten is onder een heffingsgrondslag vallen.

Globaal omschreven houdt dit in, dat men aan de bestuursfunctie en de daaruit voortvloeiende financiële 
tegenprestatie in principe iets over moet houden. Deze of gene moet dus niet louter de gemaakte kosten 
vergoed krijgen.

Wanneer een bestuurslid alleen maar tegen een reële kostenvergoeding werkzaam is, mogen alle zakelijke 
kosten aan hem worden vergoed. Niet alleen de kosten voor representatie, vakliteratuur etc., maar bijvoorbeeld 
ook de werkelijke autokosten. De verstrekte vergoeding kan echter wel worden betrokken in de aftrekbeperkingen 
voor de heffing van vennootschapsbelasting, maar dan alleen wanneer het uitbetalende lichaam als een 
onderneming moet worden aangemerkt.

Wanneer een bestuurslid zijn kosten wel kan declareren, maar dat niet doet omdat hij dat niet wil, kunnen 
onder omstandigheden de niet-gedeclareerde kosten (deels) als aftrekbare giften in aanmerking worden 
genomen bij de in te dienen aangifte inkomstenbelasting van het desbetreffende bestuurslid. Dit is mogelijk 
wanneer men bestuurslid is van een algemeen nut beogende instelling. Wanneer men de kosten niet zou 
kunnen declareren, bijvoorbeeld omdat de financiële middelen ontbreken om de declaratie uit te kunnen 
betalen, behoort voor het bestuurslid een giftenaftrek tot de mogelijkheden.

2.2.5 De vrijwilligersregeling
In artikel 2, lid 6, Wet op de loonbelasting 1964 is de vrijwilligersregeling opgenomen. De vrijwilligersregeling 
is met name bedoeld voor een onbelaste (standaard) vergoeding van kleine kosten die de vrijwilliger maakt 
bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden. Met een beroep op deze regeling wordt veel administratieve 
rompslomp voorkomen en waar nodig ook onzekerheid omtrent het antwoord op de vraag of al dan niet 
loonheffingen moet worden ingehouden. Vergoedingen die in het kader van de vrijwilligersregeling worden 
verstrekt, worden namelijk per definitie als een onbelaste vergoeding aangemerkt, ook al maakt de vrijwilliger 
geen reële kosten. De regeling werkt ook door naar de heffing van inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 
in die zin, dat de ontvangen vergoeding door de vrijwilliger niet hoeft te worden aangegeven.

De vrijwilligersregeling kent een aantal voorwaarden. Alleen wanneer aan álle voorwaarden is voldaan, mag de 
vergoeding onbelast worden verstrekt. De voorwaarden luiden:

1.  er dient (fiscaal gezien) sprake te zijn van een vrijwilliger, dat wil zeggen dat de verrichte arbeid niet 
bij wijze van beroep mag worden verricht;

2.  de arbeid moet doorgaans ten behoeve van een privaat- of publiekrechtelijk lichaam (waartoe stichtingen 
en verenigingen behoren) dan wel voor een sportorganisatie worden verricht;

3.  het privaat of publiekrechtelijke lichaam mag niet aan de heffing van vennootschapsbelasting zijn 
onderworpen (zie ook hoofdstuk 1 van deze brochure);

4. de vergoeding mag (anno 2009) niet meer bedragen dan € 150 per maand én € 1.500 per jaar.

Uit de eerste twee voorwaarden blijkt, dat het in feite om nevenactiviteiten moet gaan die naast een andere 
functie (kunnen) worden vervuld. 

De vrijwilligersregeling kan alleen worden toegepast als de totale vergoeding binnen de grenzen van € 150 
per maand en € 1.500 per jaar blijft. Wordt één of worden beide grenzen overschreden, dan is de gehele 
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vergoeding en dus niet alleen het meerdere boven € 1.500 belast. De bedragen van € 150 per maand en 
€ 1.500 per jaar zijn dus niet te beschouwen als een heffingsvrije voet. Indien een vrijwilliger meer ontvangt 
dan de hier bedoelde maxima is in het algemeen de vrijwilligersregeling niet meer van toepassing.  
De staats secretaris heeft begin 2008 aan de Tweede Kamer aangegeven, dat de Belastingdienst over 
bedragen tot € 150 geen administratie van de gemaakte kosten zal opvragen. Dit brengt een aanzienlijke 
lastenverlichting mee voor vrijwilligersorganisaties. 

De vrijwilligersregeling kan niet worden toegepast als de vergoeding, ook al blijft deze binnen de hierboven 
vermelde bedragen, kan worden aangemerkt als marktconforme beloning. De Belastingdienst heeft een richtlijn 
gegeven wanneer sprake is van een marktconforme beloning. Hiervan is volgens de Belastingdienst in ieder 
geval sprake als een vrijwilliger van 23 jaar of ouder meer dan € 4,50 per uur krijgt en een vrijwilliger jonger 
dan 23 jaar meer dan € 2,50 per uur. De staatssecretaris heeft begin 2008 aangegeven, dat vrijwilligers
organisaties voor uitbetalingen aan vrijwilligers van minder dan € 4,50 (€ 2,50) per uur, geen urenadministratie 
hoeven voeren. De vrijwilligersregeling is hiermee aanzienlijk vereenvoudigd.

2.2.6 Sporttechnisch kader
Specifiek bij sportverenigingen rijst veelal de vraag of met name trainers al dan niet in dienstbetrekking zijn 
bij de vereniging. De laatste jaren is de aandacht op dit vlak verscherpt.

De fiscus is de mening toegedaan, dat een trainer en een begeleider vrij snel in een echte dienstbetrekking 
werkzaam zijn. Met name het gegeven, dat aan de hier bedoelde personen veelal bindende aanwijzingen en/of 
opdrachten kunnen worden gegeven door of namens de vereniging speelt hierbij een grote rol. Dit betekent, 
dat onder andere de uitbetaalde onkostenvergoedingen moeten worden getoetst. Er is in het verleden 
hieromtrent een aantal standaardregelingen gepubliceerd. 

Veel aspecten kunnen een rol spelen bij de beantwoording van de vraag of bijvoorbeeld een trainer of een 
tennisleraar in dienstbetrekking is bij een bepaalde vereniging. Per slot van rekening maakt het heel wat uit 
of een tennisleraar zelf van een tennisvereniging één of meerdere banen huurt om vervolgens voor eigen 
rekening en risico tennislessen te gaan verzorgen, of dat de vereniging om niet een baan ter beschikking stelt 
aan de trainer en de trainer tevens een bepaald percentage van het ontvangen lesgeld, met een bepaald 
minimum, krijgt als tegenprestatie voor de verzorgde lessen.

Volgens de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep werd een tennisleraar in dienst van een tennis-
vereniging geacht, omdat de vereniging door middel van de technische commissie en/of het bestuur in 
betekenende mate toezicht hield op de vorderingen van de top- en andere competitieteams. Een en ander 
ondanks het feit, dat de leraar vrij was om naar eigen inzicht en deskundigheid aan de tennislessen vorm en 
inhoud te geven. Bovendien nam het bestuur met de leraar contact op indien er iets aan de trainingen moest 
veranderen, bijvoorbeeld naar aanleiding van commentaar van de leden. Daarnaast werden de ballen voor 
de lessen door de vereniging ter beschikking gesteld en had de leraar de lesbaan voor een symbolisch bedrag 
gehuurd. De leraar had geen andere dienstbetrekkingen en was uit dien hoofde economisch afhankelijk van 
de tennisvereniging. De omstandigheid dat een deel van de lesgelden rechtstreeks door de leerlingen werd 
betaald aan de leraar, deed in casu naar het oordeel van de Centrale Raad van Beroep aan het bestaan van 
een dienstbetrekking niet af.

De feitelijke omstandigheden zullen altijd beslissend zijn bij de beantwoording van de vraag of sprake is van 
een dienstbetrekking of niet. Veel zal afhangen van de hoogte van de honorering, de vrijheid om zich te laten 
vervangen, opzeggingstermijnen, wat er gebeurt bij ziekte etc. 
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2.3 De mogelijke gevolgen van een dienstbetrekking

Wanneer men in een dienstbetrekking werkzaam is, heeft dit diverse gevolgen. Hierbij moet op bepaalde 
punten zelfs een onderscheid worden gemaakt tussen een echte dan wel een fictieve dienstbetrekking.

2.3.1 De belangrijkste fiscale en premierechtelijke gevolgen
Zodra sprake is van een dienstbetrekking, wordt de werkgever inhoudingsplichtig voor de loonbelasting, 
premie volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Hij is tevens premieplichtig 
voor de premie werknemersverzekeringen. Inhoudingsplichtig houdt in, dat de werkgever de door hem op het 
brutoloon van de werknemer in te houden bedragen in feite ten laste moet laten komen van de werknemer. 
Premieplichtig houdt in, dat hij zelf verantwoordelijk is voor heffing van premies voor de werknemers
verzekeringen. Hij heeft daarentegen wel een verhaalsrecht op de werknemer voor (een deel van) de premie, 
maar van dat verhaalsrecht kan hij alleen maar gebruikmaken op het moment dat het loon daadwerkelijk 
wordt uitbetaald. 

De taak als werkgever brengt natuurlijk tal van administratieve verplichtingen met zich mee die variëren van 
het aanleggen van loonstaten, de identiteit aan de hand van een geldig paspoort vaststellen, het laten invullen 
van loonbelastingverklaringen (thans model opgaaf gegevens voor de loonheffingen), het doen van (loon)
opgaven aan de fiscus en ziek en betermeldingen. Op deze verplichtingen wordt in dit kader niet verder ingegaan. 

Ten aanzien van de loonadministratie is nog wel van belang te vermelden, dat de werkgever volledig verant-
woordelijk is voor de beoordeling of en in hoeverre onbelaste vergoedingen kunnen worden verstrekt, 
zodra er sprake is van een werkgever-werknemerrelatie. Als ten onrechte een onbelaste vergoeding wordt 
verstrekt (zie ook paragraaf 2.4), zal de Belastingdienst in principe de werkgever hiermee confronteren 
met naheffingsaanslagen, respectievelijk correctienota’s. Deze correcties kunnen nooit worden voorkomen 
door te stellen, dat de werknemer verantwoordelijk is voor mogelijke belasting en premieheffing aangaande 
de door hem of haar ontvangen vergoedingen.

Wanneer daarentegen geen sprake is van een arbeidsrelatie, behoeft de verstrekkende instantie zich niet 
te verantwoorden voor de onderbouwing van de vergoeding. Hooguit kan in de sfeer van de heffing van 
vennootschapsbelasting (wanneer de vereniging of de stichting een onderneming drijft – zie hoofdstuk 1 van 
deze brochure) sprake zijn van een beperkte aftrek bij de fiscale winstbepaling. Bij de ontvangende persoon 
kan een eventuele vergoeding geheel of gedeeltelijk belast zijn voor de heffing van inkomstenbelasting/premie 
volksverzekeringen. De uitkerende instantie kan om deze reden worden verplicht om via het invullen van 
specifieke IB 47kaarten een opgave te doen aan de Belastingdienst van uitbetaalde honoraria, respectievelijk 
vergoedingen (zie verder paragraaf 2.4).

2.3.2 De belangrijkste civielrechtelijke gevolgen
Met name voor de toepassing van het arbeidsrecht maakt het veel uit of al dan niet sprake is van een echte 
(privaatrechtelijke) dienstbetrekking als bedoeld in boek 7, titel 10, artikel 610 en verder van het Burgerlijk 
Wetboek. Indien sprake is van een privaatrechtelijke dienstbetrekking heeft de werknemer onder meer recht op:

•  arbeidsrechtelijke bescherming middels bijvoorbeeld de verplichting tot het beschikken over een ontslag
vergunning, wil de werkgever, afgezien van een dringende reden, rechtsgeldig zonder nadere vergoeding 
de dienstbetrekking kunnen verbreken;

• vakantiedagen;
• vakantiegeld;
• ten minste een honorarium dat overeenkomt met het geldende minimumloon.

In de situatie dat sprake is van een fictieve dienstbetrekking of zelfs bij het afwezig zijn van een inhoudings 
en premieplichtige arbeidsrelatie, wordt de stichting/vereniging niet met het bovenstaande 
geconfronteerd.
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2.4 Het verstrekken van een kostenvergoeding

2.4.1 De uitgangspunten
Wanneer sprake is van een inhoudingsplicht voor de loonbelasting en premies volksverzekeringen, moet de 
werkgever (de stichting/vereniging) beoordelen of en in hoeverre hij terecht bepaalde vergoedingen onbelast 
uitkeert. Deze afweging behoeft niet te worden gemaakt wanneer er geen (fictieve) dienstbetrekking is. 
Zodra er géén sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking, komt men ook nimmer meer toe aan een 
heffing van premies voor de werknemersverzekeringen. Van een heffing van inkomstenbelasting/premie 
volksverzekeringen bij de ontvangende persoon kan nog wel sprake zijn, als hetgeen genoten wordt, voldoet 
aan de zogenoemde heffingsgrondslagen; met andere woorden als meer dan alleen maar de gemaakte kosten 
worden vergoed en men dus “iets” overhoudt aan de functie die men bij een vereniging of stichting vervult.

Kosten die door een werkgever in principe onbelast en eventueel middels een vaste vergoeding aan een 
werknemer kunnen worden vergoed, zijn (overigens niet bedoeld als een uitputtende opsomming):

•  reiskosten, tenzij ter zake reeds een vaste vergoeding wordt verstrekt op basis van de zogenoemde 
“214 dagen”-regeling;

• kosten aangaande vakliteratuur;
• studiekosten;
• kosten voor koffie en lunches etc. onderweg tijdens zakelijke reizen;
• kosten van zakelijk telefoneren/faxen onderweg en thuis (thuis: géén abonnementskosten);
• kosten inzake relatiegeschenken;
• representatiekosten (inclusief ontvangsten thuis);
• koffiegeld voor ambulante werknemers;
• contributies en lidmaatschappen van vakverenigingen;
• kosten van het zakelijk gebruik van eigen gereedschap door de werknemer;
•  kosten van autowassen, tol en veergelden, parkeerkosten bij een door de werkgever ter beschikking 

gestelde auto;
• kosten van het zakelijk gebruik van eigen computerapparatuur;
• kosten van cursussen, congressen en seminars;
• kosten voortvloeiend uit onregelmatige werktijden;
• kosten in verband met het zakelijk gebruik van de werkruimte thuis.

Volgens artikel 47 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 moet – de vaste vergoeding ‘naar aard en 
veronderstelde omvang van de kosten’ worden gespecificeerd. In ieder geval dient de specificatie van de 
kosten per kostencategorie plaats te vinden.

Bovendien wordt in hetzelfde artikel van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 bepaald, dat een vaste 
kostenvergoeding slechts niet tot het loon behoort, voorzover ‘daaraan voorts  op verzoek van de Inspecteur  
een steekproefsgewijs onderzoek van de werkelijke gemaakte kosten tot verwerving van het loon ten 
grondslag ligt’.

Het Gerechtshof in Amsterdam heeft uitspraak gedaan over vaste onkostenvergoedingen. De uitspraak geeft 
een bevestiging van de wettelijke verplichting dat een kostenvergoeding die niet gespecificeerd is naar kosten
soorten en omvang per kostensoort, geheel als belast loon aangemerkt kan worden. Het is dus onvoldoende 
om een vaste vergoeding van bijvoorbeeld € 15 per maand te verstrekken voor kosten van bijvoorbeeld 
slijtage van materialen. Per categorie moet vaststaan welke omvang de vergoeding heeft. De uitspraak van 
het Gerechthof geeft de Belastingdienst een belangrijk instrument in handen om naheffingsaanslagen op 
te leggen met betrekking tot kostenvergoedingen. 
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Zodra men niet in dienstbetrekking werkzaam is, is er geen sprake van een werkgever-werknemerrelatie en 
derhalve ook niet van een inhoudings- en premieplicht bij de opdrachtgever. Slechts degene die de vergoeding 
ontvangt, kan dan bij de heffing van inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen worden geconfronteerd 
met de hier bedoelde heffingen. Zoals reeds gesteld, is bij de hier bedoelde situaties geen sprake van een 
heffing van premies voor de werknemersverzekeringen.

2.4.2 De bewijslast voor het onbelaste karakter 
In de Wet inkomstenbelasting 2001 wordt aan werknemers niet meer de mogelijkheid geboden hun werkelijke 
ter verwerving van hun inkomsten uit dienstbetrekking gemaakte kosten op hun inkomsten in aftrek te brengen. 
In de Wet op de loonbelasting 1964 is daarentegen een vrijstelling voor vergoedingen van bepaalde arbeidskosten 
(kosten van verwerving) opgenomen. Op een inhoudingsplichtige (de werkgever) rust de bewijslast, dat hij 
terecht een onbelaste vergoeding voor kosten van verwerving mag verstrekken. Belangrijk is, dat door de 
werkgever niet behoeft te worden aangetoond, dat de werknemer daadwerkelijk de kosten maakt die worden 
vergoed. Een meer globale benadering, bijvoorbeeld aan de hand van ervaringscijfers, is zonder meer mogelijk. 
Tevens mag een gemiddelde worden vastgesteld en vervolgens worden vergoed zonder dat achteraf een 
nacalculatie behoeft plaats te vinden; aannemende dat natuurlijk de voorcalculatie correct was.

Overigens geldt de zogenoemde vrije bewijsleer waar het betreft de bewijspositie. Iedere mogelijkheid om aan 
de bewijslast te voldoen, mag in principe worden benut. De inspecteur mag niet expliciet bepaalde bewijs-
methoden zoals het standaard overleggen van bonnen, kwitanties etc. voorschrijven. In het kader van de 
vrije bewijsleer mag bijvoorbeeld worden gebruikgemaakt van ANWB-calculaties, statistieken van het CBS etc. 
In de praktijk stelt de Belastingdienst zich echter doorgaans op het standpunt, dat bewijs dient te geschieden 
door uitvoering van een kostenonderzoek gedurende welke onderliggende bescheiden (nota’s en dergelijke) 
dienen te worden verzameld. 

2.5 Bijzondere aandachtspunten

2.5.1 De inlichtingenplicht van stichtingen en verenigingen 
Een stichting of een vereniging valt onder de formele inlichtingenverplichting zoals opgenomen in artikel 47 
en verder van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR).  Zowel artikel 47 en 48 van de AWR geven 
aan, dat de stichting of vereniging in feite in moet gaan op iedere vraag van een controlerend ambtenaar van 
de Belastingdienst, mits de vraag voor de heffing van belasting van belang kan zijn. De algemene boekhoud
verplichting speelt ook bij een stichting of vereniging een belangrijke rol.

2.5.2 Nevenfunctie in dienstbetrekking naast een andere baan
Ten aanzien van de premieheffing voor de werknemersverzekeringen zal men bij twee dienstbetrekkingen twee 
keer met een premieheffing worden geconfronteerd. Zodoende zou het totale loon het maximum premieloon 
kunnen overschrijden. Daarvoor is de zogenoemde evenredige premieverdeling mogelijk. De Belastingdienst 
betaalt de eventueel te veel betaalde premies terug na afloop van het betreffende kalenderjaar.

Werknemers die meerdere dienstbetrekkingen hebben in een kalenderjaar kunnen ook met de terugbetaling 
van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet te maken krijgen. Als in een kalenderjaar door 
meerdere werkgevers samen te veel inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet is ingehouden en 
afgedragen dan het maximum bijdrage-inkomen, dan hebben deze werkgevers recht op een teruggaaf. 
De Belastingdienst is verantwoordelijk voor deze teruggaaf. De Belastingdienst informeert de werkgever en 
de werknemer schriftelijk over de teruggaaf. De Belastingdienst betaalt de teruggaaf automatisch aan de 
verschillende werkgevers.
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3 | Omzetbelasting  
 

3.1 Inleiding

Onder de naam btw wordt een omzetbelasting geheven ter zake van in 
Nederland door ondernemers verrichte leveringen en diensten, alsmede 
terzake van intracommunautaire verwervingen en invoer. Als ondernemer 
wordt beschouwd ieder die een beroep of bedrijf zelfstandig uitoefent. 
Een onderneming is een organisatie van kapitaal en arbeid, die erop 
gericht is om in een duurzaam streven middels deelneming aan het 
economisch verkeer bepaalde behoeften te bevredigen. Als ondernemer 
(de zogenaamde quasi-ondernemer) wordt tevens aangemerkt de 
exploitant van een recht of goed om er duurzaam opbrengst uit te 
verkrijgen.

Ook een vereniging of stichting wordt in de heffing van btw betrokken 
wanneer deze als ondernemer kan worden aangemerkt. Het gevolg 
hiervan is enerzijds, dat de vereniging of stichting btw moet afdragen 
over de vergoedingen die worden ontvangen van derden en anderzijds, 
dat de vereniging of stichting de aan haar op kosten en investeringen 
gefactureerde btw in aftrek kan brengen.

Indien een vereniging of stichting voor de btwheffing kwalificeert als 
ondernemer is het toch mogelijk dat deze geen btw hoeft af te dragen. 
In de Wet op de omzetbelasting 1968 is namelijk een aantal prestaties 
vrijgesteld van de btw. De btw op kosten en investeringen samenhangend 
met dergelijke prestaties is niet aftrekbaar.

3.2 Ondernemerschap voor de btw 

Een ieder die een beroep of bedrijf (een onderneming) zelfstandig 
uitoefent, is een ondernemer voor de btw. 

In het geval een vereniging of stichting ondernemer is voor de btw, 
worden alle door die vereniging of stichting in het economisch verkeer 
verrichte prestaties in het kader van de uitoefening van de onderneming 
verricht. Deze prestaties zijn in principe belast met btw, tenzij er een 
vrijstelling van toepassing is. 
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3.2.1 Het begrip “onderneming” 
In de rechtspraak is het begrip “onderneming” als volgt uitgewerkt:
1. een organisatie van kapitaal en arbeid; 
2. die erop gericht is om in een duurzaam streven; 
3. door deelneming aan het maatschappelijk verkeer bepaalde behoeften te bevredigen. 

Voor het ondernemerschap in de btw is niet vereist, dit in tegenstelling tot de vennootschapsbelasting, dat er 
sprake is van een winststreven of een in concurrentie treden met anderen (zie hoofdstuk 1 van deze brochure).

Ad 1 Organisatie van kapitaal en arbeid
Een organisatie van kapitaal en arbeid wordt al snel aanwezig geacht. Wanneer enkele leden of begunstigers 
zich door middel van onbetaalde geestelijke of lichamelijke inspanning inzetten voor een vereniging of stichting 
die € 100 in kas heeft, moet worden aangenomen dat reeds sprake is van een organisatie van kapitaal en arbeid.

Ad 2 Duurzaam streven
De eis van het duurzaam streven houdt in, dat tijdens de levensduur van de organisatie geregeld wordt 
deelgenomen aan het maatschappelijk verkeer. Of aan deze eis wordt voldaan, zal veelal aan de hand van 
de statutaire doelstelling kunnen worden beantwoord. Het feitelijke handelen van de vereniging of stichting 
geeft hierbij echter de doorslag. 

De vraag of aan dit vereiste is voldaan, doet zich nog wel eens voor bij verenigingen of stichtingen die zich 
bezighouden met het organiseren van bepaalde evenementen. Indien het jaarlijks terugkerende evenementen 
betreft, is aan het vereiste van duurzaamheid voldaan. Ook wanneer een vereniging of stichting speciaal wordt 
opgericht om een eenmalige, meerdaagse festiviteit te organiseren, is aan dit vereiste voldaan, aangezien er 
gedurende het bestaan van de organisatie sprake is van een regelmatig streven. Het is echter zeer de vraag 
of dit ook het geval is bij de organisatie van een eenmalig, ééndaags evenement. De rechter heeft bepaald 
dat er geen sprake was van een duurzaam streven bij de vereniging die de Elfstedentocht organiseert.

Ad 3 Deelname aan het maatschappelijk verkeer
Er is slechts sprake van het deelnemen aan het maatschappelijk verkeer indien men buiten een besloten kring 
optreedt. Een vereniging is alleen als een besloten kring te beschouwen indien deze bestaat uit een groep 
van met name genoemde leden en indien verdere toetreding volledig is uitgesloten.

Om deze reden oordeelde de Hoge Raad, dat een studentensociëteit, die onder andere een alleen voor leden 
en introducés toegankelijke sociëteit exploiteerde, ter zake van deze activiteit ondernemer was. Omdat een 
ieder die aan de gestelde voorwaarden voldoet, lid van deze vereniging kan worden, is er geen sprake van een 
optreden binnen een besloten kring.

Een stichting kan vanuit haar doelomschrijving gericht zijn op een besloten kring. Maar in de praktijk blijkt, 
dat een vereniging of stichting zelden als een besloten kring kan worden aangemerkt. Wanneer een vereniging, 
die niet als een besloten kring kan worden aangemerkt, zich tegen betaling bezighoudt met de behartiging 
van de belangen van haar leden is er derhalve sprake van deelname aan het maatschappelijk verkeer.

De Hoge Raad heeft bepaald, dat indien uitsluitend prestaties om niet worden verricht, er geen sprake is van 
deelname aan het maatschappelijk verkeer. Een vereniging of stichting die uitsluitend gratis prestaties verricht, 
is dus geen ondernemer voor de omzetbelasting. Dat werd door de Hoge Raad bevestigd in een arrest over 
een stichting die niet-muzische vorming van kinderen op de basisschool verzorgde. De Hoge Raad oordeelde, 
dat de prestaties die om niet werden verricht, niet werden verricht ter wille van enig daarmee gemoeid 
economisch belang. Onder dergelijke omstandigheden kon niet worden gezegd, dat deze activiteiten werden 
verricht in het economisch verkeer. Bij deze activiteiten werd derhalve niet als ondernemer gehandeld, 
zodat de op deze activiteiten betrekking hebbende btw niet in aftrek kon worden gebracht.
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3.2.2 De exploitatie van een (on)lichamelijke zaak
Met een onderneming wordt gelijkgesteld “de exploitatie van een lichamelijke of onlichamelijke zaak om er 
duurzaam opbrengst uit te verkrijgen”. Verenigingen en stichtingen die onroerende zaken of licentierechten 
in eigendom hebben, kunnen op deze gronden worden betrokken in de heffing van btw. Het louter in stand 
houden van een bepaald vermogensobject valt er echter buiten, aangezien hier de economische bedrijvigheid 
ontbreekt. Maar een geringe mate van werkzaamheden doet reeds vermoeden, dat niet slechts sprake is van 
een in stand houden, maar van een exploitatie.

Opgemerkt zij, dat een belangrijke vorm van exploitatie, de verhuur van onroerende zaken, in principe is 
vrijgesteld van btw.

3.2.3 Aanvang van het ondernemerschap
Het vaststellen van het moment dat het ondernemerschap aanvangt, is van groot belang. Vanaf dat moment 
moet er immers btw worden afgedragen en vanaf dat moment kan aftrek van voorbelasting worden geclaimd. 

Uit een uitspraak van het Europese Hof van Justitie blijkt, dat ook de voorbereidende handelingen, zoals de 
aanschaf van een onroerende zaak, inventaris etc. reeds tot de economische activiteiten kunnen worden 
gerekend. 

3.2.4 Fiscale eenheid
Op grond van artikel 7, lid 4, Wet op de omzetbelasting 1968 kunnen lichamen die binnen Nederland zijn 
gevestigd en die in financieel, organisatorisch en economisch opzicht zodanig met elkaar zijn verweven dat 
zij een eenheid vormen, al dan niet op hun verzoek voor de btwheffing als één ondernemer worden aangemerkt.

Een voordeel van fiscale eenheid voor de btw is, dat alle onderlinge prestaties tussen de gelieerde onder
nemingen die samen de fiscale eenheid vormen, kunnen plaatsvinden zonder dat terzake btw dient te worden 
gefactureerd. Omdat de fiscale eenheid één ondernemer is, kan met het indienen van één aangifte worden 
volstaan.

Een nadeel van de fiscale eenheid is echter de hoofdelijke aansprakelijkheid van de onderdelen van de fiscale 
eenheid voor btw-schulden.

De fiscale eenheid eindigt indien niet meer aan de vereisten (financiële, organisatorische en economische 
verwevenheid) is voldaan. De hoofdelijke aansprakelijkheid van onderdelen van een fiscale eenheid loopt door 
tot het moment waarop schriftelijk aan de Belastingdienst is gemeld, dat de fiscale eenheid verbroken is.

Hieronder volgt een nadere uitwerking van de drie voorwaarden voor het vormen van een fiscale eenheid.

1. Financiële verwevenheid
Van een financiële verwevenheid tussen stichtingen en/of verenigingen is sprake indien de financiële positie 
en/of de financiële gedragingen van het ene lichaam rechtstreeks afhankelijk zijn van, dan wel rechtstreeks 
van invloed zijn op de financiële positie van het andere lichaam. 

2. Economische verwevenheid
Aan de voorwaarde van de economische verwevenheid kan op twee manieren zijn voldaan. Ten eerste door 
het in hoofdzaak gericht zijn op de verwezenlijking van “eenzelfde economisch doel”. In dit kader wordt de 
term “in hoofdzaak” uitgelegd als: voor meer dan 50%. Met de verwezenlijking van eenzelfde economisch 
doel wordt bijvoorbeeld bedoeld, dat de verschillende onderdelen van de fiscale eenheid zich op dezelfde 
klantenkring richten. De tweede vorm van economische verwevenheid doet zich voor in het geval het ene 
onderdeel in hoofdzaak aan het andere onderdeel van de fiscale eenheid presteert.
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3. Organisatorische verwevenheid
Een organisatorische verwevenheid is aanwezig indien de verenigingen of stichtingen onder een gezamenlijke, 
althans een als eenheid functionerende, leiding staan. Het mag voorts ook zo zijn, dat de leiding van de ene 
vereniging of stichting ondergeschikt is aan de andere.

De Hoge Raad heeft bepaald, dat wanneer de activiteiten van twee stichtingen een samenhangend geheel 
vormen, doch de beide stichtingen juridisch en feitelijk zelfstandig zijn, er dan geen sprake is van een fiscale 
eenheid. Het gerechtshof te Amsterdam concludeerde in eerste instantie wel tot een fiscale eenheid tussen 
de stichtingen. Het ging daarbij om drie stichtingen (A, B en C) die na speciale toestemming van het ministerie 
van Financiën door de inspecteur als fiscale eenheid werden aangemerkt. De vraag spitste zich vervolgens 
toe op de bij de stichting A aangesloten instellingen (eveneens stichtingen). Volgens het Hof bestond tussen 
de instellingen en de stichting A een financiële en organisatorische verwevenheid, omdat bestuursbenoemingen 
en financiële besluiten van de instellingen alleen genomen konden worden na toestemming van stichting A. 
Omdat stichting C uitsluitend administratieve diensten verrichtte voor A, B en de bij A aangesloten instellingen, 
was sprake van een onderlinge economische verwevenheid. De Hoge Raad volgde dit oordeel echter niet, 
omdat de financiële positie en/of gedragingen van de aangesloten stichtingen niet afhankelijk waren of bepaald 
werden door stichting A. Er was naar het oordeel van de Hoge Raad onvoldoende financiële verwevenheid. 
Deze beslissing maakt het in de praktijk erg lastig om tussen stichtingen en verenigingen een fiscale eenheid 
voor de btw te krijgen.

3.3 Gevolgen van de btw-plicht

3.3.1 Afdracht btw
Indien een vereniging of stichting als ondernemer wordt aangemerkt, dient zij in beginsel btw in rekening te 
brengen terzake van door haar verrichte leveringen en diensten. De btw wordt berekend over de vergoeding. 
Het tarief bedraagt 19% (algemene tarief), behoudens een aantal limitatief in de Wet op de omzetbelasting 
1968 opgesomde goederen en diensten waarvoor het 6%-tarief (verlaagde tarief) geldt. De btw moet vervolgens 
door de vereniging of stichting via de btwaangifte worden afgedragen aan de fiscus. Het 0%tarief is een 
technisch tarief dat geldt in geval van de levering van goederen en diensten in het kader van export en 
intracommunautaire goederentransacties.

Tevens is van belang, dat door een btw-plichtige vereniging of stichting een btw-administratie moet worden 
gevoerd. Daarnaast gelden tal van formele vereisten ten aanzien van de facturering en het tijdstip van afdracht. 
Het ondernemerschap heeft ook tot gevolg, dat de btw die is gefactureerd op kosten die samenhangen met 
btw-belaste prestaties, door de vereniging of stichting als voorbelasting in aftrek kan worden gebracht. 

3.3.2 Belastbaarheid van contributies, subsidies en andere bijdragen
De Hoge Raad heeft bepaald, dat de contributie die een coöperatieve vereniging ontvangt van haar leden, 
onder omstandigheden een vergoeding is, waarover btw dient te worden geheven. Hiervan is sprake 
wanneer een rechtstreeks verband bestaat tussen de door de coöperatieve vereniging verleende diensten 
en de van de leden ontvangen contributie. Dit criterium geldt in zijn algemeenheid voor de beoordeling van 
de belastbaarheid van ontvangen contributies en donaties. Indien een contributie wordt betaald voor het 
laten voortbestaan van de vereniging en niet in een rechtstreeks verband staat met een door de vereniging 
verrichte prestatie, is deze contributie echter niet met btw belast.

Voor de vraag naar de belastbaarheid van ontvangen subsidies geldt eveneens dit criterium. De belastbaarheid 
van een subsidie hangt dus af van de vraag of deze in een rechtstreeks verband staat met een door de 
vereniging verrichte prestatie.
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3.4 Vrijstellingen

In de Wet op de omzetbelasting 1968 is een aantal prestaties (leveringen en diensten) vrijgesteld van btw. 
Dit betekent enerzijds, dat ter zake van dergelijke prestaties geen btw behoeft te worden afgedragen. 
Anderzijds heeft de presterende ondernemer geen recht op aftrek van btw op kosten en investeringen die 
betrekking hebben op die vrijgestelde prestaties. Wanneer een vereniging of stichting als ondernemer wordt 
aangemerkt, dient zij zich rekenschap te geven van de aard van haar prestaties en de eventuele toepassing 
van een btw-vrijstelling.

3.4.1 Vrijgestelde prestaties
De volgende prestaties zijn onder meer vrijgesteld van btw:

1. Levering van onroerende zaken
De levering van onroerende zaken en van rechten waaraan deze zijn onderworpen, is vrijgesteld met 
uitzondering van:

A.  de levering van een gebouw of een gedeelte daarvan en het erbij behorend terrein voor, op of uiterlijk 
twee jaren na het tijdstip van eerste ingebruikneming, alsmede de levering van een bouwterrein;

B.  de levering van onroerende zaken anders dan hiervoor bedoeld, waarbij verkoper en koper gezamenlijk 
opteren voor een belaste levering. Dit kan echter alleen als de koper minimaal 90% van de ter zake van 
de levering verschuldigde btw kan aftrekken, dus als de koper de onroerende zaak minimaal voor 90% 
voor belaste prestaties gaat gebruiken. 

2. De verhuur van een onroerende zaak
Uitgezonderd daarvan (en dus belast) zijn echter:

A. de verhuur van machines en bedrijfsinstallaties;
B.  de verhuur binnen het kader van het hotel-, pension-, kamp- en vakantiebestedingsbedrijf aan personen 

die daar slechts voor een korte periode verblijf houden (dit is belast met 6% btw);
C. de verhuur van parkeerruimte voor voertuigen en de verhuur van lig- en bergplaatsen voor vaartuigen;
D. de verhuur van safeloketten;
E.  de verhuur van onroerend goed, wanneer verhuurder en huurder gezamenlijk de inspecteur verzoeken 

om met btw te verhuren. Dit kan echter alleen als de huurder minimaal 90% btw in aftrek kan brengen, 
met andere woorden als de huurder de onroerende zaak voor minimaal 90% voor belaste prestaties gaat 
gebruiken. Iedere vorm van het ter beschikking stellen van een onroerende zaak, anders dan door middel 
van levering daarvan, wordt gelijkgesteld aan verhuur. 

3. Verpleging en verzorging
Het verzorgen en het verplegen van in een inrichting opgenomen personen, alsmede het verstrekken van 
spijzen en dranken, geneesmiddelen en verbandmiddelen aan die personen, mits daarmee objectief gezien 
geen winst wordt beoogd. Nader is geregeld, dat wanneer exploitatieoverschotten worden gegenereerd, 
deze niet mogen worden uitgekeerd, maar moeten worden aangewend voor de instandhouding of verbetering 
van de prestaties. 

4. Jeugdwerk
De diensten aan jeugd en jeugdleiders door organisaties voor het algemene jeugdwerk die door de overheid 
als zodanig zijn erkend zoals jeugdkampen, trainingscursussen, e.d. 
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5. Sportorganisaties
De diensten aan hun leden door organisaties die zich de beoefening van sport of de bevordering daarvan ten 
doel stellen, met uitzondering van:

A. het verlenen van toegang tot wedstrijden, demonstraties en dergelijke;
B.  de diensten door watersportorganisaties die voor hun dienstverlening gebruikmaken van personen die 

in dienst zijn bij die organisatie en waar het werkzaamheden aan vaartuigen betreft, dan wel het ter 
beschikking stellen van lig- en bergplaatsen voor vaartuigen.

De vrijstelling geldt alleen wanneer met bovenstaande prestaties geen winst wordt beoogd. Nader is geregeld, 
dat wanneer exploitatieoverschotten worden gegenereerd, deze niet mogen worden uitgekeerd, maar moeten 
worden aangewend voor de instandhouding of verbetering van de prestaties.

6. Sociale en culturele diensten
De leveringen en diensten die worden verricht door organisaties van sociale of culturele aard en die als zodanig 
zijn aangewezen. Voorwaarde is wel, dat de instelling geen winst beoogt en er geen ernstige verstoring van 
de concurrentieverhoudingen optreedt ten opzichte van ondernemers die winst beogen. Nader is geregeld, 
dat wanneer exploitatieoverschotten worden gegenereerd, deze niet mogen worden uitgekeerd, maar moeten 
worden aangewend voor de instandhouding of verbetering van de prestaties. Het ter beschikking stellen van 
personeel valt in beginsel niet onder deze vrijstelling. Op basis van een goedkeuring kan in geval van een 
structurele uitlening van personeel  indien cumulatief aan een serie voorwaarden is voldaan  btwheffing 
achterwege blijven.

7. Medische prestaties
De diensten door beoefenaren van een beroep, waarvoor regels zijn gesteld op grond van de Wet op de 
beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), de diensten door psychologen en tandtechnici, 
de levering van tandprothesen, het vervoer van zieken of gewonden met ambulances, thuiszorg.
Met ingang van 1 juli 2009 geldt een gewijzigde vrijstelling voor medische prestaties. Voor (para)medische 
beroepsbeoefenaars geldt dan dat de door hen verrichte diensten van btw zijn vrijgesteld indien zij voor de 
door hen verleende zorg een opleiding hebben voltooid in de zin van de Wet BIG en ook overigens aan de 
deskundigheidseisen van die wet voldoen. De diensten door niet-BIG beroepsbeoefenaren zijn met ingang van 
1 juli 2009 van btwheffing vrijgesteld indien het betreffende beroep is vermeld in een door de minister van 
Volkgezondheid Welzijn en Sport bij te houden register en de gevolgde beroepsopleiding en beroepsuitoefening 
voldoen aan door deze minister te stellen eisen. 

8. Onderwijsactiviteiten
De volgende onderwijsactiviteiten zijn vrijgesteld:

Wettelijk geregeld onderwijs
A. Het bekostigde onderwijs.
  Hieronder wordt verstaan het reguliere onderwijs, dat volledig en rechtstreeks uit de openbare kassen 

wordt bekostigd.
B. Het aangewezen onderwijs.
 Hieronder wordt verstaan het zogenoemde reguliere school- en universitair onderwijs.
C.  Het erkende onderwijs.  

Het betreft hier bepaalde soorten onderwijs, waarvoor particuliere instellingen een erkenning hebben 
gekregen. Op grond van de Wet op de erkende onderwijsinstellingen kunnen instellingen voor 
schriftelijk onderwijs, instellingen voor onderwijs ter opleiding voor staatsexamens, instellingen voor 
onderwijs ter opleiding voor vestigingsexamens of instellingen die bij algemene maatregel van bestuur 
aangewezen vormen van onderwijs verzorgen, een verzoek om erkenning indienen.
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Aangewezen onderwijs
A. Beroepsopleidingen.
  Deze vrijstelling geldt in de eerste plaats voor iedere vorm van onderwijs die opleidt voor een specifiek 

beroep of vak, een specifieke betrekking of een bijzondere bekwaamheid om een vak of betrekking uit 
te oefenen. De vrijstelling geldt echter ook voor opleidingen die in strikte zin niet dienen voor een vak 
of beroep, maar die toch zijn gericht op het functioneren van personen in een - toekomstige - werkkring. 
Onder het laatste vallen: bijscholing en education permanente, managementcursussen, cursussen op 
personeels- en automatiseringsgebied, cursussen administratieve organisatie, automatiseringscursussen 
en cursussen stenografie en tekstverwerking. Voor deze laatste categorie cursussen kan overigens 
vooralsnog ook worden gekozen voor btwheffing. De keuzemogelijkheid zal op grond van een Europese 
verordening moeten worden ingetrokken. De keuzemogelijkheid blijft gelden tot het moment dat de 
vrijstelling nader is vormgegeven samen met de branche voor het beroepsonderwijs. Cursussen waarvan 
de verkregen kennis en vaardigheden in hoofdzaak worden gebruikt in de persoonlijke levenssfeer van 
de cursisten vallen daarentegen niet onder de onderwijsvrijstelling.

B. Algemeen vormend onderwijs.
  Hiermee wordt bedoeld onderwijs dat inhoudelijk overeenkomt met of soortgelijk is aan het algemeen 

vormend onderwijs dat in het kader van het wettelijk geregelde onderwijs wordt verstrekt door aangewezen 
of erkende instellingen. Hobbycursussen met een vrijetijdskarakter die dienen om vaardigheden in de 
persoonlijke levenssfeer te verwerven (zoals een cursus bloemschikken), vallen hier niet onder.

C. Onderwijs in muziek, dans, drama en beeldende vorming aan personen jonger dan 21 jaar.
  Hierbij is niet van belang of de ondernemer die onderwijs verstrekt daarmee winst beoogt of niet.  

Bij de beoordeling van de leeftijd wordt het moment waarop de cursus begint als peildatum genomen.
D. Bijlessen en tentamen- of examentrainingen in het kader van wettelijk onderwijs.

9. Organisaties zonder winstoogmerk
De diensten en daarmee nauw samenhangende leveringen door werkgevers- en werknemersorganisaties, 
alsmede door organisaties van politieke, godsdienstige, vaderlandslievende, levensbeschouwelijke of liefdadige 
aard aan hun leden tegen een statutair vastgestelde contributie. De vrijstelling is uitsluitend van toepassing 
wanneer met de prestaties geen winst wordt beoogd. Nader is geregeld, dat wanneer exploitatieoverschotten 
worden gegenereerd, deze niet mogen worden uitgekeerd maar moeten worden aangewend voor de 
instandhouding of verbetering van de prestaties.

10. Koepelorganisaties en samenwerkingsverbanden
Bepaalde diensten die worden verricht door zelfstandige groeperingen van personen of lichamen, die vrijgestelde 
prestaties verrichten of die prestaties verrichten, waarvoor zij geen ondernemer zijn. Het moet daarbij gaan 
om prestaties die worden verleend aan hun leden en welke rechtstreeks nodig zijn voor het verrichten van 
voornoemde prestaties. Van de leden mag echter slechts terugbetaling worden gevorderd van het aandeel 
in de gezamenlijke uitgaven. Voorts is vereist, dat geen ernstige verstoring van concurrentieverhoudingen 
optreedt. Het ter beschikking stellen van personeel is uitgezonderd van de vrijstelling.

11. Fondswerving
Organisaties die zich bezig houden met verzorging en verpleging, jeugdwerk, het verlenen van diensten aan 
sportverenigingen of de leden daarvan, leveringen en diensten van sociale of culturele aard, het wettelijk 
geregelde onderwijs of het verlenen van diensten als hiervoor onder 9 genoemd, kunnen een beroep doen 
op de vrijstelling voor fondswervende activiteiten. Op grond van deze vrijstelling zijn naast de normale primaire 
vrijgestelde prestaties ook de leveringen en diensten van bijkomstige aard ter verkrijging van financiële steun 
voor de betreffende organisatie vrijgesteld.

Voorwaarde is wel, dat de ontvangsten ter zake van deze fondswervende leveringen niet meer bedragen dan 
€ 68.067 per jaar en dat de ontvangsten voor fondswervende diensten niet meer bedragen dan € 22.689 
per jaar. Voor fondswervende diensten door sportverenigingen (bijvoorbeeld de opbrengst van reclameborden) 
geldt een verhoogd vrijstellingsbedrag van € 31.765 per jaar in plaats van € 22.689 per jaar.
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Niet-commerciële organisaties die zelf niet werkzaam zijn op sociaal, recreatief of cultureel terrein, maar die 
(mede) door de verkoop van goederen of door het verrichten van diensten wel financiële steun verlenen aan 
van btw vrijgestelde instellingen, die wel werkzaam zijn op sociaal, recreatief of cultureel terrein, mogen 
ook de vrijstelling voor fondsenwervende instellingen toepassen. Te denken hierbij is aan steunstichtingen 
zoals de “Stichting vrienden van de locale sportclub”. Aan deze goedkeuring zijn enkele voorwaarden 
verbonden:

A.  de verkoop van goederen en het verrichten van diensten zijn gericht op “het publiek” en zijn niet 
doorlopend of langdurig;

B.  de verkoop en dienstverlening hebben het doel een specifiek aangeduide, vrijgestelde of nietbelaste 
activiteit op sociaal, recreatief of cultureel terrein te financieren;

C.  het publiek is zich bewust van het in onderdeel b bedoelde doel;
D.  de begunstigde instelling zou ter zake van het verrichten van de fondswervende prestaties zelf ook een 

vrijstelling hebben kunnen toepassen. De vrijstelling geldt dus alleen indien de door de betreffende instelling 
verrichte fondswervende activiteiten en de door derden verrichte fondswervende activiteiten samen niet 
meer bedragen dan het vrijstellingsbedrag (zie voorgaand).

3.4.2 Kantineregeling
Voor verenigingen en stichtingen waarvan de primaire activiteiten niet zijn belast, bestaat een goedkeuring 
dat ook hun kantineactiviteiten buiten de heffing van btw blijven indien aan de volgende voorwaarden is 
voldaan:

1.  in de kantine mogen uitsluitend activiteiten plaatsvinden die als normale nevenactiviteiten van de 
desbetreffende vereniging of stichting zijn aan te merken. Tot de niet-normale nevenactiviteiten worden 
gerekend: het openstellen c.q. het ter beschikking stellen van de kantine voor activiteiten die ook qua 
tijdsduur geen direct verband houden met de eigenlijke activiteiten van de vereniging of stichting, 
waaronder in het bijzonder begrepen de in de persoonlijke sfeer van derden c.q. individuele leden gelegen 
evenementen zoals bruiloften, feesten en jubilea;

2. de hoofdactiviteiten van de vereniging of stichting zijn vrijgesteld;
3. de kantineomzet mag niet meer bedragen dan € 68.067 per jaar per accommodatie;
4.  eventuele exploitatieoverschotten van de kantine moeten worden aangewend voor de primaire activiteiten 

van de vereniging of stichting.

Een vereniging of stichting waarvan de kantineactiviteiten op grond van de kantineregeling buiten de heffing 
van btw blijven, heeft geen recht op aftrek van btw op kosten die betrekking hebben op de kantine.

De kantineregeling brengt met zich mee, dat een vereniging of stichting in de heffing van btw moet worden 
betrokken indien de kantineomzet in enig jaar het hiervoor vermelde bedrag van € 68.067 overschrijdt. In de 
gevallen waarin deze overschrijding redelijkerwijs niet was te voorzien, bestaat er geen bezwaar tegen dat de 
kantineactiviteiten eerst met ingang van het daarop volgende boekjaar in de heffing van btw wordt betrokken.

Indien niet alle kantineactiviteiten zijn aan te merken als normale nevenactiviteiten van de vereniging of 
stichting (zie punt 1 hiervoor), is de kantineregeling niet van toepassing. Dit hoeft er echter niet toe te 
leiden, dat er dan over deze kantineomzet btw moet worden afgedragen. Indien aan alle voorwaarden is voldaan, 
kunnen deze kantineactiviteiten dan nog als fondswervende activiteiten worden aangemerkt, waarvoor de 
eerdergenoemde grens (zie paragraaf 3.4.1, punt 11) van € 68.067 geldt. In dat geval mogen de gerealiseerde 
kantineomzet en de opbrengsten uit fondswerving dus niet meer zijn dan € 68.067 per jaar. 

Indien de kantineomzet lager is dan € 68.067, maar men tóch in de heffing van btw wenst te worden betrokken, 
is dat mogelijk. Een dergelijke keuze is wel definitief, in die zin dat het in de toekomst niet meer mogelijk is om 
weer te kiezen voor toepassing van de vrijstelling van de kantineregeling. Op deze manier wordt voorkomen, 
dat er iedere keer bij het minste of geringste wordt overgestapt van de wet naar de kantineregeling en andersom. 
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Overigens is voor sportverenigingen goedgekeurd, dat indien zij voor hun eigenlijke activiteiten zijn vrijgesteld, 
maar de kantine in de btwheffing wordt betrokken, zij btw mogen voldoen naar een forfaitair vastgesteld 
percentage van (thans) 11%. Dit percentage moet dan worden toegepast op de totale kantineomzet, dat wil 
zeggen niet alleen de omzet uit eten en drinken, maar ook de omzet als gevolg van de verkoop van tabaksartikelen, 
de exploitatie van speelautomaten etc. Bij dit laatste dient te worden opgemerkt dat vanaf 1 juli 2008 de Wet 
op een kansspelbelasting is gewijzigd. Hierdoor vallen bepaalde speelautomaten binnen de kansspelbelasting 
(uitgezonderd automaten uitsluitend ingericht voor het beoefenen van een spel.) Deze opbrengst is vrijgesteld 
van btw. Deze goedkeuring geldt echter alleen voor de normale kantineopbrengsten, zoals hiervoor bedoeld 
onder punt 1, en dus niet voor bruiloften en partijen en andere activiteiten die geen direct verband houden 
met de eigenlijke activiteiten van de vereniging. 

3.4.3 Gelegenheid geven tot sportbeoefening
Het is onder omstandigheden denkbaar, dat de aanleg of bouw, dan wel de exploitatie van een (nieuwe) 
sportaccommodatie wordt ondergebracht in een separate rechtspersoon (bijvoorbeeld een stichting), 
die losstaat van de sportvereniging.

De sportvereniging zal dan de gelegenheid tot sportbeoefening voor hun leden van deze separate onderneming 
inkopen. Deze inkoop is onder bepaalde omstandigheden belast tegen het verlaagde btw-tarief (6%). 
Omdat deze ondernemer btw-belaste prestaties verricht, heeft deze recht op aftrek van btw. Dit heeft tot 
gevolg, dat de btw die drukt op de kosten van deze ondernemer, zoals exploitatiekosten, en ook op de aanleg- 
of bouwkosten van een eventuele nieuwe accommodatie in aftrek kan worden gebracht.

In zijn besluit van 15 februari 2005 geeft de staatssecretaris toelichting op het gelegenheid bieden tot 
sportbeoefening. Voor gelegenheid geven tot sportbeoefening (belast tegen 6% btw) moet aan een aantal 
voorwaarden worden voldaan.

Gelegenheid geven tot sportbeoefening
Essentieel is, dat in een accommodatie gelegenheid wordt geboden tot actieve sportbeoefening. Bij gelegenheid 
geven tot sportbeoefening is altijd sprake van aanvullend dienstbetoon. Gedacht kan worden aan het houden 
van toezicht op de sportbeoefening, het beschikbaar stellen van kleedkamers, douches, een horecagelegenheid, 
alsook de terbeschikkingstelling van roerende sportmaterialen. Het aanvullend dienstbetoon is cruciaal en 
maakt het verschil tussen enerzijds het gelegenheid geven tot sportbeoefening dat belast is met 6% btw 
(en dat recht geeft op aftrek van btw op de daarmee samenhangende kosten) en anderzijds de vrijgestelde 
verhuur van een onroerende zaak zonder aftrek van btw.
In de praktijk is het onderscheid tussen verhuur en het bieden van de gelegenheid tot sportbeoefening 
soms moeilijk te maken. Daarom is het aan te bevelen om op voorhand met de Belastingdienst af te 
stemmen, dat het verlaagde btw-tarief mag worden gehanteerd. 

Sportaccommodatie
Een sportaccommodatie is een onroerende zaak die specifiek en permanent is ingericht voor het geven van 
actieve sportbeoefening door de mens. Sporten in de openbare ruimte (skaten op de openbare weg of duiken 
in de Oosterschelde bijvoorbeeld) geschiedt volgens de staatssecretaris niet in een sportaccommodatie en 
valt niet onder het verlaagde btw-tarief. Onder omstandigheden kan het verlaagde btw-tarief ook gelden voor 
sport in de openbare ruimte. Er moeten dan wel voldoende aanvullende diensten gericht op de sportbeoefening 
worden verricht. Het parcours van de Nijmeegse Vierdaagse tezamen met de (tijdelijke) accommodaties voor 
de wandelaars kwalificeerde als accommodatie. Het verlaagde btwtarief was van toepassing.

Actieve sportbeoefening
Of er sprake is van actieve sportbeoefening moet worden vastgesteld aan de hand van de maatschappelijke 
opvattingen. Activiteiten die in het algemeen als spel of vermaak worden beschouwd, worden niet als sport 
aangemerkt. Zo wordt lasergamen en dansen niet als sport aangemerkt; wedstrijddansen echter weer wel.
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4 | Financiële steun  
 

4.1 Sponsoring of schenking?

Ook verenigingen en stichtingen moeten zorgen voor de verwerving van 
financiële middelen. Vaak zijn de beschikbare middelen niet toereikend 
en doet de vereniging of stichting voor de realisatie van een bepaalde 
activiteit, een evenement of een gebouw een beroep op de financiële 
ondersteuning van bedrijven of particulieren. Deze financiële onder
steuning kan in verschillende vormen worden gegeven, zoals een bedrag 
in geld, gratis verzorgen van drukwerk of de aankoop van bepaalde 
goederen tegen een “vriendenprijsje”. In een aantal gevallen doet de 
vereniging of stichting iets terug voor de gever. De naam van het bedrijf 
van de gever wordt vermeld op bijvoorbeeld shirtjes of in brochures of 
de gever ontvangt vrijkaartjes. 

Als het gaat om financiële ondersteuning worden de termen “sponsoring” 
en “schenking” in de praktijk vaak door elkaar gebruikt. Het is belangrijk 
om bij financiële ondersteuning sponsoring te onderscheiden van 
schenking. Aan sponsoring zijn namelijk andere fiscale gevolgen 
verbonden dan aan schenkingen. Bij sponsoring kan men te maken 
krijgen met 19% btw. Bij schenking is - behoudens situaties van vrijstelling 
en/of kwijtschelding - schenkingsrecht verschuldigd. Het tarief van het 
schenkingsrecht varieert en kan oplopen tot 68%. 

4.2 Sponsoring

Sponsoring is een wederkerige overeenkomst, waarbij de ene partij 
(de sponsor) zich verplicht een op geld waardeerbare prestatie te 
leveren, waartegenover de andere partij (de gesponsorde) zich verplicht 
communicatiemogelijkheden te verschaffen die direct of indirect uit zijn 
activiteiten voortvloeien.

Het kenmerk van “echte” sponsoring is de wederkerigheid. Dat wil zeggen, 
bij echte sponsoring is er sprake van een “vergoeding voor een tegen-
prestatie”. Tegenover de bijdrage van de sponsor staat een tegenprestatie 
van de gesponsorde. Meestal is dit een vorm van naamsvermelding 
(reclamedienst), maar de tegenprestatie kan ook uit iets anders bestaan.

Wanneer sprake is van sponsoring heeft dit fiscale gevolgen voor zowel 
de sponsor als de gesponsorde. Hieronder worden eerst de btw-gevolgen 
bij de gesponsorde besproken, en vervolgens de gevolgen voor de 
vennootschapsbelasting. 
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4.2.1 Btw-gevolgen bij sponsoring
De gesponsorde verricht een “tegenprestatie” (reclame maken, naamsvermelding etc.). Wanneer de 
gesponsorde als ondernemer voor de btw is aan te merken, moet hij over het sponsorbedrag (de vergoeding 
voor de door hem geleverde prestatie) btw in rekening brengen. Hij moet een factuur uitreiken, waarin deze 
btw wordt gespecificeerd en deze belasting aan de fiscus afdragen.

Hiertegenover staat, dat hij de btw op de kosten die hij voor gesponsorde activiteiten maakt (bijvoorbeeld 
btw op drukkosten, shirtjes met een logo etc.) in mindering kan brengen op de af te dragen btw.

Voor de sponsor is de aan hem in rekening gebrachte btw als voorheffing verrekenbaar voor zover hij 
btwbelaste prestaties verricht èn voor zover de tegenprestatie niet in de consumptieve sfeer ligt. Is dit laatste 
wel het geval (bijvoorbeeld bij verstrekking van vrijkaartjes aan het personeel van de sponsor) dan is de btw 
niet verrekenbaar bij de sponsor als hij in totaal voor meer dan € 227 (exclusief btw) per jaar aan consumptieve 
aanschaffingen uitgeeft per relatie of per personeelslid. Sponsors die uitsluitend of ten dele vrijgestelde 
prestaties verrichten (bijvoorbeeld banken), kunnen de omzetbelasting die de gesponsorde hen in rekening 
brengt niet of slechts gedeeltelijk verrekenen.

4.2.2 Wettelijke tegemoetkoming
Organisaties die in beginsel een van btw-vrijgestelde hoofdactiviteit verrichten (amateursportverenigingen), 
kunnen btw-plichtig zijn ter zake van hun nevenactiviteiten. Als die nevenactiviteiten zijn gericht op het 
verkrijgen van financiële steun  bijvoorbeeld door het geven van naamsbekendheid aan een sponsor  verleent 
de wetgever enige tegemoetkoming. Deze nevenactiviteiten zijn ook vrijgesteld van btw indien de ontvangsten 
ter zake van diensten (waaronder sponsoring) niet meer bedragen dan € 22.689 per jaar (voor amateur
sportverenigingen is dit € 31.765 per jaar). Voor leveringen van goederen geldt daarnaast nog een vrijstelling 
van € 68.067. Als deze grenzen in enig jaar worden overschreden, worden deze organisaties in de heffing 
van btw betrokken. Hoewel de fiscus dit niet uitdrukkelijk kenbaar heeft gemaakt, kan ervan worden uitgegaan, 
dat wanneer als gevolg van bijzondere eenmalige omstandigheden deze grens wordt overschreden de heffing 
in het jaar van overschrijding achterwege blijft. Indien in het volgende jaar zich opnieuw een overschrijding 
voordoet, moet in dat jaar in ieder geval btw worden betaald.

4.2.3 Sponsoring in natura
Voor de sponsor lijkt het vaak voordeliger om niet met geld maar met goederen te sponsoren. Een sponsor 
die btwplichtig is, kan immers op de aanschaf van goederen de btw terugvorderen van de fiscus. Vooral in de 
situatie dat de gesponsorde persoon of instelling geen btw kan verrekenen, lijkt hier een voordeel in te schuilen. 
Dat deze aanspraak in werkelijkheid niet tot voordeel leidt, moge uit het navolgende (op de werkelijkheid 
gebaseerde) voorbeeld blijken.

Een zeiljacht doet van tijd tot tijd mee aan internationale wedstrijden en heeft behoefte aan een nieuwe 
zeiluitrusting: kosten € 50.000 inclusief btw. De eigenaar van het jacht gaat op zoek naar een sponsor en 
heeft succes. Hij komt met een bedrijf overeen, dat hij het schip zal omdopen in de naam het bedrijf dat de 
nieuwe zeiluitrusting gaat bekostigen. De factuur voor de zeilen (in afgeronde bedragen: € 42.017 plus 
€ 7.983 btw) wordt verstuurd naar het bedrijf, dat de btw op deze factuur terugvordert van de fiscus. 
De zeiler heeft aldus een nieuwe uitrusting; het bedrijf verbetert haar naamsbekendheid en bespaart 
bovendien een leuk bedrag aan btw in vergelijking met de situatie waarin € 50.000 in contanten aan de zeiler 
zou zijn gegeven. Tijdens een routineonderzoek door de fiscus bij het bewuste bedrijf stuit men op de factuur 
van de zeiluitrusting. Er lijkt niets aan de hand. Er is immers geen sprake van een gift of geschenk, aangezien 
er een duidelijk sponsoringcontract ligt. De aftrek van btw kan daarom niet in gevaar komen. Toch wordt 
door de fiscus de € 7.983 aan btw nageheven. Na een procedure tot bij onze hoogste rechterlijke instantie, 
de Hoge Raad, wordt de fiscus in het gelijk gesteld. De redenering is als volgt. Het bedrijf heeft de zeiluitrusting 
betaald en vervolgens doorgeleverd aan de eigenaar van het jacht. Het bedrijf heeft daarvoor in de plaats 
reclame gekregen. Uit de afspraak tussen het bedrijf en de zeiler leidt de Hoge Raad af, dat het bedrijf zeilen 
heeft geleverd ter waarde van € 50.000; dit is namelijk de waarde die aan de reclame moet worden toegekend. 
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Over de levering van de zeilen ter waarde van € 42.017 (exclusief btw) moet daarom door het bedrijf weer 
19%  is € 7.983  aan btw in rekening worden gebracht en door het bedrijf worden afgedragen. Per saldo is 
men weer evenveel verschuldigd als het bedrag aan btw dat op de factuur van de zeilen was afgetrokken.

Een soortgelijke situatie deed zich voor bij een sponsor die voor een niet btw-plichtige amateursportvereniging 
nieuwe shirts, broeken, schoenen en trainingspakken met reclame kocht.

De moraal van het verhaal is duidelijk. Indien een persoon of instelling die geen btw kan verrekenen, wordt 
gesponsord, is er geen btw-voordeel te behalen door de inkomende facturen op naam van de sponsor te 
laten zetten. De in aftrek gebrachte btw zal de sponsor weer verschuldigd zijn wegens de levering of het ter 
beschikking stellen van het aangekochte materiaal.

4.2.4 Gevolgen voor de vennootschapsbelasting van sponsoring
In zijn algemeenheid kunnen twee mogelijke situaties worden onderscheiden:

1.  afgezien van de sponsorinkomsten is de stichting/vereniging op grond van haar werkzaamheden en 
inkomstenstructuur integraal vennootschapsbelastingplichtig, omdat zij een onderneming drijft;

2.  afgezien van de sponsorinkomsten is de stichting/vereniging op grond van haar werkzaamheden en 
inkomstenstructuur niet vennootschapsbelastingplichtig, omdat zij geen onderneming drijft.

Ad 1 Vennootschapsbelastingplichtig
In dit geval lijdt het weinig twijfel, dat als de stichting/vereniging sponsorinkomsten ontvangt, deze belast zijn 
met vennootschapsbelasting. De sponsorinkomsten kunnen dan namelijk geacht worden op te komen in de 
ondernemingssfeer.

Ad 2 Niet-vennootschapsbelastingplichtig
Als de stichting/vereniging sponsorinkomsten verwerft, doet zich de vraag voor, of zij door dit enkele feit 
vennootschapsbelastingplichtig kan worden. Anders gezegd: of het aangaan van sponsorovereenkomsten 
(het verrichten van “reclamediensten” tegen vergoeding) een onderneming vormt. Het is een feit, dat veel 
organisaties, vooral sportorganisaties, sponsorinkomsten ontvangen en ook dat veel van deze organisaties 
hiervoor niet in de vennootschapsbelasting worden betrokken. Onduidelijk is, of dit berust op een bewuste 
standpuntbepaling van de fiscus. Er wordt wel aangenomen, dat sponsoring sec niet tot vennootschaps-
belastingplicht leidt bij sportorganisaties. Als dit waar is, zal dit naar ons idee zeker dienen te gelden voor 
andersoortige organisaties, bijvoorbeeld culturele instellingen. Niet te ontkennen valt, dat sponsoring berust 
op prestaties die rechtstreeks tegenover elkaar staan (reclamedienst tegenover een vergoeding); oftewel 
deelname aan het maatschappelijk ruilverkeer. Bovendien lijkt het op het eerste gezicht niet irreëel om te 
stellen, dat dit ook naar zijn aard als een onderneming zou kunnen worden aangemerkt. Hier kan echter 
tegenover worden gesteld, dat “sponsoring” als zelfstandige ondernemingsactiviteit praktisch ondenkbaar 
is en ook niet voorkomt, zowel van de kant van de sponsor als van de gesponsorde. Met andere woorden: 
sponsoring is nooit meer dan een “nevenactiviteit” en daarom zou wellicht kunnen worden gesteld, dat het 
naar zijn aard juist géén ondernemingsactiviteit vormt. Niettemin kan naar ons oordeel niet worden uitgesloten, 
dat de fiscus met succes zal kunnen stellen, dat sponsorinkomsten sec tot vennootschapsbelastingplicht leiden. 
Dat dit wellicht nog niet op grote schaal is gebeurd, is geen reden om aan te nemen dat de risico’s beperkt zijn.
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4.3 Schenkingsrecht; algemeen

Als bij financiële steun geen sprake is van een bijdrage of een te lage bijdrage voor een tegenprestatie, is veelal 
wel sprake van een bijdrage uit vrijgevigheid ofwel van een schenking of van een (andere) gift. 

4.3.1 Gift
In het Burgerlijk Wetboek wordt uitgegaan van een ruim begrip “gift”. Een gift is iedere handeling die ertoe 
strekt, dat degene die de handeling verricht een ander ten koste van eigen vermogen verrijkt. Verder is vereist, 
dat de begiftigde ten minste aanspraak moet kunnen maken op een hem toegezegde bevoordeling. Hierdoor 
is een herroepelijke begunstiging bij een levensverzekering geen gift. Een voorbeeld van een gift is de verkoop 
van een sterrenkijker met een waarde van € 100.000 aan een sterrenwachtstichting voor € 20.000.

4.3.2 Schenkingsovereenkomst
Het begrip “schenking” wordt in het Burgerlijk Wetboek gebruikt voor de in artikel 7:175 BW genoemde 
overeenkomst van schenking. Dit artikel bepaalt: “Schenking is de overeenkomst om niet, die ertoe strekt 
dat de ene partij, de schenker, ten koste van eigen vermogen de andere partij, de begiftigde, verrijkt.” 
Iedere overeenkomst met deze strekking valt onder de definitie. Men kan daarbij bijvoorbeeld denken aan 
de kwijtschelding van een schuld die als een afstand van recht moet worden opgevat. Afstand van recht 
geschiedt volgens het Burgerlijk Wetboek door een overeenkomst. Men kan ook denken aan een overeenkomst 
op grond waarvan een partij van bepaalde verplichtingen wordt bevrijd (een zogenoemde liberatoire 
overeenkomst). In ruime zin valt het begrip “schenking” onder het begrip “gift” dat in het vorige onderdeel 
is genoemd.

Voor de geldigheid van een schenkingsovereenkomst is geen notariële akte vereist. Een beperkte uitzondering 
geldt voor de zogenoemde schenking ter zake des doods. Dit is de schenking met als strekking, dat zij pas 
na het overlijden van de schenker zal worden uitgevoerd en tijdens het leven van de schenker niet wordt 
uitgevoerd. Op dit type schenkingen wordt hier niet nader ingegaan. Verder geldt, dat schenkingen ook 
herroepelijk kunnen zijn. Tevens geldt de regel, dat de bepalingen over de schenkingsovereenkomst zoveel 
mogelijk van overeenkomstige toepassing zijn op giften. 

4.3.3 Renteloos lenen
Ook bij een geldlening zonder rente of tegen een te lage rente kan een gift aanwezig zijn. Of dan sprake is van 
een gift, hangt af van de concrete leningsvoorwaarden, zoals van de vraag of de lening direct opeisbaar is 
en of de debiteur ook daadwerkelijk kan overgaan tot feitelijke terugbetaling van de lening.

4.3.4 Vrijgevigheid
Het essentiële element bij elke gift is het element van de vrijgevigheid. Een organisatie of een persoon 
wordt bevoordeeld, omdat dit de bedoeling is van de schenker (omdat de schenker de bevoordeling wil). 
Een onbewuste bevoordeling is dan ook geen gift (althans niet in fiscale zin). De aanwezigheid van enig 
eigen belang hoeft de vrijgevigheid niet in de weg te staan. Ook wanneer een bedrijf handelt uit eigen belang 
(bijvoorbeeld omdat het zakelijk gezien niet kan achterblijven of omdat het hoopt op een mooie order etc.), 
kan er sprake zijn van een gift.

Sponsoring en een gift gaan in de praktijk vaak samen. Er is bijvoorbeeld een echte sponsorovereenkomst 
waarbij een bedrijf een orkestvereniging een bepaald bedrag toezegt onder de verplichting voor de orkest-
vereniging een aantal toegangskaarten aan het bedrijf uit te reiken. Wanneer btw verschuldigd is, wordt dit 
geheven over de vergoeding. Ook wanneer de sponsor een relatief hoge vergoeding betaalt voor de toegangs-
kaarten van het orkest wordt toch btw berekend over het totale bedrag van de vergoeding. Is het toegezegde 
bedrag echter vanwege een bewuste bevoordelingsbedoeling hoger dan de werkelijke waarde van de 
toegangskaartjes, dan houdt de sponsorovereenkomst tegelijkertijd een gift in. Over de vergoeding voor de 
toegangskaartjes moet btw worden afgedragen (ervan uitgaande dat de orkestvereniging ondernemer is 
voor de btw en niet onder een vrijstelling valt). Over de waarde van de gift is de orkestvereniging schenkingsrecht 
verschuldigd (behoudens de toepassing van een vrijstelling of kwijtschelding). 
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4.4 Schenkingsrecht; gevolgen voor de begiftigde

In de Successiewet 1956 is bepaald, dat onder het begrip “schenking” de gift in civielrechtelijke zin begrepen is. 
Anders dan in het burgerlijk recht spreekt de fiscale wetgever dus niet alleen over een schenking bij de in het 
burgerlijk recht als zodanig aangeduide overeenkomst, maar bij iedere gift in civielrechtelijke zin. 

Schenkingsrecht is verschuldigd als de schenker op het moment van de schenking in Nederland woont of is 
gevestigd. De geëmigreerde Nederlander die binnen tien jaar nadat de schenker Nederland metterwoon heeft 
verlaten een schenking doet, wordt geacht ten tijde van de schenking in Nederland te wonen. Voor niet-
Nederlanders die naar elders verhuizen, geldt een termijn van één jaar. Het schenkingsrecht wordt geheven 
van de begiftigde.

4.4.1 Waarde waarover schenkingsrecht wordt geheven
Schenkingsrecht wordt geheven over de waarde van de schenking. Bij een schenking in natura, bijvoorbeeld 
een schilderij, is de waarde in het economisch verkeer - in het algemeen de verkoopwaarde - op de datum van 
de schenking bepalend. Deze waarde kan “minnelijk” worden vastgesteld. De fiscus en de begiftigde wijzen 
dan ieder een taxateur aan en beide taxateurs stellen vervolgens samen de waarde vast.

Aandacht verdient ook de waardebepaling van de schenking van een recht op termijnen van lijfrenten. 
Het schenkingsrecht wordt niet jaarlijks geheven over het bedrag dat de begiftigde ontvangt, maar over de 
contante waarde van de termijnen op het moment van de toekenning. Deze waardering gaat volgens een in 
de wet neergelegde formule.

4.4.2 Tarief
Het schenkingsrechttarief voor schenkingen aan rechtspersonen bedraagt in beginsel 41% tot 68%.  
Voor schenkingen aan instellingen van algemeen nut geldt een algehele vrijstelling. Voorwaarde daarbij is, 
dat aan de verkrijging geen opdracht verbonden is welke aan de verkrijging het karakter ontneemt van te 
zijn gedaan in het algemeen belang. Zie ook hierna onder vrijstellingen.

Op 24 oktober 2008 heeft de staatssecretaris van Financiën een nota over de modernisering van de 
Successiewet gestuurd aan de Tweede Kamer. In die nota stelt de staatssecretaris twee tariefgroepen voor: 
een tariefgroep voor partners en kinderen en een tariefgroep voor overige verkrijgers zoals stichtingen en 
verenigingen. In de plannen van de staatssecretaris bedraagt het tarief van de tweede tariefgroep 30% voor 
verkrijgingen tot € 125.000 en 40% voor het meerdere. De staatssecretaris van Financiën stuurt erop aan 
dat vernieuwde Successiewet op 1 januari 2010 van kracht wordt.

4.4.3 Vrijstellingen
Er zijn zogenoemde “drempelvrijstellingen” en “absolute vrijstellingen”. Bij drempelvrijstellingen vervalt de 
vrijstelling indien de waarde van de schenking meer bedraagt dan het vrijgestelde bedrag.

Drempelvrijstellingen 
De algemene drempelvrijstelling voor het schenkingsrecht bedraagt € 2.734. Om te beoordelen of men voor 
de algemene drempelvrijstelling in aanmerking komt, moeten de schenkingen die in een kalenderjaar door 
dezelfde schenker zijn gedaan, bij elkaar worden opgeteld. Als echtgenoten ieder een schenking doen aan 
dezelfde instelling worden deze schenkingen geacht door één persoon te zijn gedaan.

De vrijstelling vervalt wanneer de schenking boven het drempelbedrag uitgaat. Dan is over de gehele schenking 
schenkingsrecht verschuldigd. Wel is het zo, dat het schenkingsrecht nooit meer bedraagt dan driekwart van 
het bedrag dat de vrijstelling te boven gaat.

In voorgenoemde nota heeft de staatssecretaris van Financiën voorgesteld om de algemene drempelvrijstelling 
te verlagen tot € 2.000.
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Absolute vrijstellingen
Bij een absolute vrijstelling is er geen schenkingsrecht verschuldigd. Het gaat dan bijvoorbeeld om schenkingen 
gedaan door de koningin, leden van het koninklijk huis, de staat, de provincie of een gemeente.

Wanneer een instelling kwalificeert als een instelling als bedoeld in artikel 6.33, onderdeel b, Wet inkomsten
belasting 2001 (een zogenoemde algemeen belang beogende instelling) en deze instelling een schenking 
doet, geldt bij de verkrijger een vrijstelling, mits de schenking geheel of nagenoeg geheel is verricht in het 
algemeen belang.

Voor schenkingen aan een instelling als bedoeld in artikel 6.33, onderdeel b, Wet inkomstenbelasting 2001 
geldt eveneens een algehele vrijstelling, mits aan de schenking niet een opdracht is verbonden welke aan de 
verkrijging het karakter ontneemt van te zijn geschied in het algemeen belang.

Met ingang van 1 januari 2009 is er ook een vrijstelling voor schenkingen aan door de minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aangewezen landelijke sportorganisaties en bij dergelijke 
organisaties aangewezen verenigingen en stichtingen die sportbeoefening bij die vereniging of stichting ten 
doel hebben. In gelijke zin als bij de voorgenoemde vrijstelling, geldt hier dat aan de schenking niet een 
opdracht mag zijn verbonden die de verkrijging het karakter ontneemt van te zijn geschied in het belang 
van de sportbeoefening. 

4.5 Algemeen nut beogende instellingen

Zoals hiervoor al gezegd, is er voor het schenkingsrecht een algehele vrijstelling voor schenkingen die worden 
verkregen door in Nederland gevestigde instellingen als bedoeld in artikel 6.33, onderdeel b, Wet inkomsten-
belasting 2001 (algemeen nut beogende instellingen). Voorwaarde is wel, dat aan de verkrijging niet een 
opdracht is verbonden die aan de verkrijging het karakter ontneemt, dat deze is geschied in het algemeen 
belang.

Om als algemeen nut beogende instelling te worden aangemerkt, moet zijn voldaan aan de eisen die artikel 
6.33 Wet inkomstenbelasting 2001 stelt:
• er moet sprake zijn van een instelling (dat wil zeggen een zelfstandige duurzame organisatie);
•  de instelling is voor wat betreft doel en feitelijke werkzaamheden een kerkelijke, charitatieve, culturele, 

wetenschappelijke, levensbeschouwelijke of het algemeen nut beogende instelling;
•  de instelling is gevestigd in lidstaat van de Europese Unie (waartoe ook Nederland behoort), de Nederlandse 

Antillen of Aruba. De instelling kan ook in een andere staat gevestigd zijn. In dat geval moet wel aan 
nadere voorwaarden worden voldaan. Hiermee is beoogd een om het voorheen bestaande verschil in 
behandeling tussen binnenlandse en (bepaalde) buitenlandse algemeen nut beogende instellingen op 
te heffen.

Slechts die algemeen nut beogende instellingen die door de inspecteur bij een voor bezwaar vatbare beschikking 
als zodanig zijn aangewezen, kwalificeren voor de diverse fiscale faciliteiten, zoals de vrijstelling schenkingsrecht. 
Het hebben van een beschikking is daarmee een constitutief vereiste voor de status van algemeen nut beogende 
instelling. 

In een uitvoeringsregeling heeft de staatsecretaris van Financiën de voorwaarden neergelegd die de 
Belastingdienst hanteert voor het afgeven van een beschikking aan een algemeen nut beogende instelling. 
Belangrijke voorwaarden die in de uitvoeringsregeling zijn opgenomen, zijn onder meer:
• het verbod op het maken van winst;
•  het nietbetalen van andere vergoedingen aan bestuurders van de instelling dan (niet bovenmatige) 

vergoedingen van onkosten en vacatiegelden;
•  het verbod op het aanhouden van een groter vermogen dan redelijkerwijs nodig om de doelstelling van 

de instelling te verwezenlijken;
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• het opstellen van een actueel beleidplan;
•  het voeren van een zodanige administratie dat daaruit kan worden afgeleid dat de instelling voldoet 

aan alle voorwaarden.

4.5.1 Algemeen nut 
Het begrip “algemeen nut” of “algemeen belang” moet worden geplaatst tegenover het individueel, 
particulier belang. Vereist is dat het doel en de werkzaamheden rechtstreeks het algemeen belang raken 
en niet slechts zijn gericht op een particulier belang, ook al gaat daar zijdelings een gunstige werking ten 
algemene nutte van uit. Als het primair gaat om het behartigen van de belangen van een beperkte groep 
personen - bijvoorbeeld de leden van een vereniging - is er veelal geen sprake van een algemeen belang. 
Het feit dat bepaalde groepen of personen meer van een bepaalde activiteit profiteren, hoeft echter niet te 
verhinderen, dat de instelling die de voorziening aanbiedt als algemeen nut beogend wordt gekwalificeerd. 
Een stichting tot bevordering van de studie van het Achterhoekse dialect kan toch een algemeen nut beogende 
instelling zijn, ook al zal slechts een beperkte groep personen direct belang hebben bij deze studie. 

De grens tussen particulier belang en algemeen belang is vaak moeilijk te trekken en er zijn vele en diverse 
rechterlijke uitspraken op dit punt. Zo zijn er verschillende uitspraken, waarin sport- en gezelligheidsverenigingen, 
sociëteiten, filatelistenverenigingen etc. niet als algemeen nut beogende instelling werden aangemerkt. 
Ook sportverenigingen die zich primair richten op de bevordering van sport door hun leden werden niet als 
algemeen nut beogend aangemerkt. (Zie echter paragraaf 4.4.3 voor de per 1 januari 2009 ingevoerde 
vrijstelling voor sportorganisaties.) Een muziekvereniging die tot doel had muziekbeoefening in Nederland 
te bevorderen, werd daarentegen wel als algemeen nut beogende instelling aangemerkt. 

Het is mogelijk, dat een instelling een nobel doel nastreeft, maar dat dit toch niet leidt tot de beoogde kwalificatie 
als algemeen nut beogend. Een stichting die als doelstelling had het mogelijk maken van sportbeoefening 
door mindervaliden raakte volgens de rechter niet rechtstreeks het algemene belang, zij het dat dit algemene 
belang wel zijdelings bij de activiteiten betrokken kon zijn. 

In 1994 heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen. Een plaatselijke harmonievereniging hield repetities 
en deed mee aan wedstrijden etc. Daarnaast luisterde de vereniging de plaatselijke evenementen op met 
muziek. Dit laatste stond niet expliciet in de statuten. De rechter vond, dat ook betekenis toekwam aan de 
feitelijke activiteiten. De Hoge Raad overwoog, dat wanneer de activiteiten ongeveer in gelijke mate het 
algemeen belang (opluisteren plaatselijke evenementen, bevorderen muzikale peil, geven van gratis concerten) 
als het particuliere belang (belang van de leden) dienen, de instelling als algemeen nut beogend kan worden 
aangemerkt. 

Een instelling die tot doel heeft de ondersteuning van een andere instelling, die op haar beurt een algemeen 
belang beoogt, kan worden geacht zelf ook een algemeen belang na te streven (steunstichting).

4.5.2 Commerciële activiteiten
Het ontplooien van commerciële activiteiten hoeft de kwalificatie als algemeen nut beogende instelling op 
zichzelf niet in de weg te staan. Wanneer de commerciële activiteiten slechts nevenactiviteiten zijn, 
bijvoorbeeld een kerkbestuur dat een veiling houdt, of wanneer de commerciële activiteiten slechts de ideële 
doelstelling bevorderen, bijvoorbeeld de verkoop van koffie uit de derde wereld met als doel uit de opbrengst 
hulp aan de derde wereld te geven, kan de instelling toch als algemeen nut beogend worden aangemerkt. 
Als het ideëel doel geheel opgaat in commerciële activiteiten kan dit anders liggen. Wanneer de doelstelling 
ideëel is, maar de enige activiteit commercieel is, kan dit aan de orde zijn.
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4.6 Kwijtschelding van schenkingsrecht

Op verzoek kan de minister van Financiën gehele of gedeeltelijke vrijstelling van schenkingsrecht geven 
(artikel 67, Successiewet 1956). 

Voor schenkingen die ten algemene nutte zijn en die aan een bepaald tijdstip of aan een bepaalde gebeurtenis 
zijn gebonden, kan kwijtschelding worden gevraagd. In een aanschrijving heeft de staatssecretaris aangegeven 
welke situaties hieronder kunnen vallen. Zo moet er een bijzondere aanleiding voor de schenking bestaan. 
Bijvoorbeeld een bijzonder jubileum, een ramp, het stichten of restaureren van een bijzonder gebouw zoals 
een kerk of een concertzaal etc. Bij jubilea moet het gaan om een veelvoud van 25 jaar en moeten de schenkingen 
zijn gedaan binnen een periode van een jaar, binnen welk jaar ook het jubileum valt. Een kwijtschelding op 
grond van deze bepaling werd bijvoorbeeld verleend voor “de Stichting gouden huwelijk prinselijk paar”. 
Bij de stichting van een bijzonder gebouw moet het om een concreet bepaald pand gaan. Ook een ingrijpende 
renovatie kan hieronder vallen. Voorbeelden zijn de bouw van een drijvend museum en de renovatie van een 
synagoge of concertzaal.

Het moet gaan om een onmiddellijke behoefte aan geld. Wordt de schenking gedaan als aflossing op een 
langlopende lening, dan geldt de kwijtscheldingsmogelijkheid niet. Ook bepaalde landelijke inzamelingsacties, 
zoals destijds de inzameling door de “Stichting Rampenfonds Aardbeving Limburg”, kunnen als bijzondere 
gebeurtenis worden aangemerkt.

Verder moet aan de inspecteur een zogenoemde “actieperiode” worden gevraagd. Alleen schenkingen binnen 
deze actieperiode komen voor kwijtschelding in aanmerking. Het geld moet geheel voor het beoogde doel 
worden aangewend. De feitelijke werkzaamheden van de begiftigde moeten in overeenstemming zijn met de 
doelstelling en er mag geen wijziging in de doelstelling van de begiftigde komen.

Schenking in de vorm van lijfrenten kunnen onder bepaalde voorwaarden eveneens onder de kwijtschelding 
vallen.

4.7 Donateurs

Veel instellingen hebben donateurs. Soms vormen de donateurs een aparte stichting, zoals “de vriendenkring 
van het museum”.

Doorgaans is de bijdrage van de donateur een schenking. De donateur ontvangt meestal geen op geld 
waardeerbare tegenprestatie. Als de donateur wel op geld waardeerbare zaken krijgt, zoals een catalogus, 
een vrijkaartje etc., wordt het lastiger. Dan moet worden gekeken naar de reden van de bijdrage. Heeft de 
donateur zijn bijdrage specifiek gegeven met het oog op deze tegenprestatie of heeft hij gegeven, omdat hij 
de instelling bevoordelen wil? Is er een rechtstreeks verband tussen de bijdrage en de tegenprestatie die de 
donateur ontvangt, dan kan omzetbelasting verschuldigd zijn. Is dit verband er niet, bijvoorbeeld omdat de 
tegenprestatie onbekend is of omdat slechts uit vrijgevigheid is gehandeld, dan is sprake van een gift.

Rotterdam, januari 2009
Ernst & Young Belastingadviseurs LLP
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