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Voorstellen 

• Ben Mulder 

• Fiscaal recht (RUG) 

• Belastingdienst 1990-1995 

• (VB) Deloitte 1995-2009 

• Caraad Belastingadviseurs vanaf 1 januari 2010 

 

• Gespecialiseerd in btw 

• Overheid, not for profit, zorg, onderwijs, woningcorporaties 



Workshop Groninger Dorpen 

• Inleiding 

 

• Ondernemerschap btw. 

• Prestaties dorpshuizen: horeca, verhuur, sport etc. 

• Kleine ondernemersregeling vanaf 2020. 

• Btw besparing bij nieuwbouw/verbouw. 

 

• Alles kort: slechts 30 minuten. 

 

 

 

 



Ondernemerschap en btw 

• Btw richt zich op economische activiteiten. 

• Voor activiteiten waar geen vergoeding voor wordt gevraagd:  geen 
ondernemerschap,  geen recht op aftrek. 

• Eerste vraag is derhalve altijd: is er sprake van ondernemerschap? 

 

• Bij zowel economische activiteiten als activiteiten zonder vergoeding 
ontstaat veel discussie over met name aftrek van btw. 

  

 



Activiteiten 

• Stel: alles tegen vergoeding = ondernemerschap. 

 

• NB: Er is geen algemene vrijstelling voor dorpshuizen! 

 

• Dus per activiteit beoordelen of deze van btw is vrijgesteld of met btw 
is belast.  

 

• Lastig, want activiteiten zijn zeer divers! 

 



Activiteiten: Horeca 
• In principe btw belast. 

• Goedkeuring, dus niet verplicht, kantineregeling. 

• Strikt genomen: alleen als alle andere activiteiten vrij van btw zijn! 

• De totale ontvangsten van uw kantine inclusief btw zijn niet hoger dan        
€ 68.067 per jaar. Hieronder valt de omzet uit bijvoorbeeld eten, drinken, 
rookwaren en speelautomaten. 

• Evenementen in de persoonlijke sfeer, zoals bruiloften, jubileums en 
andere feesten, gelden niet als een normale nevenactiviteit en vallen niet 
onder de kantineregeling. 

• Belast: tarieven 6/9/21. Strikt genomen 11,5%alleen voor sportkantines?  

 



Activiteiten: verhuur 

• Verhuur is van rechtswege btw vrij! 

 

• Uitzonderingen (allen onder voorwaarden) : 

 

- Optie belaste verhuur als gebruiker >90% aftrek (bieb?). 

- Kortlopende verhuur: congres, vergader en of tentoonstellingsruimte. 

- All-in verhuur (pas op: niet eenvoudig, fiscus is strenger dan 
rechtspraak). 

- Verhuur sport (tot 1-1-2019!). 



Activiteiten: sport 

• Gelegenheid geven tot sport: 6% btw tot aan 1-1-2019! 

• Wet in NL te beperkte vrijstelling. 

• M.i.v. 1-1-2019 “sportdiensten” vrij van btw tenzij instelling 
winstbeogend. 

 

• NB: nu wel belast, straks vrij, eerdere aftrek blijft. 

 

• Nieuwe subsidie? Branchecodes! Checken!! 

• NB: alleen voor onderhoud sportaccommodaties en sportmateriaal  



Activiteiten: vrijstellingen 

• Buurt en jongerenwerk. 

• Sociaal culturele activiteiten (voorwaarden). 

 

• NB: indien vrijstelling dan ook beroep op vrijstelling fondsverwervende activiteiten? 

• Alleen indien alle andere activiteiten vrij van btw zijn? 
 
o Entreegelden voor uitvoeringen, wedstrijden, toertochten of fancyfairs. 
o Het tegen vergoeding reclame maken voor een boekleverancier en het bieden van ondersteuning bij 

distributie van de boeken door scholen. 
o Het tegen vergoeding toestaan van plaatsing van een zendmast op het terrein van de organisatie. 
o Het maken van reclame voor ondernemers. 
o Leveringen max € 68.067 per jaar; voor diensten is het maximum aan ontvangsten € 22.689 per jaar. 

 
NB: combi kantinevrijstelling en fondsverwerving is soms mogelijk; kantine wordt dan alleen op 
kantinevrijstelling getoetst. 

 
 



Vanaf 2020: nieuwe kleine 
ondernemersregeling 
• Vanaf 2020 ook voor stichtingen en verenigingen. 

 

• Keuze voor toepassing vrijstelling bij omzet tot € 20.000. 

• Omzet is belastbare omzet! 

• Toepassing vrijstelling betekent geen aftrek! 

• Na drie jaar (opnieuw) keuze. 


