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Waarom (her) beoordelen van belastingplicht?

Voorkomen van verkeerde beeldvorming

Onterecht wordt vaak gedacht:

“Zolang in de akte staat dat er geen winstoogmerk is, is er ook 
geen belastingplicht.” 

Bevorderen van een eerlijke concurrentiepositie
Bij gelijksoortige economische activiteiten gelden gelijksoortige 
fiscale regels. 

Het bedrijfsleven heeft er bij de politiek op aangedrongen hierop te 
handhaven.
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Waarom nu?

• Maatschappelijk context is veranderd (subsidiestromen wijzigen, 
waardoor fondsenwerving extra aandacht krijgt)

• Gewijzigde EU wetgeving (bijvoorbeeld  in 2012 intrekken beleid 
vrijstelling van steunstichtingen)

• Voortschrijdend inzicht dat er onterecht veel stichtingen en 
verenigingen niet geregistreerd staan als belastingplichtig. 
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Sportbranches
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AUTOSPORTVERENIGINGEN KAATSVERENIGINGEN SCHAATSVERENIGINGEN

ATLETIEKVERENIGINGEN KANOVERENIGINGEN SCHIETVERENIGINGEN

BADMINTONVERENIGINGEN KARATEVERENIGINGEN SKIVERENIGINGEN

BASEBALL- EN SOFTBALVERENIGINGEN KEGELVERENIGINGEN SPORTSCHOLEN

BASKETBALLVERENIGINGEN KORFBALVERENIGINGEN SPORTVERENIGINGEN N.E.G.

BERGSPORTVERENIGINGEN KRACHTSPORTVERENIGINGEN TAFELTENNISVERENIGINGEN

BEROEPSSPORTLIEDEN, PROFS LUCHTVAARTSPORTVERENIGINGEN TENNISVERENIGINGEN

BILJARTVERENIGINGEN MOTORSPORTVERENIGINGEN TOUWTREKVERENIGINGEN

BODY-BUILDINGVERENIGING OMNISPORTVERENIGINGEN (BUITENSPORT) TRIMVERENIGINGEN

BOKSVERENIGINGEN OVERIGE BUITENSPORTVERENIGINGEN VOETBALVERENIGINGEN

BOWLINGVERENIGINGEN OVERIGE WATERSPORTVERENIGINGEN VOLLEYBALVERENIGINGEN

CRICKETVERENIGINGEN OVERIGE ZAALSPORTVERENIGINGEN WANDELSPORTVERENIGINGEN

GOLFVERENIGINGEN PAARDENSPORTVERENIGINGEN WATERSKIVERENIGINGEN

GYMNASTIEKVERENIGINGEN POLSSTOK VERSPRINGVERENIGINGEN WATERSPORTVERENIGINGEN (ALGEMEEN)

HANDBALVERENIGINGEN RIJWIEL TOERVERENIGINGEN WIELRENVERENIGINGEN

HENGELSPORTVERENIGINGEN ROEIVERENIGINGEN ZAALHANDBALVERENIGINGEN

HOCKEYVERENIGINGEN ROLSCHAATSVERENIGINGEN E.D. ZAALVOETBALVERENIGINGEN

JUDO- EN JIU-JITSUVERENIGINGEN RUGBYVERENIGINGEN ZEILVERENIGINGEN



De doelgroep sport

• Besturen van stichtingen en verenigingen realiseren zich over het 
algemeen niet dat ze mogelijk belastingplichtig zijn. Hun focus en 
hart ligt bij de sport. Het zijn vrijwilligers die iets goeds willen doen 
voor de samenleving.

• Er is veel afwisseling en opvolging van bestuursleden. De fiscaliteit 
heeft in de overdracht meestal weinig prioriteit.
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Wat wil de Belastingdienst?

Dat organisaties zich conformeren aan de regels:

• Juiste registratie voor de belastingplicht, en indien er aangifte 
gedaan moet worden:

• Tijdig aangifte doen

• Juist en volledig aangifte doen

• Tijdig betalen op aangifte
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Hoe?
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1) Voorlichting:

• Folders (notaris, KvK)

• Website (www.belastingdienst.nl)

• Pilot: check zelf uw belastingplicht

2) Individuele toetsing door 
belastingingdienst.

http://www.belastingdienst.nl/


www.belastingdienst.nl
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Belastingplicht betekent nog niet belasting betalen!

Stap 1: Belastingplichtig ja / nee

Ja

Stap 2: Is er een vrijstelling van toepassing ja / nee

Nee

Stap 3: Aangifte doen

Stap 4: Belasting betalen
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Vrijstellingen
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OB** : sportvrijstelling + aanvullende fondsenwervingsvrijstelling:
diensten € 50.000* en leveringen € 68.067*

: Nieuwe Kleine Ondernemers Regeling

VpB** : bij winst tot € 15.000* 

LH** : vrijwilligersregeling indien onder € 1.700* per jaar p.p.
: coachend t.a.v. deregulering arbeidsrelaties.

Geen vrijstelling? Dan aangifte gaan doen.

*   Bedragen 2019     

** Onder aanvullende voorwaarden



Pilot (concept)
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Pilot (concept)



Pilot (concept)
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Wat gaan uw leden er van merken?
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• Voorlichting

• Meer individuele aandacht. 

 vragenformulier 
 herbeoordeling
 vrijstelling? 
 aangifte

• Verwachtingen per belastingmiddel


