
Gevolgen afschaffing 
kantineregeling btw voor 

sportverenigingen 
 
Met ingang van 1 januari 2014 is de 
kantineregeling voor sportverenigingen 
afgeschaft. Tegelijkertijd worden bepaalde 
diensten zoals sponsoring tot een hoger bedrag 
vrijgesteld van btw.  
Voor veel sportverenigingen verandert er 
hierdoor weinig of niets doordat er nog steeds 
algemene btw-vrijstellingen voor fondswerving 
blijven bestaan. Maar in sommige gevallen 
betekent de afschaffing van de kantineregeling  
dat de sportvereniging aangifte omzetbelasting 
moet gaan doen. Of dat dit juist niet meer nodig 
is. Met dit informatieblad kunt u  nagaan of de 
nieuwe regeling gevolgen heeft voor de btw-
verplichtingen van uw vereniging. 
 
Fondswerving 
Veel sportverenigingen organiseren extra 
activiteiten om geld in te zamelen. Dit worden 
fondswervende activiteiten genoemd. Hierbij 
wordt een onderscheid gemaakt tussen 
leveringen (bijv. verkoop van kalenders, kantine-
activiteiten) en diensten (bijv. sponsoring). In 
2013 waren deze activiteiten niet belast met btw 
als de omzet per jaar niet meer was dan  € 
68.067 (leveringen) of € 31.765 (diensten). Voor 
de omzet van de kantine gold bovendien een 
extra vrijstelling van €68.067 als aan bepaalde 
voorwaarden werd voldaan.  
 
Veranderingen 
Vanaf 1 januari 2014 is de kantineregeling voor 
sportverenigingen afgeschaft en telt de 
kantineomzet wel mee bij het bepalen of aan de 
voorwaarden voor vrijstelling wordt voldaan. De 
kantine-omzet moet daartoe bij de andere 
fondswervende leveringen worden opgeteld. Als 
het totaalbedrag maximaal  € 68.067 is,  blijft de 
omzet vrijgesteld van btw. 
De vrijstelling voor diensten, zoals sponsoring, 
wordt tegelijkertijd verhoogd van € 31.765 naar € 
50.000 per jaar.  
 
Voorbeeld 1 
Voetbalvereniging A heeft een kantine. In deze 
kantine haalt A een omzet van € 60.000 
(leveringen). Daarnaast verkoopt A € 3.000 aan 
oliebollen (leveringen) en heeft A € 20.000 aan 
opbrengsten uit sponsoring (diensten). 
 
Uitwerking 2013 
Alle activiteiten zijn in 2013 vrijgesteld van btw:  
De kantine-omzet is niet meer dan dan € 68.067. 
Daarom kan A gebruik maken van de 
kantineregeling.  De overige fondswervende 
leveringen zijn ook vrijgesteld omdat zij niet 
hoger zijn dan € 68.067. De sponsoring blijft 
beneden het maximaal vrijgestelde bedrag van € 
31.765 en is daarom ook vrijgesteld.   

 
Uitwerking 2014 
Ook in 2014 zijn alle activiteiten van A vrijgesteld: 
Het totaal van de leveringen is niet hoger dan 
€68.067. De sponsoring blijft beneden het 
maximaal vrijgestelde bedrag van € 50.000 en is 
daarom ook vrijgesteld.  
 
Voor A heeft de afschaffing dus geen gevolgen.  
 
Voorbeeld 2 
Voetbalvereniging B heeft ook een kantine. In 
deze kantine haalt B een omzet van € 60.000 
(leveringen). Daarnaast verkoopt B voor € 55.000 
aan kalenders (leveringen) en krijgt zij € 40.000 
aan opbrengsten uit sponsoring (diensten). 
 
Uitwerking 2013 
Omdat de kantine-omzet minder is dan € 68.068, 
kan B in 2013 gebruik maken van de 
kantineregeling, waardoor deze omzet is 
vrijgesteld van btw. Daarnaast zijn de overige 
fondswervende leveringen niet hoger dan € 
68.067 en daarom ook vrijgesteld. De sponsoring 
levert meer op dan het in 2013 maximaal 
vrijgestelde bedrag van € 31.765 en is daarom 
belast met btw.  
 
Uitwerking 2014 
De kantineregeling bestaat niet meer. Gekeken 
moet daarom worden of het totaal van de 
leveringen niet hoger is dan € 68.067. B levert € 
60.000 (kantine) + € 55.000 (kalenders) = 
€115.000. Dit bedrag ligt boven het maximaal 
vrijgestelde bedrag. B moet daarom over deze 
leveringen btw in rekening gaan brengen. De 
omzet van de sponsoring van B is in 2014 minder 
dan het maximaal vrijgestelde bedrag van 
€50.000 en is daardoor niet langer belast met 
btw.  
 
Uit het voorbeeld volgt dat B in 2014 btw moet 
gaan betalen over haar kantine-activiteiten en 
overige leveringen. Daar tegenover staat dat over 
de sponsoring geen btw meer betaald hoeft te 
worden.  
 
Voorbeeld 3 
Voetbalvereniging C heeft een kantine. In deze 
kantine haalt C een omzet van € 100.000 
(leveringen). Daarnaast verkoopt C € 3.000 aan 
oliebollen (leveringen) en heeft C € 70.000 aan 
opbrengsten uit sponsoring (diensten). 
 
Uitwerking 2013 
Alle activiteiten van C zijn in 2013 belast:  De 
kantine-omzet is meer dan € 68.067. Daarom kan 
C geen gebruik maken van de kantineregeling en  
telt de kantineomzet mee bij de overige 
leveringen.  De totale fondswervende leveringen 
bedragen €103.000 en zijn daardoor belast. De 
sponsoring levert meer op dan het in 2013 
maximaal vrijgestelde bedrag van € 31.765 en is 
daarom belast.  



 
 
Uitwerking 2014 

Ook in 2014 zijn alle activiteiten van C belast:   
het totaal van de fondswervende leveringen is 
hoger dan €68.067. De sponsoring levert meer 
op dan het in 2014 maximaal vrijgestelde bedrag 
van € 50.000. 
 
Voor C veranderd er dus niets. 
 
 
Informatie 
Het onderstaande schema helpt u bij het 
beoordelen of u vanaf 2014 aangifte moet doen 
voor de btw.  

 

 

 
 
Meer weten? 

Als u meer wilt weten over het doen van aangifte 
btw, de afschaffing van de kantineregeling of 
over sport en belasting kunt u kijken op 
www.belastingdienst.nl/zakelijk. Onder het kopje 
bijzondere regelingen kunt u meer informatie 
vinden over sport en belasting.  

 

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/sport_en_belasting/sport_en_belasting

