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Stichtingen
  en verenigingen

Loonheffingen
In het algemeen moet uw stichting of vereniging 

loonheffingen inhouden en betalen als iemand tegen 

arbeidsbeloning bij u in dienstbetrekking werkt.  

Die beloning kan zowel in geld als natura worden  

uitbetaald. Loonheffingen is een verzamelnaam voor:   

– loonbelasting/premie volksverzekeringen

–  de premies werknemersverzekeringen (ZW, WW en 

WAO/WIA)

–  de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

  

Let op!

Van een dienstbetrekking is eerder sprake dan u  

wellicht denkt. Kijk op www.stivers.nl voor meer  

informatie. 

Hier vindt u ook bijzondere regels die gelden voor 

vrijwilligers. Als aan deze regels is voldaan, hoeft de 

stichting of vereniging geen loonheffingen in te houden 

en te betalen.

Wat kunt u doen
Als u wilt weten of uw stichting of vereniging belasting-

plichtig is, staat op www.stivers.nl een handig hulpmiddel 

(‘Toets belastingplicht’) waarmee u dit kunt bepalen. 

Hier vindt u ook een overzicht met antwoorden op veel 

gestelde vragen. 

De Kamer van Koophandel geeft regelmatig het seminar 

‘Wetten en regels voor stichting en vereniging’. Kijk op 

www.kvk.nl/agenda of dit seminar ook bij u in de regio 

plaatsvindt. 

Hebt u nog vragen, maak dan een afspraak met een 

(belasting)adviseur voor een advies op maat. 

Op www.belastingdienst.nl vindt u ook informatie over 

stichtingen en verenigingen. 

Of bel de BelastingTelefoon: 0800 - 054�. 

Tot slot kunt u voor volledige zekerheid contact opnemen 

met de belastinginspecteur waar uw stichting of  

vereniging onder valt. 

 Meer informatie
–  www.stivers.nl (met een handig hulpmiddel om de 

belastingplicht te bepalen) 

– www.belastingdienst.nl 

–  www.kvk.nl (/agenda voor informatie over  

seminars) 

– www.notaris.nl 

 

Deze folder is een initiatief van:
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In samenwerking met:

 www.notaris.nl www.kvk.nl 

www.rb.nl   www.nob.net    

 www.cb.nl     www.fb.nl    

www.noab.nl    www.sra.nl



Belastingen: kent u de spelregels?

Als nieuwe of zittende bestuurder zet u zich in  

voor uw vereniging of stichting. Dat is veelal  

dankbaar werk, maar het brengt ook de nodige  

verplichtingen met zich mee. Zoals het bijhouden 

van een goede financiële administratie en het 

betalen van belastingen. Bent u zich als bestuurder 

voldoende bewust van de belastingverplichtingen 

van uw stichting of vereniging?   

Veel bestuurders van stichtingen en verenigingen zijn 

goed op de hoogte. Maar sommigen zijn minder goed  

geïnformeerd. Hierdoor loopt de stichting of vereniging 

het risico op belastingaanslagen, mogelijk zelfs met  

boetes. Soms is een bestuurder zelfs persoonlijk aan-

sprakelijk. Met deze folder willen wij u tijdig attenderen 

op de belastingverplichtingen van stichtingen en  

verenigingen.

Het is algemeen bekend dat bedrijven belastingen  

moeten betalen. Dat ook stichtingen en verenigingen in 

sommige gevallen belastingverplichtingen hebben, is 

minder bekend. Het is daarom belangrijk dat u zich als 

bestuurder zo vroeg mogelijk hierin verdiept. Zo verkleint 

u de kans op onverwachte belastingaanslagen.

Soorten belastingen
Met welke belastingen u te maken krijgt, is afhankelijk 

van de activiteiten van uw stichting of vereniging.  

Het kan gaan om: 

– omzetbelasting (btw)

– vennootschapsbelasting

– loonheffingen

– successie- en schenkingsrecht 

Meer informatie over deze belastingen kunt u vinden  

op www.stivers.nl. Deze folder gaat alleen over de  

eerste drie soorten belastingen, omdat daar de meeste 

vragen over worden gesteld. Mocht u meer willen  

weten over andere belastingen, zoals kansspel- 

belasting en dividendbelasting, dan kunt u terecht op 

www.belastingdienst.nl. 

Onderneming drijven? Belasting betalen
Welke belasting een stichting of vereniging mogelijk 

moet betalen, hangt af van de vraag of een stichting of 

vereniging is aan te merken als een onderneming.  

Dit kan het geval zijn als:

– binnen de stichting of vereniging arbeid wordt  

 verricht én

–  de stichting of vereniging diensten of producten  

aanbiedt en daarmee deelneemt aan het  

economisch verkeer

Voorbeelden van een belastingplichtige stichting of 

vereniging zijn:

–  de sportvereniging die kaarten of kalenders aan de 

deur verkoopt 

–  de instelling die films of voorstellingen vertoont aan 

betalende bezoekers

–  de organisatie die cursussen tegen vergoeding  

verzorgt, diensten verleent aan opdrachtgevers,  

materialen verkoopt of demonstraties geeft

Omzetbelasting
Omzetbelasting is de belasting die een onderneming 

moet betalen over de omzet. Als uw stichting of vereni-

ging deelneemt aan het economisch verkeer, moet deze 

aangifte van omzetbelasting doen. Niet alle activiteiten 

hoeven ondernemingsactiviteiten te zijn, daarom moet u 

per activiteit beoordelen of er sprake is van ondernemer-

schap. Zo kan het ontvangen van sponsorgelden alleen 
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al leiden tot de heffing van omzetbelasting. Namelijk  

als hier een tegenprestatie tegenover staat, zoals naams-

vermelding op reclameborden en programmaboekjes. 

Een ontvangen subsidie kan bij een tegenprestatie ook 

belast zijn met omzetbelasting.

Vennootschapsbelasting
Als de stichting of vereniging een onderneming drijft 

en bovendien naar winst streeft, moet u aangifte van 

vennootschapsbelasting doen. 

Let op!

–  Een statutaire bepaling waarin staat dat uw stichting 

of vereniging geen winstoogmerk heeft, vrijwaart 

u nog niet van het betalen van vennootschaps-be-

lasting. De feitelijke aanwezigheid van jaarlijkse 

overschotten is doorslaggevend. 

–  Wanneer de stichting of vereniging concurreert met 

ondernemingen, is er sprake van een winstoogmerk 

en kan alleen al om die reden sprake zijn van  

belastingplicht. 

Vrijstelling?
In sommige situaties kan een stichting of vereniging  

vrijstelling krijgen voor de omzet- of vennootschaps-

belasting. Meestal is dat afhankelijk van welke  

activiteiten zij verricht. Op www.stivers.nl vindt u 

een hulpmiddel waarmee u een indicatie krijgt of uw 

stichting of vereniging belastingplichtig is of voor een 

vrijstelling in aanmerking komt. 

Let op!

Wanneer activiteiten van de stichting of vereniging  

zich uitbreiden (doelgroep of omzet) of ze wijzigen 

(nieuwe activiteiten), moet u opnieuw toetsen of uw 

stichting of vereniging als onderneming kan worden 

aangemerkt. Bij een uitbreiding of wijziging kan een 

eerder verleende vrijstelling in gevaar komen.  


