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Voor kantines van sportverenigingen bestaat er een bijzondere BTW-regeling, de zogeheten 
kantineregeling. Deze houdt in dat over de kantineomzet geen BTW is verschuldigd als de 
kantineopbrengst per jaar minder dan € 68.067 bedraagt. Zijn de opbrengsten hoger, dan is 
over het hele bedrag BTW verschuldigd. De regeling geldt alleen voor zover de 
kantineactiviteiten als normale nevenactiviteiten van de sportvereniging kunnen worden 
aangemerkt. 
 
BruiloftenBruiloftenBruiloftenBruiloften    
Bruiloften en partijen die in de kantine van de sportvereniging plaatsvinden zijn geen normale 
activiteiten en leiden tot het volledig vervallen van de kantineregeling. In plaats daarvan wordt 
de totale opbrengst uit de kantineactiviteiten aangemerkt als een fondsenwervende dienst. In 
dat geval is de drempelvrijstelling € 31.765.  
 
Niet verplichtNiet verplichtNiet verplichtNiet verplicht    
Het toepassen van de kantineregeling is niet verplicht. Maar als de vereniging er vrijwillig voor 
kiest om geen gebruik te maken van de kantineregeling, dan is deze keuze onherroepelijk. 
Over de omzet moet dan altijd BTW worden afgedragen, ook als de omzet lager is dan 
€68.067,- Indien de kantineomzet samen met de ontvangsten uit overige fondsenwervende 
dienstverlening minder bedraagt dan € 31.765 per jaar, kan onder voorwaarden alsnog een 
vrijstelling gelden (ondanks de keuze voor belaste kantineomzet). 
 
InvesteringInvesteringInvesteringInvestering    
Niet gebruikmaken van de kantineregeling kan voordeliger zijn bij een grote investering in de 
kantine (bijvoorbeeld een verbouwing), omdat dan alle voorbelasting op de verbouwingskosten 
van de kantine in aftrek kan worden gebracht. Hier komt bij dat voor de afdracht van de 
verschuldigde BTW met de Belastingdienst afspraken kunnen worden gemaakt over een 
forfaitair percentage van 11% omdat er zowel prestaties tegen het 21%- tarief als het 6%-tarief 
worden verricht. Administratief is dit veel eenvoudiger. Deze methode van afdracht is echter 
ongunstig indien de kantine veel met 6% belaste spijzen en dranken verkoopt. 
 

    
BRON: NOCBRON: NOCBRON: NOCBRON: NOC*NSF Boekje Wet*NSF Boekje Wet*NSF Boekje Wet*NSF Boekje Wet---- en regelgeving en regelgeving en regelgeving en regelgeving    

 


