
STARTERSGIDS

Voor maatschappelijk 
en overheidsvastgoed

BTW



Kiezen voor btw belaste prestaties kan veel gemeenschapsvoorzieningen financieel voordeel 

opleveren. Vanzelfsprekend is het dan wel verplicht de btw wet- en regelgeving correct toe te passen 

in de bedrijfsvoering. En dat is voor veel gemeenschapsvoorzieningen een moeilijke opgave. 

Zij vinden het vaak lastig om de kansen en knelpunten volledig te overzien. Zeker omdat de wet- en 

regelgeving aan verandering onderhevig is. Om de kennis en expertise op het gebied van btw belaste 

prestaties breed toegankelijk te maken voor alle gemeenschapsvoorzieningen in Gelderland, heeft de 

provincie Gelderland besloten het voortouw te nemen in de ontwikkeling van deze Startersgids btw 

en het bijbehorende digitale exploitatieoverzicht. In opdracht van de provincie Gelderland 

heeft ICSadviseurs in samenwerking met EFK Belastingadviseurs als onderdeel van het provinciale 

Kenniscentrum L&G invulling gegeven aan deze opdracht. 

Om de exacte kennisbehoefte, werkwijze en afbakening 
van de btw materie te bepalen, is besloten in samenwer-
king met partijen uit het veld een pilot te ontwikkelen. 
Hierdoor is na voltooiing van de btw scan het instrument 
direct bruikbaar en toepasbaar voor partijen in het veld. 
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Deze startersgids bevat:
¥ een heldere uitleg van alle btw thema’s die van toe-

passing zijn op maatschappelijk en overheidsvastgoed;
¥  praktische voorbeelden en inzichtelijk maken van btw 

consequenties per thema; 
¥ tips en trics aangaande correcte btw toepassing en 

optimalisatiemogelijkheden in uw bedrijfsvoering; 
¥ een online invulsheet voor uw exploitatieoverzicht en 

bedrijfsvoering op (efkbelastingadviseurs.nl/MFA);
¥ toegang tot de databank met de meest actuele fiscale 

informatie voor uw organisatie.

Even voorstellen: 

Ik ben Walter,
uw btw adviseur 

in deze 
Startersgids.
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Leuker kan ik het niet voor 
u maken, gelukkig nu wel een 

stuk gemakkelijker!!



Wat is BTW?
Btw is de afkorting van “belasting over de toegevoegde waarde”. Btw wordt geheven over de levering van goederen en diensten door onder-nemers. De ondernemer is over de vergoeding die hij ontvangt voor een levering, btw verschuldigd. Als de afnemer ook ondernemer is, brengt deze de verschuldigde btw in rekening bij de afnemer. De ondernemer die btw verschuldigd is, mag de btw die door andere ondernemers aan hem in rekening brengen als voorbelasting in aftrek brengen op de ver-schuldigde btw.

Ondernemer 
De definitie van ondernemer in de bovenstaande omschrijving is breed. Het gaat om éénieder die zelfstandig een economische activiteit verricht met een duurzaam karakter. Dat wil zeggen dat het zowel natuurlijke per-sonen als rechtspersonen en zelfs overheidslichamen kunnen betreffen. 

Btw-tarieven
Een btw-tarief is anno 2014 in principe altijd 21%. Voor een aantal leve-ringen geldt echter een verlaagd btw tarief van 6%. Deze prestaties staan opgesomd in de Wet OB. Toepassing van het verlaagde tarief is altijd voordelig. Dit omdat de afdracht van btw beperkt blijft, terwijl het recht op aftrek van de voorbelasting in stand blijft. 

Vrijstelling, onbelaste kosten en inkomsten en belaste prestatiesDit zijn relevante termen waar het gaat om btw. Niet alle ondernemers zijn namelijk onderworpen aan de heffing van btw. Een aantal prestaties is vrijgesteld van btw. De vrijgestelde prestaties zijn opgesomd in de Wet op de omzetbelasting. Als een ondernemer vrijgestelde prestaties ver-richt dan mag hij de btw met betrekking tot de ingekochte goederen en diensten die hij gebruikt voor het verrichten van de vrijgestelde presta-ties, niet in aftrek brengen. Toepassing van een vrijstelling lijkt voordelig, maar is dat dus vaak niet als gevolg van het vervallen van het recht op aftrek van voorbelasting. Een voorbeeld: een gemeenschapshuis krijgt van haar leveranciers de inkoop btw doorbelast in haar prijzen. Indien zij deze niet in aftrek kan brengen, betekent het dat de vrijstelling nadelig is. Ook bij grote investeringen kan het nadelig zijn als de ondernemer vrijge-stelde prestaties verricht. Immers in dat geval moet hij de niet aftrekbare btw met betrekking tot zijn investeringen zelf financieren. Daarnaast zijn er diverse kosten en inkomsten die onbelast zijn, zoals subsidies, perso-neelskosten, belastingen en heffingen. En verder zijn er natuurlijk de btw belaste prestaties. 

Introductie

Waarom een BTW-starters-
gids?
Btw is een complexe materie, zeker 
voor vrijwilligersbesturen die niet 
dagelijks te maken hebben met 
btw. Het is niet makkelijk om de 
mogelijkheden van bijvoorbeeld 
het in vooraftrek brengen van btw 
optimaal te benutten. Er zijn ook 
diverse voorbeelden bekend van 
een naheffing als het gevolg van 
het niet juist toepassen van de mo-
gelijkheden. Alle reden dus voor 
een startersgids om partijen beter 
op weg te helpen.

Leeswijzer
In het schema hiernaast staan de 
belangrijkste onderwerpen opge-
nomen met betrekking tot btw en 
multifunctionele accommodaties 
(MFA). De startersgids is dan ook 
opgebouwd aan de hand van deze 
onderwerpen. Daarnaast is er een 
hoofdstuk opgenomen met een 
uitwerking van diverse voorbeel-
den in relatie tot btw. In de bijlage 
is een uitgebreide beschrijving 
opgenomen van de theorie. 

Disclaimer
Wetgeving is aan verandering 
onderhevig. Dit geldt uiteraard 
ook bij wetgeving omtrent BTW. 
De startersgids btw is opgesteld 
op basis van de geldende wetge-
ving en jurisprudentie van 2014 
en geeft een goed beeld van de 
huidige regelgeving en mogelijk-
heden omtrent BTW. Het is aan te 
bevelen in btw vraagstukken een 
belastingadviseur te betrekken.
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Een beheerstichting van een 
MFA organiseert regelmatig in-
houdelijke activiteiten, waar-
voor zij inkomsten ontvangt. 
Bij inhoudelijke activiteiten 
kunt u bijvoorbeeld denken 
aan theatervoorstellingen, 
markten en cursussen. 

MFA organiseert inhoudelijke activiteiten
Lidmaatschap en abonnementen

De heffing van btw is alleen mogelijk als er sprake is van een levering van 
goederen of diensten tegen een vooraf overeengekomen vergoeding. 
Er dient een rechtstreeks verband tussen de vergoeding en de verrichte 
levering te zijn. Bij contributies dient het per geval beoordeeld te worden in 
hoeverre men de contributie betaalt als tegenprestatie voor het verrichten 
van prestaties door de ontvanger/vereniging. Als de vereniging tegenover 
de ontvangen contributie uitsluitend het algemeen belang van de leden be-
hartigt of als de contributie uitsluitend dient ter instandhouding van de ver-
eniging dan kan de contributie niet worden aangemerkt als vergoeding voor 
een te verrichten prestatie. De contributie is echter wel aan te merken als 
een vergoeding voor een prestatie, wanneer het lid recht krijgt op specifie-
ke diensten, bijvoorbeeld bij een sportvereniging waarbij de leden het recht 
krijgen om deel te nemen aan de trainingen en wedstrijden. De contributie 
is dan de vergoeding voor het gelegenheid geven tot sport. Deze prestatie 
is echter vrijgesteld van btw zodat alsnog heffing van btw achterwege blijft. 
Om een gevoel te krijgen bij de verschillende btw-toepassingen is hieron-
der een opsomming gegeven van veelvoorkomende lidmaatschappen en 
abonnementen in MFA’s.

¥ Lidmaatschap van een zelfgeorganiseerde boeken-uitleen: 6% btw
¥ Lidmaatschap van een zelfgeorganiseerde uitleen van films, speelgoed: 

21% btw.
¥ Contributie bij een muziekvereniging, waarbij een lid recht heeft op 

muziekles: 21 % btw.
¥ Contributie bij een tafeltennisvereniging, waarbij ook trainingen gegeven 

worden:  btw vrijgesteld.
¥ Lidmaatschap van een vereniging dorpshuis: Wanneer de contributie be-

doeld is om de vereniging in stand te houden en geen vergoeding vormt 
voor het gebruik van het dorpshuis en er geen goederen of diensten 
worden geleverd, dan is btw heffing niet aan de orde.
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Deze paragraaf is voor u relevant, als...:
¥ U als beheerstichting van een MFA inhoudelijke activiteiten 
 organiseert.
¥ U op basis van deze activiteiten contributie ontvangt. 

Lang leve
de vrijstellingen! 
Mensen wordt lid 
van uw vereniging 

dorpshuis!



Cursusgelden

Als u naast het beheren en 
exploiteren van de MFA (de 
verhuur of het beschikbaar 
stellen van ruimten) inhoude-
lijke activiteiten organiseert 
zoals cursussen, filmvoorstellin-
gen enzovoorts, dan moet per 
activiteit worden beoordeeld 
of de vergoeding die wordt 
ontvangen voor deelname aan 
deze activiteiten belast is met 
btw. Voor veel cursussen welke 
worden aangeboden geldt een 
vrijstelling. Zo is het verstrekken 
van onderwijs aan personen on-
der de 21 jaar altijd vrijgesteld 
van btw. 

Kaartverkoop

Op het verlenen van toegang bij voorstellingen en concerten is het 6% ta-
rief van toepassing. Als een (theater)zaal ter beschikking wordt gesteld aan 
een derde dan is over de vergoeding voor het gebruik 21% btw verschul-
digd.  Het kan daarom aantrekkelijk zijn om de samenwerking anders vorm 
te geven. Als de organisator van de voorstelling of concert (bijvoorbeeld 
de stichting jongerenwerk, een amateur muziekgezelschap of toneelver-
eniging) zelf niet in de heffing van btw wordt betrokken, kan deze de 21% 
btw die hij moet betalen over het gebruik van de zaal niet in aftrek bren-
gen. Als de samenwerking zodanig wordt vormgegeven dat de exploitant 
van de MFA zelf de kaartverkoop verzorgd dan is de exploitant over deze 
opbrengst slechts 6% btw verschuldigd. In de onderlinge afspraken kan dan 
ook worden bepaald dat alle organisatiekosten voor rekening komen van 
de exploitant, waardoor de hierop drukkende btw (veelal 21% zoals inhuur 
artiesten of specifieke apparatuur) ook in aftrek kan worden gebracht. De 
btw vrijgestelde instelling voor jeugdwerk of amateur toneel- of muziekver-
eniging kan de organisatie met vrijwilligers ondersteunen en in ruil daar-
voor een vergoeding of aandeel van de opbrengst ontvangen. 

Uit bovenstaande blijkt dat u goed moet nadenken over de wijze waarop 
u activiteiten afspreekt en vormgeeft. Ook hier geven we weer voorbeel-
den van de mogelijkheden en onmogelijkheden van btw en verschillende 
soorten kaartverkoop:
¥ Kaartverkoop door stichting cultureel werk: btw vrijgesteld.
¥ Kaartverkoop door beheerstichting/exploitant: 6% btw.
¥ Verhuur van theaterzaal 21% btw.
¥ Concert door muziekvereniging, doorgaans vrijgesteld van btw.
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Deze paragraaf is voor u relevant, als...:
¥ U als beheerstichting van een MFA inhoudelijke activiteiten 
 organiseert.
¥ U ten behoeve van deze activiteiten kaarten verkoopt. 

Deze paragraaf is voor u rele-
vant, als...:
¥ U als beheerstichting van 

een MFA inhoudelijke acti-
viteiten organiseert.

¥ U op basis van deze 
activiteiten cursusgelden 
ontvangt. 

Tja leuk en aardig 
allemaal die btw, 

eerst maar eens een 
activiteit 

bedenken!!!



De exploitatie van de horeca leidt tot de btw belaste 
levering van consumpties. Met uitzondering van 
alcoholhoudende dranken zijn deze leveringen 
onderworpen aan het 6% tarief. De levering van alco-
holhoudende dranken is belast met 21% btw. Als de 
exploitatie van de horecavoorzieningen wordt uitbe-
steed, dan dient de beheerstichting de ruimten van 
waaruit de horecaverstrekkingen worden verzorgd te 
verhuren aan de uitbater. De uitbater verricht dan de 
btw belaste leveringen van de consumpties en heeft 
recht op aftrek van de voorbelasting. De beheerstich-
ting die de ruimten verhuurt aan de uitbater van 
de horecaruimten opteert voor de belaste verhuur. 
Alleen als geopteerd wordt voor de belaste verhuur 
behoudt de beheerstichting haar recht op aftrek van 
de voorbelasting. De hoogte van de huurprijs heeft 
een ‘reële betekenis’, wat betekent dat deze niet te 
laag mag zijn. Als sprake is van geen vergoeding of 
slechts een symbolisch bedrag als vergoeding dan is 
voor de btw geen sprake van verhuur. De terbeschik-
kingstelling ‘om niet’ kan dan tot gevolg hebben dat 
geen recht op aftrek van de voorbelasting bestaat.

MFA met een horeca-exploitatie

Let op! Als de uitbater ook beheer-

dersdiensten gaat verrichten aan de 

beheerstichting (bijvoorbeeld schoon-

maken van multifunctionele ruimten), 

dan dient voor deze werkzaamheden een 

afzonderlijke overeenkomst te worden 

opgesteld. Hierin is de vergoeding voor 

de beheerderswerkzaamheden vast-

gelegd. De beheervergoeding mag niet 

worden gesaldeerd met de huurprijs van 

de horecaruimten. Verricht de uitbater 

ook de exploitatie van de zalen (dus hij 

sluit op eigen naam en voor eigen reke-

ning en risico de overeenkomsten met de 

gebruikers) dan verricht hij de beheer-

dersdiensten niet ten behoeve van de 

eigenaar van de MFA. 
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Boven € 68.067

Deze paragraaf is voor u relevant, als…:
• In uw MFA een horecafunctie aanwezig is.
• De horecaomzet hoger is dan € 68.067 (incl. btw). 

Indien uw omzet hoger is dan € 68.067 heeft u geen 
mogelijkheden om de horeca btw vrijgesteld te 
exploiteren. U bent verplicht btw af te dragen en 
brengt deze in rekening in uw horecaprijzen. 

Tussen € 22.689 en € 68.067

Deze paragraaf is voor u relevant, als…:
• In uw MFA een horecafunctie aanwezig is.
• De horecaomzet tussen de € 20.000 en € 68.067 

(incl. btw) is.
• U naast de horecafunctie ook btw vrijgestelde 

activiteiten verricht anders dan alleen de verhuur 
van (delen) van de MFA. 

Verricht u btw vrijgestelde activiteiten zoals jeugd- en 
jongerenwerk, club- en buurthuiswerk of anders-
zins welzijnswerk of bent u aan te merken als een 
sportvereniging, dan kan in sommige gevallen de 
opbrengst van de horeca activiteit delen in een vrij-
stelling. Instellingen die deze activiteiten verrichten 
zijn vrijgesteld van btw voor de specifieke prestaties, 
waarvoor zij over het algemeen (gemeentelijke) subsi-
dies ontvangen. Normaal gesproken valt het verstrek-
ken van spijzen en dranken (met uitzondering van 
specifieke welzijnsprojecten als tafeltje-dekje) niet 

onder deze vrijstelling. Onder omstandigheden kan ook 
de exploitatie van een kantine delen in deze vrijstelling. 
De belangrijkste voorwaarde is dat de horeca wordt ge-
exploiteerd als nevenfunctie en ter ondersteuning van de 
vrijgestelde doeleinden en de omzet niet meer bedraagt 
dan € 68.067. Het mag dus niet gaan om bruiloften en 
partijen voor individuele leden en derden. Toepassing 
van de vrijstelling kan voordelig zijn. In veel gevallen is 
het voordeliger om de vrijstelling niet toe te passen. Past 
u de vrijstelling niet toe dan bent u over de ontvangsten 
btw verschuldigd. Voor het overgrote deel van de omzet 
is 6% btw verschuldigd. Dat geldt voor spijzen en dranken 
met uitzondering van alcoholhoudende dranken. Daar 
staat tegenover dat voorbelasting in aftrek mag worden 
gebracht. Dit betreft niet alleen de inkopen ten behoe-
ve van de horeca, maar ook de btw met betrekking tot 
de toerekenbare exploitatielasten, zoals gas, water en 
electra, onderhoud van de installaties en investeringen 
in bijvoorbeeld inventaris en (groot-) onderhoud aan het 
pand. 

Beneden € 22.689

Deze paragraaf is voor u relevant, als…:
• In uw MFA een horecafunctie aanwezig is.
• De horecaomzet lager is dan € 20.000 (incl. btw).

De horeca-exploitatie is voor een sociaal-maatschap-
pelijke instelling zondermeer van btw vrijgesteld, als 
de horeca-exploitatie ondergeschikt is aan overige btw 
vrijgestelde prestaties zoals jeugd en jongerenwerk, club- 
en buurthuiswerk of als sportvereniging. 
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Poeh btw en horeca; 

gelukkig heb ik meer 

verstand van horeca 
consumpties!



Verhuur maatschappelijke accommodaties: 

• Verhuur van een onroerende zaak: een bijzondere vrijstelling is de verhuur van onroerende zaken. De verhuur van een onroerende zaak, is in beginsel vrijgesteld van btw . Op deze hoofdregel gelden enkele uitzonderingen. Zo is een aantal specifieke vormen van verhuur, zoals het parkeren en stallen van voertuigen en het vakantiebestedings-bedrijf, uitgezonderd van de vrijstelling. Als de huurder van een onroerende zaak zelf btw ondernemer is en de btw geheel (minimaal 90%) als voorbelasting in aftrek mag brengen, dan mogen de verhuurder en huurder samen besluiten om de vrijstelling niet toe te passen. Dit opteren voor btw belaste verhuur is bedoeld om te voorkomen dat de verhuurder wordt geconfronteerd met niet aftrekbare voorbelasting en deze vervolgens opneemt in zijn huurprijs, terwijl de huurder juist graag de voorbelasting doorbelast wil hebben.• Verhuur is een passieve activiteit, waarbij de verhuurder weinig ‘toegevoegde waarde’ levert, behalve het be-schikbaar stellen van ruimten. Voor verschillende vormen van gebruik van een onroerende zaak is daarentegen wel btw verschuldigd wanneer de verhuurder wel toegevoegde waarde levert. Dat is bijvoorbeeld het geval bij het multifunctioneel gebruik van ruimten door meerdere huurders of het gebruik van ruimten waarbij de verhuurder tevens het beheer en onderhoud over de ruimte blijft uitvoeren of specifieke inventaris bij de ruimte ter beschik-king stelt (beamer, licht- en geluidsinstallatie, et cetera).  

Kortom, er zijn voldoende mogelijkheden voor maatschappelijke accommodaties (gemeenschapshuizen, dorpshuizen, mfa’s, etc.) om de verhuur van ruimten toch met btw te belasten, waardoor deze in vooraftrek te nemen is. 

MFA met verhuurbare ruimten

Om vast te stellen of u de btw in de verhuur van 

ruimten kunt doorbelasten en daarmee de btw in 

vooraftrek te nemen is, dient u na te gaan of uw 

huurders btw ondernemer zijn. Daarbij zijn er 

verschillende mogelijkheden:

a. Btw met betrekking tot ruimten die uitsluitend 

gehuurd worden door de btw ondernemers; deze 

voorbelasting is voor 100% aftrekbaar, mits 

geopteerd wordt voor de btw belaste verhuur.

b. Btw met betrekking tot ruimten die uitslui-

tend gehuurd worden door de btw vrijgestelde 

instellingen; deze voorbelasting is voor 0% 

aftrekbaar, de verhuur van de ruimten is vrijge-

steld van btw.

c. Btw met betrekking tot ruimten die zowel 

gehuurd worden door btw ondernemers als 

vrijgestelde instellingen; het gemengd gebruik, 

is aftrekbaar naar rato van het gebruik voor de 

btw belaste prestatie.
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Mix van btw belaste gebruikers

Deze paragraaf is voor u relevant, als…:
• U in uw mfa ruimten verhuurt.
• Uw huurders deels btw belaste en btw vrijgestel-

de gebruikers zijn.

Voor het gemengd gebruik moet in beginsel het totale 
bedrag van de voorbelasting worden gesplitst op 
basis van de omzet verhoudingen. De voorbelasting 
met betrekking tot het gemengd gebruik is aftrekbaar 
volgens het zogenaamde pro-rata percentage. Het 
percentage wordt als volgt berekend:

Omzet btw belaste prestaties / omzet btw belaste en 
vrijgestelde prestaties x 100%. 

Het gevonden percentage wordt op een vol procent-
punt naar boven afgerond. Bij de toepassing van 
de pro-rata methode wordt dus het gebruik van de 
goederen en diensten geacht gelijk te zijn aan de om-
zetverhoudingen. Als blijkt dat een splitsing van het 
totale bedrag aan voorbelasting met betrekking tot 
het gemengd gebruik volgens het werkelijk gebruik 
van de goederen afwijkt van de splitsing naar omzet-
verhoudingen dan moet de voorbelasting worden ge-
splitst naar het werkelijk gebruik. Dit komt veel voor 
bij accommodaties, waarin de verhuur van ruimten 
een groot deel van de omzet vormt.

100% btw belaste gebruikers

Deze paragraaf is voor u relevant, als…:
• U in uw mfa ruimten verhuurt.
• 100% van uw huurders btw belaste gebruikers zijn.

In dit geval mogen de verhuurder en huurder samen 
besluiten om de vrijstelling op het verhuren van ruim-
ten niet toe te passen. Een bibliotheek is bijvoorbeeld 
een btw ondernemer en kan dus besluiten om de btw 
in de huurprijs op te nemen. Dit opteren voor btw 
belaste verhuur is bedoeld om te voorkomen dat de 
verhuurder wordt geconfronteerd met niet aftrekba-
re voorbelasting. Deze niet aftrekbare voorbelasting 
neemt de verhuurder op in zijn huurprijs, terwijl de 
huurder juist graag de voorbelasting doorbelast wil 
hebben.

0% btw belaste gebruikers

Deze paragraaf is voor u relevant, als…:
• U in uw mfa ruimten verhuurt.
• 0% van uw huurders btw belaste gebruikers zijn.

In dit geval is het niet mogelijk om te opteren voor btw 
belaste verhuur. De verhuurder heeft daarmee niet de 
mogelijkheid om de voorbelasting in aftrek te nemen. 
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Wie biedt mij 

onderdak? Ik verric
ht 

als btw advise
ur een 

100% btw belaste 

dienstve
rlening!



op aftrek van zijn inkoop btw bijvoorbeeld de nieuw-
bouw, verbouwingen en groot onderhoud. 
Individuele en multifunctionele ruimten
In een MFA zijn individuele en multifunctionele 
ruimten. Individuele ruimten worden gebruikt door 
één huurder en multifunctionele ruimten door meer-
dere huurders. Voor individuele ruimten geldt dat 
afhankelijk van de gebruiker vastgesteld wordt of de 
voorbelasting in aftrek wordt genomen. De omzet uit 
verhuur van multifunctionele ruimten is in ieder geval 
in de aftrek van voorbelasting te betrekken. Hiervoor 
dienen dan zogenaamde ‘ingebruikgevingsovereen-
komsten’ gesloten te worden met de desbetreffende 
gebruikers.
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Om te kunnen splitsen naar het werkelijk gebruik, is 
het nodig eerst het werkelijk gebruik vast te stellen. 
Vervolgens moet  aannemelijk worden gemaakt  dat 
een splitsing naar het werkelijk gebruik afwijkt van de 
uitkomst van de splitsing naar omzetverhoudingen. 
De bewijslast rust hierbij op de partij die wil uitgaan 
van een splitsing naar het werkelijk gebruik. Dat 
betekent dat de ondernemer de splitsing naar het 
werkelijk gebruik aannemelijk moet maken als hij een 
hogere aftrek wenst dan de omzetverhoudingen. De 
bewijslast rust overigens op de Belastingdienst als zij 
een lagere aftrek wil toestaan dan de splitsing naar 
omzetverhoudingen.

Met pro-rata percentage wordt vastgesteld voor welk 
deel de voorbelasting in aftrek genomen kan worden. 
Bent u zelf huurder van de MFA en komt bij u het 
pro-rata percentage op of boven 90% uit, dan kunt u 
als huurder van de MFA met de verhuurder/eigenaar 
opteren voor de btw belaste verhuur. In dat geval kan 
de verhuurder/eigenaar de volledige 100% van de 
voorbelasting in aftrek brengen. 

Het beheer en de exploitatie van de MFA bestaat uit 
de btw belaste verpachting van de horeca, de btw 
belaste verhuur van ruimte aan de bibliotheek, de 
btw belaste exploitatie van een theaterzaal, de btw 
belaste exploitatie van vergaderzalen en de btw vrij-
gestelde verhuur van ruimte aan een instelling voor 
kinderopvang. 

De ruimte die vrijgesteld wordt verhuurd aan de 
kinderopvang is 9%. U heeft dan als beheerder/exploi-
tant van de MFA 91% recht op aftrek van de voorbe-
lasting voor bijvoorbeeld de onderhoudskosten. Bent 
u ook eigenaar van het gebouw, dan hebt u ook voor 
91% recht op aftrek van de investerings-btw, bijvoor-
beeld bij nieuwbouw, verbouwingen of groot onder-
houd. Het ligt anders wanneer u het gebouw huurt 
van bijvoorbeeld een stichting waarin het eigendom 
van de MFA is ondergebracht, de gemeente of een 
woningcorporatie. Dan kunt u met de verhuurder 
opteren voor de btw belaste verhuur. Uw recht op 
aftrek is immers meer dan 90%. Door te opteren voor 
de belaste verhuur heeft de verhuurder 100% recht 

Mensen volle kracht 
vooruit en herijk uw 
btw administratie!



MFA met beheerstichting 
die beheerdiensten levert?

MFA koopt beheerdiensten 
in bij externe partijen

Deze paragraaf is voor u relevant, als…:
• Uw beheerorganisatie diensten verricht ten be-

hoeve van gebruikers.
• Uw MFA wordt gebruikt door gebruikers die met 

btw belast zijn.
• De beheerdiensten worden verricht door externe 

partijen.

In dit geval huurt de beheerstichting een onderhouds-
bedrijf en/of schoonmaakbedrijf in voor beheerdien-
sten. In de prijs die de externe partij hiervoor rekent, 
is btw berekend. Deze btw kan de beheerstichting in 
vooraftrek nemen tegen het pro-rata percentage. 

Multifunctionele accommodaties (MFA) worden 
veelal beheerd of geëxploiteerd door beheerstich-
tingen of sociaal-maatschappelijke instellingen. Om 
te kunnen vaststellen of zij btw in vooraftrek kunnen 
nemen is het eerst nodig vast te stellen of de ruimten 
van de MFA wordt gehuurd door btw belaste ge-
bruikers. Een toelichting hierop is in het voorgaande 
hoofdstuk opgenomen.

MFA heeft eigen personeel 
in dienst

Deze paragraaf is voor u relevant, als…:
• Uw beheerorganisatie diensten verricht ten be-

hoeve van gebruikers.
• Uw MFA wordt gebruikt door gebruikers die met 

btw belast zijn.
• De beheerdiensten worden verricht door eigen 

personeel.

De beheerstichting heeft eigen personeel in dienst. 
Personeelslasten zijn onbelast. Dat betekent dat er 
geen btw is dat in vooraftrek genomen kan worden. 
Op de materiaalkosten die voor het beheer worden 
gemaakt, geldt wel dat hierover btw wordt berekend. 
Deze btw kan de beheerstichting in vooraftrek nemen 
tegen het pro-rata percentage.
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MFA geeft een ruimte in gebruik tegen 
een all-in tarief

Deze paragraaf is voor u relevant, als…:
• Uw beheerorganisatie diensten verricht ten behoeve van gebruikers.
• U een ruimte in gebruik geeft tegen een all-in tarief, waarin de be-

heerskosten verdisconteerd zijn.

MFA’s hebben multifunctionele ruimten die door meerdere organisaties en 
verenigingen gebruikt worden. Veelal mogen deze partijen de multifunc-
tionele ruimten gebruiken tegen een all-in tarief, waarin naast de kosten 
voor onderhoud ook de beheerskosten zijn opgenomen. Indien de ruimten 
in gebruik gegeven worden door een zogenaamde ingebruikgevingsover-
eenkomst, dan kan er over het tarief btw berekend worden. In hoeverre de 
gebruiker btw-plichtig is, is in dit geval niet relevant. Door ook deze ruimten 
in de btw-exploitatie te betrekken, wordt bewerkstelligd dat de btw over 
bijvoorbeeld de eenmalige investering ook aftrekbaar is. Dit kan bij met 
name MFA’s een behoorlijk btw-voordeel zijn. Van belang is dat de prestatie 
die aan de gebruiker van de ruimte wordt aangeboden veel meer omvat 
dan alleen het gebruik van de onroerende zaak en dat deze extra prestaties 
niet kunnen worden gesplitst van het gebruik van de onroerende zaak. 

14

Pfff een all-in 
tarief is de dood-
steek voor iedere 

adviseur!



15

Het palet aan gebruikers in een MFA is heel divers. 
Hiernaast ziet u enkele voorbeelden van veelvoorko-
mende gebruikers. In dit hoofdstuk wordt ingegaan 
op de toepassing van btw bij deze verschillende 
gebruikers. 

De groene kleur geeft aan dat er mogelijkheden zijn 
om de gebruikersvergoeding met btw te belasten. 
Voor de rode gekleurde gebruikers geldt dat het btw 
vrijgestelde organisaties zijn, waardoor de gebrui-
kersvergoeding ook btw vrijgesteld is.

Voorbeelden

Multifunctionele accommodatie 
Een MFA kent meestal een diversiteit aan sociaal cultu-
rele activiteiten. Deze worden door de exploitant van de 
MFA zelf aangeboden of door afzonderlijke instellingen 
georganiseerd in de verschillende ruimten van de MFA. 
Door het goed positioneren van de activiteiten kan een 
optimaal btw resultaat worden bereikt. Hierna volgen 
enkele praktijk voorbeelden. 

Voorstellingen Bibliotheek Sport

Activiteiten divers MFA Onderwijs

Welzijn Zorg Kinderopvang

samenwerking anders vorm te geven.  Als de organisator 
van de voorstelling of concert (bijvoorbeeld de stichting 
jongerenwerk, een amateur muziek of toneelvereniging) 
zelf niet in de heffing van btw wordt betrokken, kan deze 
de 21% btw die hij moet betalen over het gebruik van de 
zaal niet in aftrek brengen. Als de samenwerking zodanig 
wordt vormgegeven dat de exploitant van de MFA zelf 
de kaartverkoop verzorgd dan is de exploitant over deze 
opbrengst slechts 6% btw verschuldigd. In de onderlinge 
afspraken kan dan ook worden bepaald dat alle orga-
nisatiekosten voor rekening komen van de exploitant. 
Daardoor kan de btw ook in aftrek worden gebracht. 
Dit gaat meestal om 21%, bijvoorbeeld voor inhuur van 
artiesten of huur van specifieke apparatuur. De btw 
vrijgestelde instelling voor jeugdwerk of amateur toneel- 
of muziekvereniging kan de organisatie met vrijwilligers 
ondersteunen en in ruil daarvoor een vergoeding of 
aandeel van de opbrengst ontvangen. 

Voorstellingen

Voorstellingen en concerten
Op het verlenen van toegang bij 
voorstellingen en concerten is het 6% 
tarief van toepassing. Als een (theater)
zaal ter beschikking wordt gesteld aan 

een derde dan is over de vergoeding voor het gebruik 21% 
btw verschuldigd. Het kan daarom aantrekkelijk zijn om de 

Inkomsten Omzet Omzet btw hoog Omzet btw laag Omzet vrij Onbelaste inkomsten Btw hoog Btw laag
Kaartverkoop 12000 11321 679
Horeca 7500 2789 3892 586 233
Totaal inkomsten 19.500 2.789 15.212 0 0 586 913
Uitgaven Uitgaven Uitgave btw hoog Uitgave btw laag Uitgave vrij Onbelaste uitgaven Btw hoog Btw laag A�rekbaar 100% A�rekbaar meng Kostenverhogend
Ar�est 1000 1000
Huur 500 500
Beheerpersoneel 125 125
Inkoop alcoholhoudende dranken 844 697 146
Inkoop alcohol vrije dranken 1031 973 58
Totaal uitgaven 3.500 697 973 500 1.125 146 58 0 0 0



Bibliotheek
De exploitatie van de bibliotheek is belast met 6% btw, zodat de exploitant een volledig recht op aftrek 
van de voorbelasting heeft. Bij het beschikbaar stellen van de ruimten aan de bibliotheek kan geopteerd 
worden voor de btw-heffing. Het kiezen voor de btw-heffing kan door het opnemen van de hiervoor 
bedoelde passages in de te sluiten overeenkomst (zie ook het ROZ-model). Door te opteren voor de 
belaste verhuur behoudt de exploitant van de MFA haar recht op aftrek van de voorbelasting.

Bibliotheek

Sportactiviteiten
Het beschikbaar stellen van een accom-
modatie voor het beoefenen van sport 
is belast met 6% btw. Het begrip sport 
mag in dit verband zeer ruim worden 

Inkomsten Omzet Omzet btw hoog Omzet btw laag Omzet vrij Onbelaste inkomsten Btw hoog Btw laag
Uitleen 12000 11321 679
Boetes 7500 2789 3892 586 233
Totaal inkomsten 19.500 2.789 15.212 0 0 586 913
Uitgaven Uitgaven Uitgave btw hoog Uitgave btw laag Uitgave vrij Onbelaste uitgaven Btw hoog Btw laag A�rekbaar 100% A�rekbaar meng Kostenverhogend
Huur 500 500
Totaal uitgaven 500 0 0 500 0 0 0 0 0 0

Sportactiviteiten

uitgelegd.  Zo valt ook biljarten, ouderengym, bewegings-
onderwijs en jazzballet onder het beoefenen van sport. Het 
kan daarom zeer aantrekkelijk zijn om het gebruik van ruim-
ten door welzijnsinstellingen goed in kaart te brengen en 
het gebruik voor specifieke doeleinden die als sport kunnen 
worden aangemerkt af te zonderen van het overige gebruik. 
Het gaat dan bijvoorbeeld om cursussen en vergaderingen. 
Wanneer de exploitant de ruimte beschikbaar stelt en de 
inrichting levert, hoeft over de vergoeding geen 21% btw in 
rekening te worden gebracht maar slechts 6%. Een bijko-

mend voordeel kan zijn dat op de aankoop van de specifieke 
materialen die voor de sport moet worden gebruikt de 
inkoop-btw in aftrek kan worden gebracht. Bijvoorbeeld de 
activiteiten van de stichting Welzijn ouderen bestaan naast 
het exploiteren van een ouderensoos uit het organiseren 
van cursussen zoals computercursus, creativiteitscursus, 
ouderengym en biljarten. Door de activiteiten te splitsen 
kan een optimaal btw resultaat worden behaald. Door het 
gebruik van een zaal voor ouderen gym en het biljarten af 
te splitsen kan voor dit gebruik van de zalen ook worden 
volstaan met het toepassen van het 6% tarief. Bovendien 
kan op bijvoorbeeld de aanschaf van biljarttafels de btw in 
aftrek worden gebracht. Alleen over de vergoeding voor het 
gebruik van de zalen voor het geven van de cursussen is dan 
21% btw verschuldigd.

Inkomsten Omzet Omzet btw hoog Omzet btw laag Omzet vrij Onbelaste inkomsten Btw hoog Btw laag
Vrijgestelde verhuur 5000 5000 5000
Ter beschikkingstelling tbv sport 40000 37736 2264
Horeca 160000 59504 83019 12496 4981
Totaal inkomsten 205.000 59.504 120.755 5.000 0 12.496 12.245
Uitgaven Uitgaven Uitgave btw hoog Uitgave btw laag Uitgave vrij Onbelaste uitgaven Btw hoog Btw laag A�rekbaar 100% A�rekbaar meng Kostenverhogend
Kapitaal 57830 57830
Servicekosten 37800 31240 6560
Beheerpersoneel 70000 70000
Inkoop alcoholhoudende dranken 18000 14876 3124
Inkoop alcohol vrije dranken 22000 20755 1245
Totaal uitgaven 205.630 46.116 20.755 0 127.830 9.684 1.245 0 0 0
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Activiteiten divers
Een MFA bevat uiteraard multifunctio-
nele ruimten die voor diverse activi-
teiten gebruikt worden. Denk bijvoor-
beeld aan bridge, muziekrepetities en Activiteiten divers

schaken. Het beschikbaar stellen van deze ruimten is niet 
btw vrijgesteld. In het geval van multifunctionele ruimten 
is er sprake van het uitoefenen van beheer en onderhoud 
door de beheerstichting, waarmee zij extra diensten leveren 
aan de gebruiker. De gebruikersvergoeding kan belast zijn 
met 21% btw. 

Over het aanmerken van dergelijk gebruik als btw belast 
wordt gedebatteerd. De Hoge Raad der Nederlanden heeft 
in een aantal arresten bevestigd dat het btw belast is. 
De Belastingdienst is in sommige gevallen desondanks van 
mening dat wel sprake kan zijn van vrijgestelde verhuur 
op grond van de uitleg zoals door de Staatssecretaris van 
Financiën is gegeven in een beleidsbesluit. In dit besluit is 
echter een goedkeuring opgenomen waarbij de verhuur van 
zalen aan steeds wisselende gebruikers door de verhuurder 
aan de heffing van btw mag worden onderworpen ongeacht 
of de huurder de btw geheel dan wel nagenoeg geheel in 

aftrek mag brengen. Medewerking van de huurder is 
dan ook niet noodzakelijk, de verhuurder heeft enkel de 
verplichting om de huurder op de hoogte te stellen dat 
verhuur wordt onderworpen aan de heffing van btw. De 
Staatssecretaris verbindt wel enkele voorwaarden aan 
deze goedkeuring. De formulering van de voorwaarden 
biedt echter ruimte voor discussie. Zo wordt als voor-
waarde gesteld dat het enkel mag gaan om congres-, 
vergader- of tentoonstellingsruimten die ook voor die 
doeleinden worden gebruikt. Daarnaast geldt als voor-
waarde dat de huurperiode niet langer dan 1 maand 
mag duren.  In een MFA worden veelal zalen ter beschik-
king gesteld aan wisselende gebruikers voor diverse 
doeleinden. Dit kunnen uiteraard vergaderingen zijn van 
verenigingen, maar ook cursussen of bijeenkomsten van 
een muziekvereniging om te oefenen. Bovendien wordt 
in de praktijk met gebruikers vaak een overeenkomst 
gesloten voor het gebruik gedurende een heel seizoen 
op vaste tijden. 

Naar verwachting levert bovenstaande geen belemme-
ring voor de goedkeuring, maar de Belastingdienst kan in 
voorkomende gevallen enigszins terughoudend zijn. 

Inkomsten Omzet Omzet btw hoog Omzet btw laag Omzet vrij Onbelaste inkomsten Btw hoog Btw laag
Verhuur structureel 20000 20000
Verhuur incidenteel 25000 25000
Subsidie 101000 101000
Horeca 100000 37190 51887 7810 3113
Totaal inkomsten 246.000 37.190 51.887 45.000 101.000 7.810 3.113
Uitgaven Uitgaven Uitgave btw hoog Uitgave btw laag Uitgave vrij Onbelaste uitgaven Btw hoog Btw laag A�rekbaar 100% A�rekbaar meng Kostenverhogend
Kapitaal 90942 90942
Servicekosten 60000 49587 10413
Beheerpersoneel 70000 70000
Inkoop alcoholhoudende dranken 11250 9298 1952
Inkoop alcohol vrije dranken 13750 12972 778
Totaal uitgaven 245.942 58.884 12.972 0 160.942 12.366 778 0 0 0
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Onderwijs
Onderwijs is een btw vrijgestelde 
activiteit. Er is dan ook geen recht 
van aftrek van voorbelasting op de 
exploitatie van onderwijsruimten. Onderwijs

Daarentegen zijn er diverse ruimten in het onderwijs-
compartiment die in aanmerking komen voor mede-
gebruik door andere gebruikers. Zo kunnen de speello-
kalen gebruikt worden door een tafeltennisvereniging 
of judo en de gemeenschapsruimte voor repetities van 
een koor. Door het multifunctionele karakter van deze 
ruimten is een deel van de verhuur aan onderwijs toch 
in de btw sfeer te betrekken, conform de eerdere be-
schrijvingen bij sportactiviteiten en activiteiten divers. 
Dit vraagt een huisvestingsconcept waarbij rekening 
gehouden is met dit multifunctionele karakter van een 
deel van het onderwijscompartiment.

Welzijnswerk, jeugd- of ouderen-
soos
Bij het beschikbaar stellen van 
een ruimte aan een afzonder-
lijke stichting, die in die ruimte Welzijn

welzijnsactiviteiten organiseert, kan al snel sprake 
zijn van de verhuur van de ruimte. De ruimte is vaak 
ingericht voor specifiek dit doel en leent zich dan ook 
niet voor het gebruik van de ruimte door derden. Het 
kan ook dat het gebruik van de ruimten door derden 
in de praktijk nagenoeg nihil is.  Dan is er voor de btw 
ook sprake van de btw vrijgestelde verhuur van de 
ruimte. Kiezen voor de btw belaste verhuur is niet 
altijd mogelijk, omdat de stichting jeugdwerk niet in 
de heffing wordt betrokken of dat zelf niet wenst. Het 
gevolg van de vrijgestelde verhuur is dat de exploitant 
van de MFA de btw niet in aftrek mag brengen. 

Zorg en kinderopvang
Zorg en kinderopvang zijn beide btw vrijgestelde 
activiteiten. De ruimten van dergelijke instellingen 
hebben een sterk individueel karakter, waardoor het 
lastig is deze ruimten multifunctioneel te gebruiken. 
Het is dan ook niet mogelijk om de verhuur aan der-
gelijke instellingen als btw belast te zien.

Zorg Kinderopvang

Mengpercentage
Een mengpercentage wordt gebruikt om te berekenen welk 
deel van de exploitatie btw belast is. Het berekenen van het 
mengpercentage kan op basis van drie manieren: op basis 
van de omzet (pro-rata), de vierkante meters of de kubieke 
meters. Een instelling mag zelf een keuze maken welke bere-
keningswijze zij kiest. Kiest zij niet voor de berekening van het 
mengpercentage op basis van de omzet, dan zal zij dat moeten 
beargumenteren. Indien de gemeente eigenaar is dan kan het 
mengpercentage niet berekend worden op basis van de omzet.

Bij een grote investering wordt op basis van het meng-
percentage berekend welk deel van de btw aftrekbaar is. 
Hoe hoger het mengpercentage, dus hoe hoger het btw 

belaste deel in het gebouw, hoe interessanter het is. Bij 
veel MFA’s is het interessant om op basis van het aantal 
vierkante meters het mengpercentage te berekenen. De 
berekeningswijze is dan: vierkante meters met btw-belaste 
/ totale vierkante meters x 100% = mengpercentage.

De btw belaste vierkante meters betreffen de individuele 
ruimten, waarin btw-belaste organisaties gehuisvest zijn 
(zie vorige paragraaf voor voorbeelden) en de multifuncti-
onele ruimten die in gebruik gegeven worden aan meerde-
re partijen tegen een all-in tarief.

 Wanneer het gebouw veel hoge ruimten bevat, zoals een 
gymzaal of theaterzaal, kan het interessant zijn om de 
rekensom te maken op basis van kubieke meters. 
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Binnensportaccommodatie
Multifunctionele accommodaties bevatten ook regelmatig ruimten die gebruikt worden voor sporten en bewegen. Het kan 
om een gymzaal gaan, maar ook kleinere ruimten die gebruikt worden voor tafeltennis of biljarten. Voor deze ruimten in de 
MFA die worden gebruikt voor het beoefenen van sport en lichamelijke opvoeding geldt het 6%  btw-tarief. Het betreft dan 
de verhuur voor activiteiten van sportverenigingen en bewegingsonderwijs. Van belang is dat naast de ruimte ook het beno-
digde materiaal aan de gebruiker ter beschikking wordt gesteld zoals de judomatten of de tafeltennistafels.  

Wordt de (sport)zaal voor andere doeleinden gebruikt zoals een beurs of een feest, dan geldt een gebruikersvergoeding 
(huur) waarop 21% btw van toepassing is. Dit is in verschillende arresten door de Hoge Raad bekrachtigd. Hetzelfde geldt 
overigens ook voor de gebruikersvergoedingen van de overige multifunctionele zalen, omdat ook in dat geval extra beheer-
diensten worden geleverd door een beheerstichting. De Belastingdienst is in sommige gevallen desondanks van mening dat 
wel sprake kan zijn van vrijgestelde verhuur. In het vaststellen van de mogelijkheden van een btw belaste vergoeding is het 
verstandig samen met een belastingadviseur in gesprek te gaan met de Belastingdienst.

Het begrip sportbeoefening mag ruim worden uitgelegd, zodat ook biljarten, darten en denksporten onder het verlaagde 
tarief kunnen vallen. Van belang is dat er een onroerende zaak wordt gebruikt die (eventueel tijdelijk) is ingericht om een 
sportactiviteit uit te oefenen. Daarbij geldt dat deze accommodatie ten minste als vertrek en/of eindpunt voor het evene-
ment wordt gebruikt. Neem als voorbeeld het organiseren van een wandelavondvierdaagse. Daarbij gebruikt u de MFA voor 
inschrijving, als vertrekpunt en finish, eerste hulppost en eventueel kleed- en douchegelegenheid voor de deelnemers. In dat 
geval geldt dat de inschrijfgelden die u van de deelnemers ontvangt belast zijn met 6% btw. 

Praktijkvoorbeeld:
Wordt een zaal in een MFA (tijdelijk) ingericht voor het beoefenen 
van de biljartsport, bijvoorbeeld een toernooi, dan is het beschik-
baar stellen van de zaal met de biljarts aan te merken als gelegen-
heid geven tot sportbeoefening aan de biljartvereniging en belast 

met 6% btw.



Begrippenlijst:

btw (heffing)
Btw (Belasting Toegevoegde Waarde) is een omzetbelasting die 
wordt geheven bij de levering van een product of dienst.

btw belaste prestatie
Dienst of product waarover btw wordt geheven. 

btw voordeel/teruggaaf
Wanneer de betaalde voorbelasting btw (inkoop) hoger is dan de 
geheven btw (verkoop), dan ontstaat er een fiscaal voordelig saldo 
op terug te ontvangen btw.  

Verlaagd BTW-tarief
Op enkele producten (met name levensmiddelen) en diensten (on-
dermeer verhuur sport) is het lage btw tarief van 6% van toepassing.

Verhoogd BTW-tarief
Is het gangbare btw tarief van 21% op diensten of producten.

Btw vrijgestelde prestatie
Product of dienst die is vrijgesteld van btw (bijvoorbeeld onder-
wijs, kinderopvang, welzijn).

Wet op de Omzetbelasting
De Nederlandse Wet op de omzetbelasting 1968 (kortweg Wet OB 
1968) uit 28 juni 1968, beschrijft de vervanging van de bestaande 
omzetbelasting door een omzetbelasting volgens het stelsel van 
heffing over de toegevoegde waarde. 
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Begrippenlijst:

Naheffing
Wanneer de btw heffing niet of niet volledig correct is toepast, kan 
de fiscus een naheffing opleggen. 

Vooraftrek
De inkoop btw op btw belaste prestaties dient in mindering te 
worden gebracht op btw heffing die als opslag geldt op verkoop 
van diensten of producten.

Belaste gebruikers
Rechtspersonen die volgens de fiscale wetgeving worden aange-
duid als entiteiten die btw belaste prestaties verrichten. 

Belaste verhuur
Wanneer voor >90% verhuurt kan worden aan organisaties die btw 
belaste prestaties verrichten, kan men opteren voor btw belaste 
verhuur (in basis is verhuur een vrijgestelde prestatie).  

Pro-rata methode/Mengpercentage
Ook wel genoemd het mengpercentage van het aandeel aan btw 
belaste prestaties versus het aandeel btw vrijgestelde prestaties.

Ingebruikgevingovereenkomst
Een dienstverleningsovereenkomst waarin bijvoorbeeld huisves-
ting, catering en beheer tegen één tarief wordt aangeboden. 

Gebruikersvergoeding
De vergoeding die als tegenprestatie voor het aangaan van een 
ingebruikgevingsovereenkomst betaald wordt. 
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Btw is en blijft een complexe materie. Met de startersgids 
is geprobeerd het voor de stichtingsbesturen van gemeen-
schapsvoorzieningen in de provincie Gelderland tastbaar te 

maken. Complexe begrippen als btw vrijgesteld, voorbelasting 
en onbelast zijn toegelicht. Daarnaast is er gewerkt met con-
crete, herkenbare voorbeelden om partijen op weg te helpen 

met het optimaliseren van de btw-exploitatie. 

Voedingsbodem voor deze voorbeelden waren vijf
gemeenschapshuizen in Gelderland. Bij deze willen wij 
de stichtingsbesturen van Stichting dorpshuis Wezep, 

Vereniging Dorpshuis ‘t Onderschoer Barchem, Bestuur i/o 
Voorzieningenhart Stekkenberg Noord, Vereniging dorpshuis 

Heerewaarden en beheerstichting De Heerd hartelijk 
bedanken voor hun medewerking. Wij hopen hen en de 
overige stichtingsbesturen in de provincie Gelderland 

geholpen te hebben met het btw-vraagstuk van hun MFA. 
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Colofon
De Startersgids BTW is ontwikkeld in samenwerking met vijf gebruikers:
• Stichting dorpshuis Wezep, gemeente Oldebroek
• Vereniging Dorpshuis ‘t Onderschoer Barchem, gemeente Lochem
• Bestuur i/o Voorzieningenhart Stekkenberg Noord, gemeente Groesbeek
• Vereniging dorpshuis Heerewaarden, gemeente Maasdriel
• Beheerstichting De Heerd, gemeente Heerde

Redactie en samenstelling
• ICSadviseurs: Igor Grevers, Mark van Rotterdam, Robbert Jan Sluiter en Martin Rolsma
• EFK Belastingadviseurs: Gerrit van de Kamp

Vormgeving
Communicabel: Paul Voogsgerd

Meer informatie
www.icsadviseurs.nl
www. efkbelastingadviseurs.nl/MFA

Copyright 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op 
welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de houders van het copyright.
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Einde van de startersgids, 
succes met de toepassing en 
we blijven u ondersteunen via 

efkbelastingadviseurs.nl/MFA.  




