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Beantwoording technische vragen 

Vergadering   Commissievergadering  Datum 3-apr-17 

Vragensteller   Commissie 

Agendapunt/onderwerp Oprichting CV en stichting kulturhus De Spil 

Eenheid   Visie en Strategie 

Contactpersoon  Piet la Roi 

Contactgegevens  p.laroi@dalfsen.nl 

    0529 488 220 

 

Naar aanleiding van de bespreking in de commissie is aanvullend overleg geweest met de notaris, de 
accountant van De Spil i.o. en de fiscaal adviseur van de gemeente Dalfsen. 

Achtereenvolgens wordt ingegaan op: 
1) de statuten commanditaire vennootschap 
2) het advies van fiscaal adviseur en accountant m.b.t. fiscaliteit 
3) het risico van wijzigingen in de belastingwetgeving ten aanzien van sport en het eventueel treffen 
van een voorziening. 
 

Het college is van mening dat het voornemen voor de oprichting van de CV en de stichting een 
belangrijke (organisatorische) stap is voor het kulturhus De Spil in Nieuwleusen. Bij deze stap is de 
btw-teruggave op een deel van de investering voor de nieuwbouw van De Spil ons uitgangspunt. 
 

Het college van B&W 
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1) Statuten commanditaire vennootschap: 
Vermelding vennoten (aanhef):  
De vennoten (gemeente en beheerstichting) komen aan het begin van de akte te staan. Dit neemt de 
notaris nog op in de definitieve versie bij passeren van de akte. 

Besluiten/stemverhouding (artikel 6):  
De CV heeft twee vennoten. Zoals is opgemerkt in de commissievergadering van 3 april kan dit er toe 
leiden dat de stemmen staken als er geen overeenstemming is bij te nemen besluiten.  
Bij de te nemen besluiten gaat het in dit geval om de onderwerpen van de jaarlijkse vergadering 
(artikel 6.2). Het uitgangspunt voor ons is dat er overeenstemming is tussen het college en het 
bestuur van De Spil over de te nemen besluiten. Zo mogelijk is een geschillenregeling c.q. mediation 
toe te passen. Dit is in artikel 13 van de statuten al uitgewerkt en is naar onze mening voldoende.  
Een optie is om de gemeente een doorslaggevende stem te geven. Dit heeft niet onze voorkeur, 
omdat wij in de CV de balans in de samenwerking en een gelijkwaardige positie met het bestuur van 
De Spil nastreven. 

Jaarstukken (artikel 8): 
Er is een vraag gesteld over het aan het college ter informatie verstrekken van de begroting en 
jaarstukken: dit betreft de passage in de statuten van de stichting (artikel 9.3 en 9.5). Dit is 
overeenkomstig andere stichtingen, zoals bijvoorbeeld bij sporthal De Schakel.  
In de statuten van de CV is opgenomen (8.3) dat de jaarstukken worden vastgesteld door de 
vennoten (het college namens de gemeente). In het hiervoor aangehaalde artikel 6 is de vaststelling 
en besluitvorming beschreven. 

Winst en verlies (artikel 9):  
De accountant heeft een aantal wijzigingen voorgesteld in het advies (zie bijlage). Een daarvan 
betreft artikel 9.1 en 9.2. De vennoten krijgen voor hun inbreng een winstafhankelijke vergoeding. 
De vennoten zullen niet ieder voor een gelijk deel delen in de winst en het verlies. Een verdeelsleutel 
behoort nog vastgesteld te worden (bijvoorbeeld 90/10 of 99/1 voor gemeente/stichting). 

2) Het advies m.b.t. fiscaliteit 
Ons uitgangspunt is de gedeeltelijke btw-teruggave van de investering voor De Spil.  
Naar aanleiding van de commissievergadering op 3 april j.l. hebben wij contact gehad met zowel de 
accountant van De Spil als ook de belastingadviseur van de gemeente. Wij hebben de accountant van 
De Spil gevraagd een advies uit te brengen ten aanzien van de btw-teruggave bij de voorgestelde 
opzet van de CV met de beheerstichting. Wij hebben daarbij ook gevraagd aandacht te besteden aan 
de conceptstatuten en zo nodig wijzigingen aan te geven die uit fiscaal oogpunt noodzakelijk zijn. Wij 
hebben EFK Belastingadviseurs gevraagd dit advies te toetsen.  

De accountant geeft aan dat de CV de btw met betrekking tot de nieuwbouw van De Spil in aftrek 
kan brengen (voor zover De Spil wordt gebruikt voor btw belaste prestaties).  
De conclusie van EFK Belastingadviseurs is dat de CV structuur voor de btw niet nadeliger is dan de 
structuur waarbij de stichting de Spil in eigendom heeft of huurt en exploiteert. De CV structuur leidt 
tot vennootschapsbelastingplicht van de vennoten. De nadelige gevolgen van de aangekondigde 
wijziging in de regelgeving rond sport is mogelijk niet te voorkomen door op te nemen dat sprake is 
van winst beogen.  

Onze conclusie is dat het hiervoor genoemde uitgangspunt in de door ons voorgestelde structuur van 
de CV en beheerstichting voor kulturhus De Spil gerealiseerd kan worden. 

Over dit onderwerp zullen wij vervolgens in overleg treden met de belastingdienst. 
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3) Het risico van wijzigingen in de belastingwetgeving ten aanzien van sport en het eventueel treffen 
van een voorziening. 
Bij het commissievoorstel is u een advies van EFK Belastingadviseurs d.d. 27 februari 2017 verstrekt. 
In paragraaf 2.1 is daar in het volgende beschreven: 

De vergoeding voor het gelegenheid geven tot sportbeoefening is onderworpen aan 6% btw als wordt 
voldaan aan de post b3 van tabel I behorend bij de Wet op de omzetbelasting1 . De btw op de 
(investerings)kosten komt voor aftrek als voorbelasting in aanmerking.  

De Minister van financiën heeft als gevolg van een uitspraak van het Hof van Justitie meegedeeld dat 
hij van mening is dat het gelegenheid geven tot sportbeoefening door niet winst-beogende 
instellingen verplicht is vrijgesteld van btw en voornemens is de Wet op de omzetbelasting hierop aan 
te passen. In dat geval komt de btw op de (investerings)kosten niet langer voor aftrek in aanmerking. 
Als de wetswijziging ingaat binnen 9 jaar na het jaar van ingebruikname van de sporthal, dient een 
deel van de in aftrek gebrachte investering-btw te worden terugbetaald. Dit nadeel wordt voorkomen 
als bij ingang van de wetswijziging een overgangsregeling wordt getroffen. Het is niet bekend 
wanneer de regelgeving wordt gewijzigd. 

In het hierbij gevoegde advies van de accountant (bijlage) wordt het bovenstaande bevestigd. Daarbij 
merkt de accountant op dat toepassing van de sportvrijstelling wordt voorkomen als de organisatie 
die gelegenheid geeft tot sportbeoefening winst beoogt.  
In het advies door de accountant is opgenomen de statuten (art. 2) te wijzigen waarbij de CV een 
winstoogmerk heeft. Dit kan een positieve rol spelen m.b.t. het risico van terugbetaling van de in 
aftrek gebrachte investering-btw. 

Wij zijn van mening dat het creëren van een voorziening op dit moment niet nodig is zolang het niet 
duidelijk is wanneer de wetgeving wordt aangepast. Op het moment dat een wetswijziging aan de 
orde is, verwachten wij dat er een overgangsregeling komt of er een invoeringstermijn is, waarop wij 
voldoende kunnen anticiperen met bijvoorbeeld het treffen van een voorziening. Dit laatste zal in 
overleg moeten gebeuren met de betrokken besturen van kulturhusen of sportaccommodaties. 

 

Bijlagen: 
- Brief De Jong & Laan, d.d. 10 april 2017 
- Mailbericht EFK belastingadviseurs d.d. 11 april 2017 


