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Geacht bestuur,

Met de heer P. van Peperstraten van V.B. Belastingadviseurs te
Nieuwegein werd voor uw vereniging een afspraak SÍearrangeerd op woensdag
8 juni 1-995, 's avonds om half 8, inzake bovengenoemde problematiek.

De bijeenkomst zal bij u thuis, Tolhuis l-309 te Nijmegen plaatsvinden.

R. van Zand
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vrie{delijke groet,
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A VB Belastingadviseu rs

Sportvereniging "De Hazenkamp"
T.a.v. de heer S.C. Kersten
Tolhuis 1309
6537 MR NIJMEGEN

Datum
Kenmerk
Betreft
Behandeld door

Geachte heer Kersten,

Naar aanleiding van onze bespreking van 7 juni 1995, inzake de realisatie van de
nieuwbouw van een clubgebouw en dug-outs ten behoeve van sportvereniging "De
Hazenkamp" op het sportpark "Staddijk", berichten wij u hierbij als volgt.

Feiten.

Sportvereniging "De Hazenkamp" zal in het kader van de herstructurering van sportpar-
ken in de gemeente Nijmegen verhuizen van sportpark "Winkelsteeg" naar sportpark
"Staddijk". Teneinde de accommodatie aan te passen aan de activiteiten van sportver-
eniging "De Hazenkamp" zal worden overgegaan tot nieuwbouw van een clubgebouw,
waarin zowel de kantine als de kleedkamers worden gehuisvest. Hiermee is een inves-
tering van / 668.410,00 (inclusief / 99.525,00 BTW) gemoeid. Bovendien zullen aan
het honkbalveld dug-outs worden geplaatst, waarmee een investering van f 2O.2OO,AO
(inclusieÍ BTW) is gemoeid.

De gemeente Nijmegen zal op de grond waarop het clubgebouw zal worden gesticht
een recht van opstal ten behoeve van sportvereniging "De Hazenkamp" vestigen. De
velden zullen door de gemeente Nijmegen worden verhuurd voor / O,O6/mz. Teneinde
de BTW-druk voor sportvereniging "De Hazenkamp" en de gemeente Nijmegen te be-
perken, is twee iaar geleden besloten tot oprichting van een stichting die zou worden
ingeschakeld bij de uitvoering van een sale-lease-back- dan wel een zakelijk-recht-
model.

Buizerdlaan 2, postbus 636,3430 AP Nieuwegein, telefoon O34O2-72300, telefax 03402-40183
Wetenschappelilk adviseur VB Belastingadviseurs: ptoÍ. mr. J. Reugebrink

VB Belastingadviseurs maakt deel uit van VB Croep B.V-, Hr's-Cravenhage nr 118350

1 1 juli 1995.
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Nieuwbouw clubgebouw. BTW.
Mr. P.J. van Peperstraten FB, tel. 034A2-72254.
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De vraag is gerezen wat de gevolgen zijn van de voorgenomen wijziging van de Wet
op de omzetbelasting 1968 en de Wet op belastingen van rechtsverkeer voor sportver-
eniging "De Hazenkamp" en de gemeente Nijmegen, ten aanzien van de nieuwe ac-
commodatie.

AIoemeen.

Een ondernemer die goederen en diensten afneemt van derden kan de BTW die hij ter
zake daarvan in rekening krijgt gebracht, in aftrek brengen voor zover hij de goederen
en diensten gebruikt in het kader van zijn belaste activiteiten. Ten aanzien van goede-
ren en diensten die hij gebruikt in het kader van zijn vrijgestelde prestaties heeft hij
geen recht op aÍtrek van voorbelasting. Hiernaast wordt een (gedeeltelijk) vrijgestelde
ondernemer BTW verschuldigd ter zake van zogenaamde interne leveringen. Deze
worden verondersteld indien een (vrijgesteÍde) ondernemer goederen ten aanzien waar-
van hij niet volledig aftrekgerechtigd is zelf vervaardigt of onder terbeschikkingstelling
van materialen (waaronder de grond) door derden laat vervaardigen. Of de ondernemer
eigenaar van de stoffen is of uit anderen hoofde hierover kan beschikken, is hierbij
niet van belang. De hefÍing vindt plaats op het moment waarop de goederen in ge-
bruik genomen worden en de hoogte ervan wordt berekend over de geactualiseerde
kostprijs, die is te stellen op de voortbrengingskosten verminderd met de algemene
kosten. De BTW die een ondernemer in rekening krijgt gebracht ter zake van de aan-
schaÍ of verschuldigd wordt ter zake van de ingebruikneming van een onroerende
zaak, blijft dan ook bij hem hangen voor zover de zaak wordt gebruikt voor vrijgestelde
prestaties.

De levering, waar bii wetsÍictie ook de vestiging van een aantal beperkt zakelijke rech-
ten toe wordt gerekend, en verhuur van een onroerende zaak zijn vrijgesteld van BTW.
Hierop bestaan echter verschillende uitzonderingen. lndien de huurder en de verhuur-
der hier gezamenlijk een veÍzoek toe indienen, is de verhuur van een onroerende zaak
met BTW belast. Bovendien is de levering van een onroerende zaak voor, ten tijde oÍ
binnen twee jaar na de eerste ingebruikneming van rechtswege belast met BTW. Het
sale-lease-back- en het zakelijk-recht-model berustten beide op deze uitzonderingen op
de vrijstellingsbepalingen.

Wetswiiziqinq.

Door de voorgestelde wijziging van de Wet op de omzetbelasting 't968 en de Wet op
belastingen van rechtsverkeer worden de sale-lease-back- en de zakelijk-recht-opzet
grotendeels geblokkeerd.

Bij inwerkingtreding ervan zal de vestiging van een beperkt zakelijk recht gelijkgesteld
worden aan de verhuur van een onroerende zaak en zal het nog slechts mogelijk zijn
te opteren voor met BTW belaste levering en verhuur voor zover de koper of huurder
ten aanzien van de onroerende zaak voor 90% oÍ meer aftrekgerechtigd is. Bovendien
wordt de herzieningsperiode, gedurende welke de aftrek ter zake van investeringsgoe-
deren kan worden gecorrigeerd, voor onroerende zaken verlengd van tien naar twintig
jaar en mist de vrijstelling voor de overdrachtsbelasting bij de samenloop van BTW en
overdrachtsbelasting toepassing indien de verkrijger niet volledig aÍtrekgerechtigd is en
de maatstaf van heffing voor de BTW lager is dan die voor de heffing van overdrachts-
belasting.

AGB/9507150/tuP
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lnmiddels heeft de staatssecretaris aangekondigd het wetsvoorstel op een aantal pun-
ten te wijzigen. Zo zal ten aanzien van nieuwe huurcontracten waarbij is geopteerd
voor met BTW belaste verhuur na aÍloop van het boekjaar volgend op het optievezoek
bezien worden of het voorgenomen gebruik over deze periode overeenkomt met het
Íeitelijke gebruik daarvan. lndien dit niet het geval is, zal de optieregeling worden her-
steld naar de Íeitelijke situatie. Tevens vervalt de optie niet indien in een bepaald jaar
niet aan het criterium wordt voldaan, maar dit gemiddeld genomen over een bepaalde
periode wel het geval was. Bovendien worden optieverzoeken die 31 maart 1995 om
18.00 uur reeds bestonden, gerespecteerd, mits er ten aanzien van deze huurcontrac-
ten sprake is van een reële huurprijs en de huur ten minste nog een bepaalde periode
wordt voortgezet. De wijze waarop deze wijzigingen zullen worden uitgewerkt, is nog
niet bekend. Ten aanzien van de vestiging van beperkt zakelijke rechten heeft de
staatssecretaris medegedeeld, deze, voor zover deze economisch gezien gelijkwaardig
is aan de levering van een onroerende zaak (langlopende rechten), te kwaliÍiceren als
de levering van een onroerende zaak.

Gevoloen voor sportverenioinq "De Hazenkamp".

Gebruik voor belaste en vriiqestelde prestaties.

De diensten die sportvereniging "De Hazenkamp" jegens haar leden verricht, zijn vrijge-
steld van BTW, tenzii daarmee winst wordt beoogd, hetgeen echter niet het geval is.
De vrijstelling strekt zich niet uit tot de exploitatie van een kantine, hetgeen in beginsel
een met BTW belaste activiteit is. Op grond van een goedkeuring zou de vereniging
ook deze activiteiten buiten de heffing van BTW kunnen laten, mits geen aftrek van
voorbelasting wordt geclaimd en de exploitatiebaten niet meer bedragen dan
Í 125.000,00. Sportvereniging "De Hazenkamp" maakt echter geen gebruik van deze
goedkeuring en voldoet derhalve BTW over de kantine-omzet.

Het clubgebouw zal, nu zowel de kleedruimtes als de kantine in hetzelfde clubgebouw
worden ondergebracht, gebruikt worden voor gemengde prestaties.

Ter zake van de ingebruikneming van het gebouw zal de exploitant - sportvereniging
"De Hazenkamp" - derhalve in beginsel BTW verschuldigd worden over de voortbren-
gingskosten daarvan.

lndien de kantine echter een zelfstandig te exploiteren unit vormt, kan de integratieheÍ-
Íing worden beperkt tot het deel van het clubgebouw dat wordt gebruikt als kleedruim-
te. ln casu is dit het geval. De kleedruimtes bevatten alle voorzieningen om zelfstandig
als zodanig te kunnen Íunctioneren, De kantine is alleen zelÍstandig te exploiteren,
indien de ruimte die de kantine en de kleedruimtes met elkaar verbindt (vanwege de
aanwezigheid van de toiletgroepen), bij de kantine-unit wordt betrokken. Hierbij rijst het
probleem dat in deze ruimte, naast de ruimtes die dienstbaar ziin aan de kantine, zich
ook de was- en kleedruimte voor de scheidsrechters en de ehbo-/massageruimte
(nr. 15 en 16 op de bestektekening) bevinden, die worden gebruikt in het kader van
de verenigingsactiviteiten. Als gevolg daarvan wordt ook deze ruimte gebruikt voor ge-
mengde prestaties en dient ook hier te worden bezien of aan het 9O%-criterium wordt
voldaan, teneinde voor de kantine te kunnen opteren voor met BTW belaste verhuur.

AGB/95071 50/PvP
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Het 9O%-criterium.

De gemeente Nijmegen of de daartoe opgerichte stichting en sportvereniging "De Ha-
zenkamp" kunnen gezamenlijk opteren voor met BTW belaste verhuur indien de sport-
vqreniging het clubgebouw voor 9Oo/o ol meer voor belaste prestaties gebruikt. Of aan
dit 90%-criterium wordt voldaan, kan aan de hand een m2-, een m3- of kostenbenade-
ring worden bepaald,

Uitgaande van de pppervlaktebenadering is van de totale oppervlakte van het clubge-
bouw (circa 391 m') ongeveer 46"/o (180 m') toe te rekenen aan met BTW belaste kan-
tine-activiteiten. Uitgaande van de mogeliikheid van zelÍstandige exploitatie van de
kantine (en de ruimte die de kantine met de kleedruimtes verbindt) is van dat opper-
vlak (1SO m2) circa79"/o toe te rekenen aan met BTW belaste kantine-activiteiten. Gelet
op het feit dat het clubgebouw slechts één verdieping hoog is en de hoogte van de
ruimtes, op de scoreruimtes na overal even hoog is, zal een benadering op basis van
de inhoud van de diverse ruimtes niet tot een wezenlijk ander percentage leiden.

Een benadering op basis van de gemaakte kosten zal tot een lager percentage leiden
dat is toe te rekenen aan met BTW belaste prestaties, omdat de kosten verbonden aan
de bouw van de kantine, naar uw eigen zeggen, lager zullen zijn dan die verbonden
aan de bouw van de kleedruimtes. ln het overleg met de belastingdienst zal bij het
spÍitsen van de investeringskosten, de m2-verdeling vooralsnog het uitgangspunt die-
nen te zijn.

Vooralsnog gaan wij uit van de onmogelijkheid om voor het kantinegedeelte te opteren
voor belaste verhuur. Hierbij dient opgemerkt te worden dat in een overleg met de
belastingdienst getracht zal kunnen worden om het percentage van 79 "op te krikken"
naar 90. lndien dit mocht lukken, zal voor een deel van het gebouw toch met een sale-
lease-back-model gewerkt kunnen worden.

ln hoeverre dit een substantieel voordeel oplevert, zal hierna (onderdeel "Toch deels
een sale-lease-back") worden belicht.

lnteqratiehefÍinq.

Ter zake van de ingebruikneming van het clubgebouw kan, uitgaande van de juistheid
van bovengenoemde cijÍers, niet worden geopteerd voor met BTW belaste verhuur,
waardoor sportvereniging "De Hazenkamp" ter zake van de ingebruikneming BTW ver-
schuldigd zal worden over de voortbrengingskosten. Deze bedragen voor de aanleg
van het clubgebouw de bouwsom van / 568.875,00 vermeerderd met de waarde van
de in eigen beheer verrichte adviesdiensten ten aanzien van de installaties en die van
de grond. Omdat bij de bepaling van de grondprijs rekening dient te worden gehou-
den met de bestemming van de grond, zal deze, gelet op de bestemming tot sport-
accommodatie en het feit dat de waarde van het zakelijk recht ook onder de gewijzig-
de wet nog steeds zal worden gesteld op de contante waarde van de iaarliikse canon,
niet hoog zijn. Al met al zal het saldo-effect van de integratieheffing te venruaarlozen

zijn, Onderstaand gaan wij derhalve uit van een situatie zonder integratieheffing. Wel

levert de integratieheÍÍing een rentevoordeel op, als gevolg van de 1O0%-aftrek van
BTW tijdens de bouw, terwijl pas bii de ingebruikneming 17,5y" over de bouwkosten
(exclusief BTW) verschuldigd wordt.

AGB/9507150/PvP



Ruwweg zal de niet-afirekbare BTW neerkomen - bij een verdeling op basis van vier-
kante meters - op f 62.700,00 (63% van / 99,525,00).

Herzienino.

Dé BTW die is toe te rekenen aan de bouw kan direct in aÍtrek worden gebracht, maar
is niet definitieÍ. Gedurende negentien jaar na het jaar van ingebruikneming van het
clubgebouw zal de in aftrek gebrachte BTW worden herzien. Hierbij dient jaarlijks voor
een twintigste deel van de in aftrek gebrachte BTW bezien te worden of deze overeen-
komt met de aftrek waarop sportvereniging "De Hazenkamp" op basis van het werkelijk
gebruik recht zou hebben. lndien dit niet het geval is, wordt de in het verleden geno-
ten aftrek gecorrigeerd, Ín opwaartse dan wel neerwaartse zin.

Toch deels een sale-lease-back.

lndien het lukt om het kantinegedeelte aan te merken als voor 90% of meer in gebruik
voor belaste doeleinden, zal voor dat deel alsnog een sale-lease-back-model kunnen
worden toegepast. Het daarmee te behalen voordeel zal, bij een huursom van 71" van
de aan dat deel toe te rekenen netto-investering, ruwweg / 7,000,00 bedragen. Naar
onze mening is dit voordeel niet substantieel genoeg om hiervoor een sale-lease-back-
model te implementeren.

Ovepqghtsbelastinq.

Sportvereniging "De Hazenkamp" verkrijgt het recht van opstal van de grond waarop
het clubgebouw wordt gebouwd en een meter rondom dat gebouw. lndien de grond
waarop het gebouw reeds bouwrijp is gemaakt, wordt geleverd, zal zij ter zake van die
levering BTW in rekening krijgen gebracht, welke BTW zij volledig in aÍtrek kan bren-
gen omdat deze is toe te rekenen aan de integratieheffing oÍ belaste verhuur. De ver-
krijging is in dit geval vrijgesteld van overdrachtsbelasting vanwege de vrijstelling die
geld bij de samenloop van overdrachtsbelasting en BTW.

lndien de grond niet in bouwrijpe staat wordt verkregen, zal sportvereniging "De Ha-
zenkamp" overdrachtsbelasting verschuldigd worden over de waarde van de grond.
Deze waarde is in casu in overleg met de bevoegde inspecteur vastgesteld op

f 1Olm2 en hoeft derhalve niet per deÍinitie gelijk te zijn aan de subjectieve pri.is die de
gemeente Nijmegen sportvereniging "De Hazenkamp" berekent. lndien het recht van
opstal van de grond pas wordt verkregen op oÍ na het moment van ingebruikneming,
ontstaat een situatie die onder het wetsvoorstel wordt gesanctioneerd met overdrachts-
belasting indien en voor zover ter zake van die ingebruikneming de integ.ratieheffing
plaatsvindt. De prijs die de gemeente Nijmegen aan sportvereniging "De Hazenkamp"
berekent, is vastgesteld naar het zogenaamde sociale tarief, tenruijl de waarde van de
grond in overleg met de competente inspecteur vastgesteld is op /10/m2. Als gevolg
van de lagere maatstaÍ van heffing voor de BTW zal sportvereniging "De Hazenkamp"
onder de voorgestelde wetgeving circa / 300,00 overdrachtsbelasting verschuldigd
worden over de waarde van de onroerende zaak (circa 500 m2 x f 1Olm2 = / 5.000,00
tegen 6%).

AG8/9507150/PvP



-6-

Gevolqen voor de oemeente Nilmeoen.

De gevolgen voor de gemeente Nijmegen ziin afhankelijk van de kwaliÍicatie van het
recht van opstal van de ondergrond van het clubgebouw. lndien het recht van opstal
gelijk te stellen is aan de levering van de grond, kan de gemeente de BTW, die zij in
rekening kreeg gebracht ler zake van het bouwrijp maken en het aanleggen van infra-
structuur, in aftrek brengen, mits het recht van opstal wordt gevestigd op grond die
reeds bouwrijp is gemaakt. lndien de vestiging van het recht als de verhuur van een
onroerende zaak wordt gekwalificeerd, zal de gemeente Nijmegen vanwege het feit dat
sportvereniging "De Hazenkamp" niet aan het gO%-criterium voldoet, niet kunnen opte-
ren voor met BTW belaste verhuur en zal zij ter zake van de ingebruikneming van de
grond (= de vestiging van het recht) worden geconfronteerd met de integratieheffing
over de voortbrengingskosten van de grond. Bij een langlopend opstalrecht, met een
"normale" vergoeding, zal er naar alle waarschijnlijkheid toch sprake blijven van een
levering. Deze zal belast zijn, waardoor de integratieheffing bij de gemeente gewoon
weer achterwege blijft. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat dit inderdaad het geval zal
zijn.

Duo-outs.

De dug-outs worden lwil veronderstellen in opdracht van sportvereniging "De Hazen-
kamp") gebouwd op grond die wordt gehuurd van de gemeente Nijmegen tegen het
sociaal tarieÍ. Sportvereniging "De Hazenkamp" gebruikt de dug-outs in het kader van
haar vrijgestelde verenigingsactiviteiten; ter zake van de bouw kan derhalve niet wor-
den geopteerd voor met BTW belaste verhuur. Als gevolg hiervan kan sportvereniging
"De Hazenkamp" ter zake van de ingebruikneming van de dug-outs worden geconÍron-
teerd met de integratieheffing over de voortbrengingskosten daarvan. Ook hier zal het
effect van de integratieheffing vrijwel nihil zijn.

Conclusie.

De integratiehefting kan bij sportvereniging "De Hazenkamp" ten aanzien van het club-
gebouw noch via een benadering van het gehele pand, noch via een benadering van
de kantine-unit binnen het pand worden voorkomen. Het effect van de integratieheffing
schatten wii overigens uiterst gering in. Bij een verdeling op basis van vierkante meters
zal de niet-aftrekbare BTW op het clubgebouw ongeveer / 58.930,00 bedragen. Door
ook bergruimtes 17 en 18 op de bestektekening als dienstbaar aan de kantine-exploita-
tie aan te merken, zou het zelÍstandig te exploiteren kantinedeel mogelijkenrvijs aan het
90%-criterium voldoen. Het effect van de optie ten aanzien van het kantinedeel is
evenwel beperkt. Wel zal de niet-aftrekbare Bï/V aÍnemen met een bedrag van
-r / 6.500,00 bii een belast gebruik van dit deel voor 90% (in plaats van 79o/o).

Teneinde de integratiehetfing bij de gemeente Nijmegen te voorkomen, gaat de voor-
keur uit naar de vestiging van een recht van opstal, die ook onder de nieuwe wetge-
ving wordt gekwalificeerd als een levering. Hiertoe moet een recht van opstal worden
gevestigd met een lange looptijd. Een recht van opstal met een looptijd tot 2015 vol-
staat in dit geval bijvoorbeeld niet. ln dit geval kan gemeente Nijmegen de BTW die is
verbonden aan de aanleg van infrastructuur die dienstbaar is aan het clubgebouw en
de BTW ter zake van het bouwrijp maken van de grond in aftrek brengen.

AGBl95O7150/ArP
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Het recht dient te worden gevestigd vóór de ingebruikneming van het clubgebouw
door sportvereniging "De Hazenkamp" teneinde de heffing van overdrachtsbelasting te
voorkomen.

ln het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

hoogachtend,

Mr. P.J. van Peperstraten FB Mr. N.P. van Duijn
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