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

Datum
Kenmerk
Betreft
Bijlage
Behandeld door

Geachte heer Kersten,

Hierbij zenden wij u het door de belastingdienst voor akkoord getekende voorstel om-
trent de mate van aftrek ten aanzien van het nieuwe clubgebouw. Abusievelijk heeft de
belastingdienst de brieÍ niet teruggestuurd maar in zijn administratie bewaard. Hierdoor
is er wat vertraging opgetreden.

Op grond van de accordering kan Sportvereniging De Hazekamp 44% van de haar ter
zake van de nieuwbouw van het clubgebouw in rekening gebrachte BTW in aftrek
brengen. Vanwege het belang van de brief merken wij volledigheidshalve nog op dat
het raadzaam is deze in de administratie van uw vereniging te bewaren.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Mr F.A.H,M. van Attekum FB

Buizerdlaan2,postbus636,3430AP Nieuwegein,telefoon030-6025100,teleíax030-6025125
Wetenschappelijk adviseur VB Belastingadviseurs: pÍof. mr. J. Reugebrink

VB Belastingadviseurs nraakt deel uit van VB Croep 8.V., Hr's-Cravenhage nr 118350

9 oktober 1996.
VBB/9610144/NvD.
Accordering belastingdienst.
Een.
Mevrouw mr N.P. van Duijn, tel. 030-6025157.

Hoogachtend,

Mevrouw mr N.P. van Duijn
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VB Belastin adviseu rs

BelastingdiensVOndernemingen Nijmegen
T.a.v. de heer P.A. van den Burgt
en de heer H.W. Gerrits
Postbus 9052
6500 KM NIJMEGEN

Datum
Kenmerk
Beconnummer
Betreft
Bijlagen
Behandeld door

25 maart 1996.
AGB/9603399/NvD.
34689s.
Sportvereniging De Hazekamp.
Twee.
Mr P.J. van Peperstraten FB, tel. 030-6025108.
Mevrouw mr N.P. van Duiin, tel. 030-6025157.

Geachte heren,

Naar aanleiding van onze bespreking van 18 december 1995 over de nieuwbouw van
het clubgebouw van Sportvereniging De Hazekamp berichten wij u hierbij als volgt.

1. Feiten.

Sportvereniging de Hazekamp is een honk- en softbalvereniging in de gemeente Nijme-
gen (hierna: de gemeente). ln het kader van de herstructurering van sportparken in de
gemeente moet de vereniging verhuizen van sportpark Winkelsteeg naar sportpark
Staddijk. Om de accommodatie aan te passen aan de acliviteiten van Sportvereniging
Hazekamp zal worden overgegaan tot nieuwbouw van een clubgebouw, waarin zowel
de kantine als de kleedkamers worden gehuisvest. Hiermee is een investering van
/ 668.410,00 (inclusief / 99.550,00 BTW) gemoeid. Bovendien zullen aan het honkbal-
veld dug-outs worden geplaatst, waarmee een investering van Í 2O.2OO,O0 is gemoeid.
De gemeente zal op de grond waarop het clubgebouw zal worden gesticht een recht
van opstal ten behoeve van Sportvereniging De Hazekamp vestigen. De waarde van
de rechten van opstal voor sportaccommodaties in de gemeente is door de inspecteur
der registratie en successie op .f 10,00/mz vastgesteld en heeft de grootte van het
clubhuis (403 m2) en een meter rondom (circa tOO m2). De velden zullen door de ge-
meente worden verhuurd voor / 0,06/m'.

Buizerdlaan 2, postbus 636,3430 AP Nieuwegein, telefoon 030-6025100, teleÍax 030-602512.5
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2. Probleemstellinq.

Sportvereniging De Hazekamp is voor haar verenigingsac{ivíteiten vrijgesteld van BTW
op grond van artikel 1 1 , onderdeel 1 , letter e, van de Wet op de omzetbelasting 196g
(hierna: Wet OB). Voor de exploitatie van haar kantine heeft zij zich niet beroepen op
de goedkeurende resolutie van 27 juni 1980 en wordt zij dus in de hefÍing van BTW
betrokken.

Het clubgebouw wordt dus zowel voor belaste kantine-activiteiten als vrijgestelde ver-
enigingsprestaties gebruikt. Ter zake van de ingebruikneming daarvan moet zij dus
BTW voldoen over de voortbrengingskosten daarvan. Vervolgens zou zij de BTW die is
toe te rekenen aan de kantine-exploitatie in aftrek kunnen brengen. Het probleem dat
hierbil rijst, is dat de vereniging niet in staat is de aan het clubgebouw verbonden
kosten te splitsen in kosten die toerekenbaar zijn aan de kantine en kosten die toere-
kenbaar zijn aan de kleedruimtes"

3. Voorstel.

Tijdens vorengenoemd gesprek stelden wii u voor de kosten naar rata van de opper-
vlakteverhouding van kleedruimtes (162 m2) en kantine 1ts+ m2; toe te rekenen. Hier-
bij'spraken wij^aÍ dat van de ruimte die de kantine en de kleedruimtes met elkaar
verbindt (87 mz) de ruimtes 11, 12, 13 err 23A (1e m2) tot het kantinedecl worden
gerekend en de ruimtes 15, 16, 11, la, 29 B, c en D 1+z mzy tot het kleedruimtege-
deelte moeten worden gerekend. De oppervlakte van de gang en de entree wordt nàar
rata van de oppervlakte van de belaste (8 m=) en onbelaste ruimtes (Zt m2) toegere-
kend. Aldus berekenden wij de aftrekbare voorbelasting voor het gehele gebouw op
44o/" ({154 + 2411403 x 100%).

Tevens stellen wij voor de integratiehefÍing ter zake van de dug-outs om pragmatische
redenen achterwege te laten. De dug-outs worden door sportvereniging De Èazekamp
namelijk op grond geplaatst die bij de gemeente in eigendom blijft. De vereniging zal
in dit geval niet de BTW die haar ter zake van de aanschaÍ van de dug-outs in reke-
ning wordt gebracht niet in aftrek brengen.

Aldus menen wij dat de BTW-gevolgen van ons voorstel er cijÍermatig als volgt uitzien.

lnvestering clubhuis
Recht van opstal 504 m2 x / 10,00/m2
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Wij menen met het vorenstaande een juiste weergave van ons gesprek van 18 decem-
ber 1995 te hebben gegeven. lndien u met ons voorstel instemt, vezoeken wij u het
als bijlage bijgevoegde tweede exemplaar van deze brieÍ voor akkoord te tekenen en
aan ons te retourneren. lndien u echter naar aanleiding van deze brief nog vragen
en/of opmerkingen hebt, vezoeken wij u contact op te nemen met mevrouw mr
N.P. van Duijn via telefoonnummer 030-6025157 oÍ met mr P.J. van Peperstraten FB via
telefoonnummer 030-60251 08.

Voor akkoord,Hoogachtend,

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


