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Betreft: fiscale aspecten realisatie overdekte (kunst)ijsbaan. 

 

 

Geachte heer Schuring, 

Onder dank voor de door u verleende opdracht daartoe, ontvangt u in deze notitie een 

beschrijving van de relevante fiscale aandachtspunten met betrekking tot de 

(mogelijk) nieuw te realiseren kunstijsbaan in het Bentinckspark in Hoogeveen. 

 

1. De situatie 

Het voorliggende plan is, dat in opdracht van de Stichting Kunstijsbaan Hoogeveen 

e.o. (verder: de stichting) in het Bentinckspark in Hoogeveen een nieuwe overdekte 

kunstijsbaan zal worden gebouwd en geëxploiteerd. Echter, de feitelijke exploitatie 

zal niet door de stichting worden verzorgd maar door een derde die hiervoor met de 

stichting een exploitatieovereenkomst zal aangaan. De plannen hiervoor zijn 

beschreven in het Businessplan Kunstijsbaan Hoogeveen (verder: businessplan). 

 

De gemeente Hoogeveen (verder: de gemeente) zal de voor de nieuwbouw benodigde 

grond in eigendom leveren aan de stichting en te zijner tijd de openbare ruimte 

rondom de nieuwbouw (opnieuw) inrichten.  
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De kosten hiervan zijn begroot op circa € 1,75 miljoen. De totale nieuwbouw, 

exclusief inrichting openbare ruimte, vergt voor de stichting een investering die 

vooralsnog is geraamd op een bedrag van circa € 15 miljoen exclusief BTW. De 

stichting brengt van dit bedrag circa de helft op. Van de provincie Drenthe wordt een 

financiële bijdrage van € 8 miljoen gevraagd. 

 

2. De levering van de grond door de gemeente aan de stichting 

Een van de uitgangspunten voor de realisatie van de kunstijsbaan is dat de gemeente 

de daarvoor benodigde grond in eigendom zal leveren aan de stichting. In relatie tot 

deze levering noem ik de volgende aandachtspunten: 

 De levering van grond is vrijgesteld van BTW tenzij de grond op het moment van 

levering kwalificeert als een bouwterrein. Dat betekent dat op het moment van 

levering sprake moet zijn van onbebouwde grond. Verder is vereist dat er aan deze 

grond bewerkingen en/of voorzieningen zijn verricht met het oog op nieuwbouw, 

of dat er voor deze nieuwbouw al een omgevingsvergunning is verleend1. 

 De werkzaamheden voor het (fiscaal) bouwrijp maken dienen in opdracht van de 

gemeente te worden uitgevoerd. De gemeente kan de BTW die haar ter zake van 

deze werkzaamheden door derden in rekening wordt gebracht terugvorderen via 

haar reguliere BTW-aangifte.  

 Ter zake van de grondlevering dient de gemeente aan de stichting een factuur uit 

te reiken waarop, naast de overeengekomen vergoeding, ook de BTW is vermeld 

die de gemeente ter zake van de levering verschuldigd is. Deze BTW dient de 

gemeente vervolgens op aangifte te voldoen aan de Belastingdienst. De stichting 

kan op basis van deze factuur de aan haar berekende BTW terugvorderen van de 

Belastingdienst mits sprake is van (het voornemen tot) BTW belast gebruik. 

  

                                                 
1 Voor het begrip ‘bouwterrein’ is in artikel 11 lid 4 Wet op de omzetbelasting 1968 een definitie 

opgenomen. 
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 Uit tabel 9 in paragraaf 10.2 van het businessplan lijkt te moeten volgen dat de 

gemeente de grondkosten en de kosten van de infrastructuur voor haar rekening 

zal nemen. Mocht deze veronderstelling juist blijken, dan verdient de uitwerking 

van deze financiering nadere aandacht, vooral in relatie tot de grondlevering. 

Voorkomen moet worden dat de gemeente door een grondlevering ‘om niet’ 

geconfronteerd zou worden met niet-aftrekbare btw. 

 De kosten voor deze werkzaamheden kunnen ofwel in de grondprijs zijn/worden 

begrepen, dan wel door middel van een opslag op de grondprijs aan de stichting in 

rekening worden gebracht.  

 De koopovereenkomst moet zodanig worden geformuleerd dat de stichting op 

grond van die overeenkomst niet meer verkrijgt dat uitsluitend het recht op 

levering van de grond. Zou zij meer dan dat recht verkrijgen, dan verkrijgt zij de 

economische eigendom van die grond en wordt zij – onbedoeld – mogelijk 

overdrachtsbelasting verschuldigd over de waarde van de grond2. 

 De stichting kan in de leveringsakte een beroep doen op de samenloopvrijstelling 

voor de overdrachtsbelasting3. 

 

Het verdient aanbeveling om de koopovereenkomst en de leveringsakte te zijner tijd 

ook te laten toetsen op de fiscale aspecten daarvan. 

 

 

 

                                                 
2 Dit volgt uit artikel 2 Wet op belastingen van rechtsverkeer, waarin is bepaald dat ook de verkrijging 

van de economische eigendom van een onroerende zaak belast is met overdrachtsbelasting. In dat kader 

geldt een heel ruim begrip ‘economische eigendom’, te weten een samenstel van rechten en 

verplichtingen met betrekking tot onroerende zaken of rechten waaraan deze zijn onderworpen, dat een 

belang bij die zaken of rechten vertegenwoordigt. Het belang omvat ten minste enig risico van 

waardeverandering en komt toe aan een ander dan de eigenaar of beperkt gerechtigde. 
3 Deze samenloopvrijstelling is opgenomen in artikel 15 lid 1 letter a Wet op belastingen van 

rechtsverkeer. 
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3. Dienstverlening gemeente 

Uit het businessplan komt naar voren dat de gemeente de stichting faciliteert door 

specifieke knowhow en advisering in te zetten dan wel in te lenen, maar ook door 

vergaderruimte beschikbaar te stellen en diensten aan te bieden, zoals het verzorgen 

van reprografische diensten en gebruik van apparatuur en middelen. 

 

Voor zover de gemeente ter zake van deze diensten aan de stichting een vergoeding in 

rekening zou willen brengen, is de gemeente over die vergoeding in beginsel ook btw 

verschuldigd. Als de gemeente de met deze diensten samenhangende kosten voor 

eigen rekening houdt en voor deze kosten door derden aan de gemeente btw in 

rekening wordt gebracht zou de vraag kunnen rijzen of de gemeente voor die btw 

recht op aftrek c.q. recht op compensatie heeft. Dit recht bestaat immers alleen als de 

gemeente als afnemer kan worden beschouwd van de aan haar gefactureerde diensten. 

Advies is om in voorkomende gevallen aan dit element aandacht te besteden om te 

voorkomen dat de gemeente (veelal achteraf) zou kunnen worden geconfronteerd met 

niet verrekenbare btw. 

 

4. Subsidies 

Het businessplan vermeldt dat de stichting van de provincie een financiële 

bijdrage/subsidie verwacht van circa € 8 miljoen. Daarnaast zal de stichting mogelijk 

een beroep doen op subsidieregelingen die verband houden met de energievoorziening 

van het complex.  

 

Voor elk van de subsidies die de stichting zal ontvangen zal zij moeten beoordelen of 

zij over het subsidiebedrag btw verschuldigd zal zijn. Zo ja, dan zal sprake zijn van 

een vergoeding voor een prestatie. De volgende vraag is dan of de stichting de door 

haar verschuldigde btw kan doorbelasten aan de subsidiegever?  
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Om btw-kosten voor de stichting te vermijden is het relevant dat zij in al haar 

subsidieovereenkomsten laat opnemen dat het subsidiebedrag een ‘netto’ bedrag 

betreft en zal worden verhoogd met de wettelijk verschuldigde btw4. Overigens zou de 

provincie eventueel over het subsidiebedrag verschuldigde btw naar verwachting 

kunnen terugvorderen bij het BTW-compensatiefonds. 

 

Bij zuivere schenkingen (giften e.d.) is er voorts nog reden om aandacht te besteden 

aan de aspecten van de schenkbelasting. In dit kader kan worden gemeld dat voor een 

schenking door de provincie of de gemeente een vrijstelling van schenkbelasting 

bestaat. Voor grotere schenkingen (> € 2.122) door particulieren of bedrijven kan – 

afhankelijk van de omstandigheden – schenkbelasting verschuldigd zijn. 

 

De stichting is inmiddels begonnen om door crowdfunding gelden te verwerven. Voor 

zover de gelden die hierdoor worden aangetrokken ter leen worden ontvangen zijn er 

in beginsel geen relevante fiscale aandachtspunten. Die kunnen er wel zijn als de 

stichting geen rente zou hoeven te betalen. Ook in dat geval zou – voor de niet 

verschuldigde rente – sprake kunnen zijn van een schenking. 

 

5. Bouw en verhuur kunstijsbaan door de stichting + verhuur winkel. Zie 10.3 

De stichting zal de kunstijsbaan niet zelf exploiteren maar daarvoor een 

exploitatieovereenkomst aangaan met een derde, niet aan de stichting gelieerde, partij. 

Voor de BTW-heffing zal op grond van een dergelijke exploitatieovereenkomst 

sprake zijn van ‘verhuur’ van het gebouw aan de exploitant5.  

                                                 
4 De gecursiveerde woorden brengen tot uitdrukking dat de wet bepaalt of er btw verschuldigd is of 

niet. De Hoge Raad heeft in dit kader in het verleden geoordeeld dat een subsidie niet belastbaar is, 

wanneer zij geldt als een bijdrage in de kosten van de eigen activiteiten van de gesubsidieerde. Met 

andere woorden, als de stichting een bepaalde activiteit zou doen (of nalaten) met het oog op een 

subsidie zal sprake zijn van een vergoeding voor een prestatie. 
5 Dit volgt uit de slotzin van artikel 11 lid 1 letter b 5° Wet op de omzetbelasting 1968. 
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Wanneer de stichting het oogmerk heeft om voor deze verhuur met de exploitant 

samen te opteren voor BTW-heffing ontstaat er voor de stichting een wettelijke basis 

om de BTW die aan haar wordt berekend voor de aankoop van de grond en de bouw 

van de kunstijsbaan te kunnen terugvorderen van de Belastingdienst6. 

Vanzelfsprekend is het nodig dat dit voornemen tot belaste verhuur uiteindelijk ook 

wordt geconcretiseerd. Dit is mogelijk door de relevante afspraken hierover in de 

exploitatieovereenkomst vast te leggen7. Het is ook mogelijk om de optie voor belaste 

verhuur te laten formaliseren door een beschikking van de Belastingdienst. Dit is 

echter niet vereist. In de praktijk volstaat een contractuele regeling. 

 

De stichting zal als opdrachtgever voor de bouw van de kunstijsbaan optreden. Naar 

mag worden aangenomen zal de stichting een bouwproject van deze omvang niet tot 

haar dagelijkse bedrijfsactiviteiten (kunnen) rekenen. Dat betekent dat de stichting 

niet zal kwalificeren als een zogeheten eigenbouwer. De BTW-verleggingsregeling is 

dan niet van toepassing op de in opdracht van de stichting uit te voeren 

bouwwerkzaamheden. Vanwege het niet kwalificeren als ‘eigenbouwer’ loopt de 

stichting geen risico in het kader van de ketenaansprakelijkheid. 

Voor het geval de stichting op dit moment nog niet als BTW-ondernemer is 

geregistreerd bij de Belastingdienst is het belangrijk dat de stichting dit tijdig in orde 

brengt. Dit voorkomt alle formele kwesties op het moment dat de stichting de aan haar 

berekende BTW wil gaan terugvorderen. Desgewenst kan ik de stichting in dat traject 

ondersteunen. 

 

                                                 
6 Zie hiervoor artikel 15 Wet op de omzetbelasting 1968 en in het bijzonder lid 4 daarvan. 
7 Deze overeenkomst moet alsdan voldoen aan de voorwaarden die zijn genoemd in artikel 6a 

Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968. Naast een plaatselijke en kadastrale aanduiding van het 

gebouw moet ook een verklaring van de exploitant worden opgenomen dat hij voldoet aan het 

zogenoemde 90%-criterium. Ook is gebruikelijk om het risico dat de exploitant op enig moment niet 

(langer) voldoet aan dit 90%-criterium contractueel voor rekening van de exploitant te laten komen. 
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Voor zover de stichting de winkelruimte in de nieuwbouw apart verhuurt8 geldt ook 

voor deze verhuur een BTW-vrijstelling. Ook nu kan de vrijstelling buiten werking 

worden gesteld door met de huurder te opteren voor BTW-heffing. Is de huurder van 

de winkel tevens de exploitant van de kunstijsbaan dan kan in één overeenkomst de 

optie voor belaste verhuur voor beide objecten worden geregeld. 

 

Uit het businessplan komt naar voren dat de kunstijsbaan zal worden aangebouwd aan 

c.q. geïntegreerd met het bestaande pand van Maxx Sports & Events. Op die manier 

kunnen reeds bestaande functies in dat pand ook worden benut door bezoekers van de 

kunstijsbaan. Naast de juridische eigendomsverhoudingen in een dergelijke situatie 

verdient het ook aandacht om de fiscale status van beide gebouwen na de 

aanbouw/integratie goed vast te leggen en daarbij als uitgangspunt te hanteren dat elk 

gebouw als zelfstandig geldt en een eigen herzieningstermijn9 heeft. 

 

6. De fiscale positie van de stichting 

Uit hetgeen in onderdeel 3 is beschreven volgt dat de stichting voor de BTW-heffing 

als ondernemer zal kwalificeren zodra zij de nieuwe kunstijsbaan zal verhuren aan de 

exploitant. Op grond van de (Europese) rechtspraak wordt de eerste 

investeringshandeling geduid als het begin van het BTW-ondernemerschap. Voor de 

praktijk betekent dit dat de stichting dus al recht heeft op aftrek van de BTW die 

derden aan haar berekenen, voor het moment dat zij inkomsten geniet uit de verhuur 

van de kunstijsbaan aan de exploitant daarvan. 

 

Ondernemerschap voor de BTW betekent niet automatisch dat de stichting ook 

belastingplichtig zal zijn voor de vennootschapsbelasting (vpb).  

                                                 
8 Dit volgt uit tabel 11 in paragraaf 10.4 van het businessplan. 
9 Gedurende de herzieningstermijn van in totaal 10 boekjaren wordt het recht op aftrek van de 

investerings-BTW steeds voor 1/10e deel opnieuw beoordeeld. 
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Daarvoor is nodig dat de activiteiten die de stichting zal ontplooien kwalificeren als 

‘het drijven van een onderneming’10. In dit kader is er sprake van een onderneming bij 

een organisatie van kapitaal en arbeid die met een winstoogmerk deelneemt aan het 

economische verkeer. Als de factor arbeid ‘beperkt’ blijft tot de hoeveelheid die 

‘normaal vermogensbeheer’ (wat bij min of meer passieve verhuur door een 

organisatie die geen personeel in loondienst heeft het geval kan zijn) niet te boven 

gaat is geen sprake van een onderneming in voornoemde zin en zal de stichting om die 

reden niet belastingplichtig zijn voor de vpb. 

 

Ook in dezen geldt dat de vpb-positie van de stichting wordt bepaald door alle 

relevante feiten en omstandigheden. Geadviseerd wordt dat de stichting op basis van 

alle bekende informatie haar vpb-positie afstemt met de Belastingdienst.  

 

Overigens is eventuele vpb-plicht van de stichting naar mijn mening geen issue dat de 

gemeente aangaat, maar een van de normale bedrijfsrisico’s die voor rekening van de 

stichting dienen te blijven. 

 

7. De exploitatie van de kunstijsbaan 

Vanwege de optie voor belaste verhuur is er alle belang dat de exploitant van de 

kunstijsbaan van meet af aan voldoet (en ook blijft voldoen) aan de 90%-norm. Met 

name wanneer andere activiteiten worden ontplooid (bijv. in het zomerseizoen) is het 

belangrijk dat zo veel als mogelijk is wordt gestreefd naar met BTW belaste 

inkomsten. Hierbij valt onder meer te denken aan de organisatie van beurzen en 

congressen, sportevenementen en concerten. Vooral bij dit soort activiteiten moet 

worden voorkomen dat sprake van zijn van verhuur die vrijgesteld is van BTW. 

 

                                                 
10 Zie hiervoor artikel 2 lid 1 letter e Wet op de vennootschapsbelasting 1969. 
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Voor de energievoorziening van de kunstijsbaan wordt mogelijk een aparte 

rechtspersoon opgericht. Deze zal de benodigde energie/warmte leveren aan de 

kunstijsbaan en andere gegadigden (zoals het zwembad). Deze – belaste – activiteit 

zal daarmee buiten de exploitatiesfeer van de kunstijsbaan vallen.  

 

8. Afronding 

Uit de hierboven gegeven beschrijving volgt dat het voor de stichting mogelijk is om 

alle BTW die drukt op de nieuwbouw van de kunstijsbaan in aftrek te kunnen. 

Daarvoor is nodig dat de stichting de kunstijsbaan belast verhuurt aan de exploitant. 

De exploitant moet daarvoor voldoen aan de 90%-norm. Het risico dat de exploitant 

op enig moment niet langer voldoet aan de 90%-norm behoort tot de bedrijfsrisico’s 

van de exploitant. Het is belangrijk dat dit tussen de stichting en de exploitant ook 

contractueel wordt vastgelegd en daarbij tevens wordt bepaald dat eventuele 

herzieningsrisico’s die daardoor bij de stichting kunnen ontstaan voor rekening van de 

exploitant zullen komen. 

 

De gemeente kan de BTW die drukt op de kosten van de inrichting van de openbare 

ruimte terugvorderen bij het BTW-compensatiefonds, ook wanneer zij die kosten voor 

eigen rekening houdt. De levering aan de stichting van de grond die nodig is voor de 

bouw van de kunstijsbaan is belast met BTW, mits de gemeente er voor zorgt dat de 

grond op het moment van levering kwalificeert als een bouwterrein. De BTW op de 

kosten voor het (fiscaal) bouwrijp maken kan de gemeente in aftrek brengen via haar 

reguliere BTW-aangifte. 

 

Ik vertrouw er op met deze notitie naar wens aan uw verzoek te hebben voldaan. 

Desgewenst ben ik graag beschikbaar voor nader overleg. 

 

 



Ref: DHK/hdk-5833 

16 juni 2016 

 

10 

 

Met vriendelijke groet, 

DHK Tax & Legal 

 

Mr. H. de Kat 


