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1. RCL financiert haar nieuwe clubgebouw zelf. De financiering bestaat uit drie onderdelen: Bancair, deels 
met terug te vorderen BTW en deels met eigen middelen. Het bevreemdt ons dat in uw schrijven d.d. 6 juni 
2016 wordt vermeld dat RCL nog niet over alle benodigde eigen middelen ter zake beschikt. Kunt u 
aangeven hoe groot het deel eigen middelen zou moeten zijn en hoeveel er op dit moment beschikbaar is? 
 
Hoe groot het deel eigen middelen precies dient te zijn is afhankelijk van meerdere factoren, waaronder de 
hoogte van de definitieve bouwsom. RCL heeft momenteel circa € 300.000 beschikbaar. Het boekjaar 
loopt tot 30 juni 2016 en de jaarrekening moet nog worden opgemaakt en goedgekeurd door de ALV. RCL 
verwacht komend sportjaar nog € 50.000 te verkrijgen uit aanvullende ledenacties. Dit is nodig voor de 
financiering van een nieuw clubgebouw, uitgaande van een bouwsom van € 2,42 miljoen. 
 
2. De overbruggingsfaciliteit bedraagt maximaal 190.000 euro. Het merendeel hiervan bestaat uit de 
bevoorschotting van de terug te vragen BTW ad maximaal 106.500. Is hierover reeds afstemming dan wel 
overeenstemming met de belastingdienst? En waarom wordt een voorbehoud gemaakt tav de termijn van 
de terug te vragen BTW. Wanneer de facturen binnen zijn kan deze 1 op 1 worden teruggevraagd? Een 
inspanningsverplichting is in dit geval niet toereikend.  
 
Als de vereniging besluit een nieuwe clubaccommodatie te financieren, dan kan over het in vooraf trek 
nemen van de btw over een deel van de investering (het kantinedeel) instemming van de belastingdienst 
worden verkregen. Wanneer een nieuw clubgebouw wordt gefinancierd door een andere rechtspersoon, 
zoals bijvoorbeeld een bv, geeft de belastingdienst deze instemming niet op voorhand. Het terug te 
vorderen btw (over een groter deel van de investering dan uitsluitend het kantinedeel) wordt alsdan pas 
verkregen wanneer de betreffende rechtspersoon belastingaangifte doet.  
 
Een voorbehoud ten aanzien van de termijn van ontvangst van terug te vorderen btw wordt gemaakt 
omdat RCL, een stichting, bv of investeringsmaatschappij noch de gemeente gaat over de uitbetalings-
termijnen van de belastingdienst. Als zekerheid voor de terugbetaling wordt de btw-vordering van RCL op 
de belastingdienst middels een akte van cessie aan de gemeente overgedragen. 
 



3. In hoeverre zijn het overbruggingskrediet en de onderdelen ervan geoormerkt? En hoe wordt oneigenlijk 
gebruik van het krediet uitgesloten dan wel tot het absolute minimum beperkt? 
 
De overbruggingsfaciliteit stellen wij alleen beschikbaar als dat nodig is en heeft tot doel om een eventueel 
liquiditeitstekort te overbruggen, zodat de vereniging of bv aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. 
Een van de componenten betreft uitstel van betaling van bouwleges. Die component is geoormerkt. De 
andere twee onderdelen van de overbruggingsfaciliteit zijn niet geoormerkt. Zij zijn echter evengoed 
afhankelijk gemaakt van de bouw van de clubaccommodatie. De vereniging of bv moet aantonen dat zij 
(een deel van) het overbruggingskrediet nodig heeft. Deze voorwaarden nemen wij op in 
kredietovereenkomst met  RCL dan wel een andere rechtspersoon. 
 
 
 


