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Eindvonnis rechtzaak BTWkwestie FC Bergen

Geachte (duoburger-)leden van de raad,
Door middel van deze brief willen wij u informeren over de uitspraak die de rechtbank heeft gedaan naar aanleiding van
de BTW-kwestie rondom de kantine en bestuurskamer van FC Bergen in het nieuwe sportcomplex op de Markiezaten.
De gemeente is al geruime tijd in discussie met voetbalvereniging FC Bergen ten aanzien van de BTW-vordering van ca
6 88.000,- welke zij is verschuldigd voor de bouw van de kantine en bestuurskamer. FC Bergen wil de BTW verrekenen
met een vordering die zij meent te hebben op de gemeente in het kader van de inrichting van de kantine. Daarom heeft
de gemeente besloten een gerechtelijke procedure te volgen ten einde de vordering voldaan te krijgen.
In de uitspraak van de rechtbank wordt de vordering van de gemeente afgewezen, maar de rechtbank laat buiten
beschouwing of de fiscale constructie deugdelijk is. De belastingdienst is hierin het bevoegde orgaan om dat te bepalen.
Indien de belastingdienst van oordeel is dat de constructie niet deugdelijk is, zijn volgens het vonnis de negatieve
financiële gevolgen voor de voetbalvereniging. De gemeente is echter gebaat - zowel vanuit een maatschappelijk belang
als een verhuurderbelang - bij sterke sportverenigingen. Daarom treedt de gemeente in overleg met de FC Bergen om
de erfpachtovereenkomst voor de kantine en bestuurskamer en de gebruiksovereenkomst voor de tribune af te wikkelen,
waarbij de afwikkeling mede afhankelijk is van de consequenties die de belastingdienst hieraan verbindt. Om te
voorkomen dat het erfpacht reeds gevestigd is, voordat de fiscale consequenties voor beide partijen in beeld zijn, wordt
pro forma in hoger beroep gegaan. De kosten die voor de gemeente voortvloeien uit dit proces kunnen worden
opgevangen binnen de lopende kredieten van sportpark Markiezaten.
Als u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft kunt u contact opnemen met dhr. C. Kaijser, hoofd afdeling
Vastgoed S Projecten, tel. 0164-277522.
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