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De DGA die de bedrijfsactiviteiten van zijn BV wil uitbouwen, moet veel netwerken. Op de golfbaan,
de commerciële club, netwerkborrels, waar niet. Rechtbank Leeuwarden heeft recent beslist dat de
BV het lidmaatschapsgeld van een commerciële club belastingvrij aan de DGA mag vergoeden omdat
‘het lidmaatschap van de commerciële club objectief gesproken kan bijdragen aan een behoorlijke
vervulling van de dienstbetrekking’.

Karel van Norden was directeur-grootaandeelhouder van een hotelconcern. Zijn BV X nam deel in diverse
dochtervennootschappen, die hotels en hostels exploiteerden in Noord Nederland en op de Waddeneilanden.
Van Norden was lid van een commerciële club, die als doelstelling had het bevorderen van de economische
bedrijvigheid en ontwikkeling van Noord-Nederland. BV X vergoedde het lidmaatschapsgeld voor deze club
(circa € 600 per jaar) belastingvrij aan haar DGA. De inspecteur vond dat niet goed: volgens hem was sprake
van een nettoloonbetaling. Hij legde BV X een naheffingsaanslag loonheffingen op over enkele jaren, met een
vergrijpboete van 10%.
BV X ging tegen die aanslag in beroep. Met succes. 
De rechtbank stelde vast dat de commerciële club serieus
werk maakte van haar doelstelling om de economische
bedrijvigheid in Noord-Nederland te stimuleren. Dat was
rechtstreeks van belang voor de bedrijfsactiviteiten van BV
X’s hotelconcern. Zo had de commerciële club zich intensief
bezig gehouden met de mogelijke komst van een zweeftrein
naar Noord-Nederland, en meerdere malen een uitwisseling
georganiseerd met ondernemers uit buurlanden.
Bijvoorbeeld uit Oldenburg, waarbij Van Norden was
gevraagd of hij daar een hotel zou willen bouwen. Ook had
een medelid van de club, een eigenaar van een scheepswerf,
Van Norden gevraagd naar prijsafspraken om werknemers
in een van zijn hostels onder te brengen. En uiteraard
hadden de leden van de club de hotels van BV X aan hun
connecties aanbevolen, waardoor die hotels extra gasten
konden verwelkomen.
De rechtbank vond het aannemelijk dat Van Norden’s
lidmaatschap van de commerciële club BV X zakelijke
voordelen had opgeleverd. Daarmee was voor de rechtbank voldoende aangetoond dat Van Norden’s
lidmaatschap van de commerciële club – objectief gesproken – kon bijdragen aan een behoorlijke vervulling
van zijn dienstbetrekking bij BV X. Daaraan deed niet af dat van Norden op persoonlijke titel lid was van de
club. De toelatingseisen van de club waren niet gericht op de persoon, maar op de functie die een persoon
bekleedt voor een onderneming of organisatie of als zelfstandig beroepsuitoefenaar. Ook de ballotage in de club
was niet gericht op de persoon, maar op de branche waarin een aspirant-lid werkzaam was.
De rechtbank besliste dat BV X de volledige kosten van het lidmaatschap van de club belastingvrij mocht
vergoeden.

Commentaar
Een leuke uitspraak voor veel DGA’s die lid zijn van business- en andere commerciële clubs. Als het zakelijk nut
van het clublidmaatschap duidelijk aangetoond kan worden, is een belastingvrije vergoeding al snel toegestaan.
Onder de oude regeling – beter gezegd: de overgangsregeling – als een vergoeding die ter bestrijding van
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kosten, lasten en afschrijvingen die gemaakt worden ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking, en
onder de werkkostenregeling als intermediaire kosten. 

 

2 © Uitgeverij MKB Fiscaal Advies BV

http://www.belastingbelangen.nl/

