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7a. Rechtspersoonlijkheid Scoutinglandgoed Zeewolde 
 
In de landelijke raad is diverse keren aangegeven dat het wenselijk kan zijn het Scoutinglandgoed 
onder te brengen in een separate rechtspersoon om fiscale of juridische gronden. Over dit thema is 
extern advies ingewonnen, waarbij voorgesteld wordt om de Vereniging Scouting Nederland (VSN) 
samen met Stichting Scouting Nederland Fonds (SNF) in gelijke verhoudingen (dus: 50%:50%) een 
‘Scouting Exploitatie BV’ (SE) op te laten richten, waarin de exploitatie van Scoutinglandgoed 
Zeewolde vorm krijgt.  
De dragende overwegingen voor deze structuur zijn ingegeven door: 

1. Juridisch separate persoonlijkheid, en daardoor vermindering van juridische exposure. 
2. Splitsing tussen vereniging met verenigingsbelangen en zuiver commerciële activiteiten, 

waardoor meer duidelijkheid ontstaat tussen het ANBI-/verenigingskarakter (onbelast) en de 
bedrijfsmatige activiteiten. Dit verlaagt de risico’s voor de vereniging aanzienlijk. 

3. De btw belastbare status van de BV maakt aftrek van btw op de ontwikkelingskosten (21%) 
van het landgoed mogelijk. Kamperen c.q. dagrecreatie is belast tegen 6%. 

4. Minimalisatie van vennootschapsbelasting op commerciële activiteiten voor de vereniging, met 
het oog op toekomstige positieve resultaten. Mogelijkheid van ‘fondswerver’ maximaal 
benutten. 

 
Het landelijk bestuur is voornemens om het advies te volgen en zal de nodige stappen zetten om tot 
de oprichting van een Scouting Exploitatie BV te komen en de betreffende activiteiten in de SE onder 
te brengen. Het voornemen en het advies is besproken met de landelijke raadscommissie 
Scoutinglandgoed en de financiële commissie. Belangrijke aandachtspunten, die in de verdere 
uitwerking meegenomen worden, betreffen de ‘governance’ en de binding aan Scouting Nederland. 
De komende periode vindt afstemming en overleg met beide commissies plaats over de te nemen 
stappen en inrichting van de BV. De landelijke raad zal de komende tijd op de hoogte gehouden 
worden van de ontwikkelingen op dit gebied.  
 
Op donderdag 28 mei zal voor geïnteresseerde landelijke raadsleden een informatieavond over dit 
onderwerp georganiseerd worden op het landelijk servicecentrum in Leusden. Hiervoor wordt 
separaat een uitnodiging verstuurd. 
  


