
4 Mededelingen 

Het landelijk bestuur vraagt de landelijke raad kennis te nemen van onder andere: 
1. Update voortgang doorontwikkeling Scouting Academy;
2. Status update Nautisch Technische Richtlijnen (NTR);
3. Fiscale positie Scouting Nederland.
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4.1 Mededelingen – Statusupdate nautisch technische 

richtlijnen (NTR)  

Status update NTR  
Nadat de Tranche 1 documenten van de Nautisch Technische Richtlijnen in 2021 zijn vastgesteld door 
het landelijk bestuur, zijn Tranche 2 documenten van de NTR aangeboden en beoordeeld door de 
NTC's / admiraliteiten. De ontvangen respons is verwerkt in de betreffende documenten, waarna deze 
opnieuw zijn aangeboden aan de NTC's / RA's, beoordeeld, vervolgens vastgesteld en gepubliceerd.  

Revisie procedure NTR  
Ten aanzien van de vastgestelde documenten uit de Nautisch Technische Richtlijnen is op de 
landelijke raad van december 2021 in de toelichting van Thijs benoemd dat er periodieke revisie komt 
van alle NTR-documenten. De revisieprocedure houdt in: 1. Alle NTR-documenten worden 3-jaarlijks 
door het kennisnetwerk geëvalueerd en waar nodig in concept aangepast en ter beoordeling aan de 
regionale admiraliteiten/regio's voorgelegd. 2. Jaarlijks worden ingekomen amendementsvoorstellen 
van regio's/admiraliteiten geïnventariseerd, beoordeeld en mogelijk als wijzigingsvoorstel aan alle 
regionale admiraliteiten/regio's voorgelegd. Dit zal voor het eerst plaatsvinden in november 2022. 
Amendementsvoorstellen worden 1-malig in behandeling genomen. Amendementsvoorstellen worden 
in de regel ondersteund met benoemde praktijkervaringen. 3. Tenslotte kunnen wijzigingen in de NTR-
documenten worden doorgevoerd indien externe factoren (zoals veranderende wetgeving) hier 
aanleiding toe geven. 
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4.2 Update voortgang doorontwikkeling 

Scouting Academy 

In juni 2021 heeft de landelijke raad ingestemd met de doorontwikkeling van Scouting Academy naar 
aanleiding van het hierover uitgebrachte adviesrapport. Landelijk team Scouting Academy is in najaar 
2021 gestart met de uitvoering van deze aanbevelingen met als te vermelden voortgang: 

1. De methode Scouting Academy

1.1 Aanpassen competenties leidinggevenden
Projectteam Doorontwikkeling Scouting Academy is in december gestart en heeft begin 
maart fase 1 afgerond met een plan van aanpak voor de doorontwikkeling van de 
methode Scouting Academy voor de kwalificatie van leidinggevenden. Daarbij zijn o.a. 
verschillende scenario’s voor verbetering en doorontwikkeling van de methode ontwikkeld 
ten behoeve van het doel: vereenvoudiging van kwalificatie en kwalificeren van 
leidinggevenden. Fase 2 (Q2-Q4 2022) loopt nu. In deze fase wordt het conceptontwerp 
kwalificatiekaart besproken met de achterban (in achterbansessies met regio’s/groepen 
en LSC-teams), wordt een keuze gemaakt en wordt het conceptontwerp nader uitgewerkt. 
Het uitgewerkte ontwerp zal vervolgens worden getest in een pilot met 
(water)scoutinggroepen en de regio’s waar de groepen onderdeel van uitmaken. Deze 
pilots staan gepland voor Q3 & Q4 van 2022. 
De uitrol/implementatie (fase 3) van de vernieuwde methode zal dan in Q1 2023 
plaatsvinden. 
Landelijk team Scouting Academy realiseert zich dat veranderingen in de kwalificatiekaart 
voor leidinggevenden ook tot veranderingen in andere delen van de methode/werkwijze 
zullen leiden. Voorbeelden hiervan zijn onder andere het aanpassen van het regionale 
trainingsaanbod, het aanpassen van de competenties van andere functies/ 
kwalificatiekaarten en aanpassingen in administratieve processen rondom kwalificeren. 
Tijdens de landelijke netwerkdag SA op 2 oktober, wordt de huidige stand van zaken van 
de doorontwikkeling besproken met trainers, praktijkcoaches en regionale coördinatoren 
SA. 

2. Communicatie en gebruikte instrumenten

2.1 Team Informatie & Communicatie van het Landelijk Team Scouting Academy heeft een
communicatieplan opgesteld dat zich richt op meer communicatie op maat richting regio 
en groep en aansluit bij hetgeen er speelt op die tijd van het seizoen.  
De uitvoering van het plan verloopt volgens plan. 

2.2 Het vereenvoudigen van het administratieve proces rondom kwalificeren en het 
ontwikkelen van een standaard set aan instrumenten om praktijkbegeleiders te helpen om 
praktijkvaardigheden te toetsen hangt samen met de doorontwikkeling van de 
competenties voor leidinggevenden (zie punt 1.1) en zal in lijn met de ontwikkeling 
daarvan worden meegenomen. 

2.3 De aanbeveling rond ‘vergroten/actualiseren van het aanbod digitale leermiddelen’ wordt 
inmiddels binnen een aantal activiteiten vormgegeven: 
- Project Elektronische leeromgeving. Doel hiervan is om tot een geschikt platform te

komen voor digitaal leren. Het projectteam Elektronische leeromgeving is gestart en
heeft advies uitgebracht over het proces om tot een passend softwarepakket te
komen, dat voorziet in het bieden van (structuur in) een digitaal leeraanbod.
Daarnaast zijn de inrichting van het pakket en de consequenties hiervan voor de
organisatie, meegenomen in het advies. Binnen het project start nu de 2e fase waarin
het advies verder wordt uitgewerkt.

- De digitalisering van modules voor leidinggevenden. Doel hiervan is om (delen van)
modules voor leidinggevenden te digitaliseren. Inmiddels is de module Veiligheid
gereed en gepubliceerd op de Scouting Nederland website. Daarnaast is er ook een
handleiding voor praktijkbegeleiders gereed en gepubliceerd en wordt de laatste hand



Landelijke raad 11 juni 2022 – Update voortgang doorontwikkeling Scouting Academy 24 
 

gelegd aan de module Spelvisie & Spelaanbod en de module Leeftijdseigene. 
Verwachting is dat deze in Q3 online komen.  

- Gesprek over ‘Blended Learning’. Doel hiervan is het opstellen van een visie over hoe
we van online en offline leren een gebalanceerde mix kunnen creëren. In diverse
gesprekken met andere landelijke teams (HRM, Groep& Regio, Spel) en de achterban
van Landelijk team Scouting Academy (regiotrainers, regiocoördinatoren,
praktijkcoaches, landelijk vrijwilligers) en ook op de netwerkdag SA van 2 okt, willen
we komen tot een visie met zoveel mogelijk draagvlak. Dit gaat leiden tot een infoblad
voor regio’s en wordt mogelijk ingebed in de opleiding van trainers. De planning is dat
dit infoblad in Q1 2023 gereed is.

3. Rollen die te maken hebben met deskundigheidsbevordering

3.1 Het Landelijk team Scouting Academy houdt structurele bijeenkomsten met de regionale
coördinatoren Scouting Academy. Deze bijeenkomsten hebben als doel om hen tijdig te 
informeren over ontwikkelingen en werkzaamheden van het landelijk team. In 2022 heeft 
er een bijeenkomst plaatsgevonden in januari en staan er nog twee gepland (los van de 
netwerkdag Scouting Academy in oktober). Dit proces loopt volgens planning. 

3.2 De verdere uitwerking van de andere genoemde aanbevelingen worden opgenomen in 
de bijeenkomsten van het Landelijk team Scouting Academy met de regionale 
coördinatoren Scouting Academy in 2022. Daarnaast wordt dit meegenomen door het 
Landelijk team Scouting Academy Support (landelijke opleiders) in hun activiteiten 
richting regio’s en besteden we er aandacht aan op de landelijke netwerkdag in oktober. 

4. Bestuurlijke verantwoordelijkheid voor deskundigheidsbevordering

Dit onderwerp wordt opgepakt samen met Landelijk team Groepen & regio's. Tijdens het
voorzittersoverleg in maart j.l. is er een update gegeven van de voortgang van de
doorontwikkeling en is er over de verantwoordelijkheid besproken. Dit onderwerp staat
opnieuw geagendeerd voor het voorzittersoverleg van aankomend najaar. Op 20 april tijdens
de maand van besturen heeft het landelijk team een online bijeenkomst verzorgd over de rol
van besturen bij deskundigheidsontwikkeling leiding.
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4.3 Mededelingen – Fiscale positie Scouting Nederland 

Scouting Nederland is een organisatie voor jeugd- en jongerenwerk en daarom zijn onze diensten 
vrijgesteld van BTW. Ook heeft Scouting een vrijstelling voor het betalen van vennootschapsbelasting. 
De enige uitzondering op dit moment is BTW op een deel van de niet-verenigingsproducten in de 
ScoutShop.  

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en
_vrijstellingen/vrijstellingen/vrijstelling_voor_jeugd_en_jongerenwerk 

De laatste jaren is de belastingwetgeving op een aantal punten aangepast en er vinden veranderingen 
plaats in de aard van een aantal activiteiten. Denk hierbij aan een (gewenste) toename gebruik van 
onze kampeerterreinen door jongeren die geen lid zijn van Scouting en horecaomzet tijdens 
evenementen. Scouting Nederland wil op fiscaal gebied naar een toekomstbestendig systeem dat 
transparant uit te leggen is en (ook door de vrijwilligers) uit te voeren is. Daarnaast streven we naar 
een optimaal gebruik van de mogelijkheden die de vrijstellingen ons bieden.    

Dit betekent dat op een aantal onderdelen binnen de vereniging wijzigingen in de fiscaliteit 
doorgevoerd zullen worden. Hiervoor is advies ingewonnen bij een fiscaal adviesbureau en heeft 
overleg met onze accountant plaatsgevonden. Ook zijn de mogelijkheden voor samenwerking met de 
Scoutinglandgoed B.V. op een aantal punten overwogen. Onderstaand voorstel is met de 
Belastingdienst besproken.  

ScoutShop 
De ScoutShop verkoopt zowel verenigingseigen producten als outdoorproducten die ook elders te 
koop zijn. In het verleden is een afspraak gemaakt met de belastingdienst over de BTW-heffing op 
deze producten waarbij er vrijstelling was voor de verenigingseigen producten. De huidige vrijstelling 
jeugd- en jongerenwerk sluit het leveren van goederen uit. Het gevolg is dat er BTW geheven moet 
worden op alle verkoopproducten van de ScoutShop. Aan de andere kant betekent dit dat de BTW op 
inkoop verrekend kan worden en dat op een aantal diensten van de vereniging pro rato een 
verrekening voor de ScoutShop plaats kan vinden. Per saldo zal de bijdrage aan de vereniging lager 
worden, maar zal deze gecompenseerd worden door de pro rato verrekening die ontstaat in de 
vereniging, zodat er niet getoornd hoeft te worden aan de verkoopprijs of de marge op de producten.  

Kampeerterreinen 
Scouting Nederland draagt op dit moment geen BTW af voor overnachtingen op onze 
Scoutingkampeerterreinen omdat het uitgangspunt nu is dat de overnachtingen van scouts onder de 
vrijstelling jeugd- en jongerenwerk vallen. Het gevolg van het niet afdragen van BTW is dat ook de 
BTW op inkoop en op investeringen niet teruggevraagd mag worden. Een deel van de 
Scoutingkampeerterreinen ontvangt naast scouts ook niet-scouts om te komen overnachten. Scouting 
vindt het belangrijk dat álle kinderen een mogelijkheid hebben om op avontuur in de natuur te gaan en 
stelt daarvoor graag haar terreinen open. Daarnaast is het op een aantal terreinen ook noodzakelijk 
om de exploitatie sluitend te krijgen. De belastingdienst is van mening dat kampeerovernachtingen 
van zowel scouts als niet scouts, niet vallen onder de vrijstelling jeugd en jongerenwerk omdat 
hiermee in concurrentie getreden wordt. Het bieden van gelegenheid tot overnachten is daarmee in 
basis een BTW belaste prestatie.     

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/vrijstellingen/vrijstelling_voor_jeugd_en_jongerenwerk
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/vrijstellingen/vrijstelling_voor_jeugd_en_jongerenwerk
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Het gevolg van dit standpunt is dat BTW afgedragen moet worden over de overnachtingsprijs (9%-
tarief), maar dat BTW op gemaakte kosten en op investeringen aftrekbaar is. Het gaat hierbij in zijn 
algemeenheid over een tarief van 21%. Per saldo zal dat leiden tot een hoger resultaat bij de 
terreinen. De overnachtingsprijzen hoeven dan ook om deze reden niet naar boven bijgesteld te 
worden. 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en
_vrijstellingen/diensten_9_btw/kampeergelegenheid_bieden 

Horecaomzet evenementen 
Het organiseren van evenementen voor eigen leden valt onder de vrijstelling jeugd- en jongerenwerk. 
Een uitzondering hierop zijn de inkomsten uit de levering van eten en drinken (de ‘baromzet’). 
Hiervoor geldt een vrijstelling als de ontvangsten inclusief BTW niet meer bedragen dan € 68.067 per 
jaar per kantine. Bij het merendeel van de kleinschalige landelijke evenementen wordt dit grensbedrag 
niet gehaald. Een uitzondering hierop kunnen Nawaka en Scout-In zijn.  

Met het inrichten van een BTW-administratie voor de ScoutShop en de verenigingskampeerterreinen 
is het noodzaak om ook op dit onderdeel van de vereniging deze verplichting door te voeren. Afdragen 
van BTW betekent dat ook de BTW op kosten die gemaakt worden voor inkoop en de voorzieningen 
(de bartent) verrekend kunnen worden. Dit zal naar verwachting niet leiden tot een verhoging van de 
deelnemersbijdrage. 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en
_vrijstellingen/vrijstellingen/vrijstelling_voor_levering_eten_en_drinken_in_kantines_van_verenigingen
_scholen_en_instellingen 

Nieuwbouw landelijk kantoor 
De plannen voor de nieuwbouw van een landelijk servicecentrum zijn ook fiscaal tegen het licht 
gehouden. Bij bouw door het Scoutinglandgoed, zal Scouting Nederland huur moeten betalen voor het 
gebruik. Omdat Scouting Nederland van rechtswege vrijgesteld is van BTW is het niet toegestaan 
BTW te heffen op de huur. Dit heeft als gevolg dat door het Scoutinglandgoed ook de BTW op de 
investering niet verrekend kan worden. Hierom is besloten dat de bouw door de vereniging plaats zal 
vinden. Investeringskosten die gemaakt worden specifiek voor de ScoutShop zijn volledig aftrekbaar. 
Op de overige investering is een pro rato verrekening van BTW mogelijk. 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/onroerende_
zaken/verhuur_onroerende_zaak/verhuur_van_een_onroerende_zaak 
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