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Onderwerp: Jaarrekening 2021  
 
 
Management samenvatting: 
Jaarlijks wordt door de accountant naar aanleiding van de door ons aangeleverde stukken de 
jaarrekening t.b.v. de belastingdienst opgesteld. 
Toelichting:  
We houden € 84.805 over op de begroting. Gezien de reserve die we hebben ad € 357.800 (€ 300.000 
voor ICT en € 57.800) wordt dit € 442.605. 
 
De accountant geeft aan dat de reserve die al enkele jaren wordt gehandhaafd niet kan. Dit omdat de 
kans bestaat dat de belastingdienst ons gaat aanslaan voor de vennootschapsbelasting. 
 
De site van de belastingdienst geeft het volgende aan: 
“Vrijstelling vennootschapsbelasting 
Stichtingen, verenigingen en vergelijkbare organisaties die een onderneming drijven, zijn vrijgesteld van 
vennootschapsbelasting: 

 als de fiscale winst in een jaar niet hoger is dan € 15.000 of 
 als de fiscale winst in een jaar hoger is dan € 15.000, maar samen met de fiscale winsten in de 

daaraan voorafgaande 4 jaren niet hoger is dan € 75.000 
Als u voldoet aan de voorwaarden voor vrijstelling, dan passen wij deze toe. U hoeft daar niks voor te 
doen. Als de vrijstelling van toepassing is, dan krijgt u een nihilaanslag. 
De vrijstelling voor stichtingen, verenigingen of vergelijkbare organisaties is afhankelijk van de hoogte 
van de winst. Als de winst van uw organisatie schommelt, en u hebt niet gekozen voor belastingplicht, 
dan kan het zijn dat u het ene jaar bent vrijgesteld en het andere jaar niet. Belaste en vrijgestelde jaren 
wisselen elkaar dan af. 
Bij de overgang naar een vrijgesteld jaar, wordt de belaste periode afgesloten met een eindafrekening. 
Als de organisatie daarna nog onverrekende verliezen uit de belaste periode heeft, dan kan de 
organisatie deze verliezen verrekenen met winsten uit een volgende belaste periode. Het maakt daarbij 
niet uit dat de organisatie in de tussenliggende periode is vrijgesteld.” 
 
Wij zorgen dat we binnen de bandbreedte blijven. Echter daar hoort bij dat er daadwerkelijk 
verplichtingen zijn aangegaan voor de te maken kosten en de jaarlijkse bijdragen van de deelnemers 
zoveel mogelijk worden afgestemd op de werkelijke in dat jaar te maken kosten. Nu zorgen we ieder jaar 
dat dit klopt. 
Bij een betere afstemming tussen de kosten in ieder jaar en de feitelijke jaarlijkse bijdragen, en 
daarnaast dus geen grote onbestemde reserves aanhouden dan zou de vrijstelling in ieder geval 
gemakkelijker in stand te houden zijn. 
 
Ook Enexis heeft hiernaar gekeken en is tot de conclusie gekomen dat de onderbouwing voor de 
reserves, (stichting die niet ten doel heeft het maken van winst) te mager is voor de belastingdienst. Als 
Synfra blijft vasthouden aan de reserves dan moeten we met afdoende argumenten komen waarop een 



 

 

 
 

niet-vpb- plicht is gebaseerd. Aandachtspunten daarbij zijn o.a. deelname economisch verkeer, 
organisatie van arbeid en kapitaal, in concurrentie treden, winstverwachting, winststreven, structureel 
overschotten behalen, gerealiseerde resultaten ed.  
 
Bij terugbetaling van de reserve aan de netwerkbedrijven blijft er een winst over van € 5.000. Een 
dergelijk bedrag strookt beter met de doelstelling van een stichting, namelijk geen winst maken. 
Welk proces is doorlopen en wie: 
Overleg met accountant en Enexis. 

Voorgesteld besluit: (eventueel rapport als bijlage indien wenselijk) 
Het bestuur wordt gevraagd om een besluit te nemen. De keuzes zijn: 

1. Handhaven reserves, met als risico dat we aangeslagen worden door de belastingdienst voor de 
vennootschapsbelasting. Hiervoor dienen afdoende argumenten te zijn zoals eerder 
aangegeven. 

2. Terugbetalen van de reserves aan de netwerkbedrijven, naar rato van deelname (geadviseerd 
besluit). 

Financiële consequenties voorstel: 
Reserves worden terugbetaald aan de netwerkbedrijven. 

Bijlage(n) bij dit voorblad 
Jaarrekening 2021 

Besluit (invullen ter vergadering): 
 
X  Conform optie 2 
 
  Afgewezen met reden____________________________ 
 
  Akkoord met wijziging____________________________ 
 

Datum besluit: 
19 april 2022 
Handtekening (plv) voorzitter: 
p.o. 
 
 

 
 


