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Introductie

•

Met ingang van 1 januari 2019 is de btw-wetgeving gewijzigd. De sportvrijstelling is verruimd.

•

De verruiming van de sportvrijstelling leidt voor niet winst beogende exploitanten van
sportaccommodaties in de regel tot btw-nadelen, omdat btw op kosten/investeringen (veelal
21%) niet langer aftrekbaar is.

•

Om de btw-nadelen op te vangen zijn per 1 januari 2019 twee subsidieregelingen in werking
getreden, waaronder de BOSA voor de amateursportorganisaties.

•

Tijdens de bijeenkomsten bij de NGF op 20 september 2018 en 17 januari 2019 hebben we
uitgebreid gesproken over de wetswijziging en de impact daarvan op de golfsector. Ook zijn we
ingegaan op de subsidieregeling voor de amateursportorganisaties (BOSA). Op de website van de
NGF is een overzicht gepubliceerd met veel gestelde vragen & antwoorden.

•

Nadien hebben we vanuit diverse golfclubs vragen gehad over (mogelijke) aanpassing van de
structuur, omdat deze – met name vanwege de wijziging van de btw – niet meer nodig zou zijn.

•

In het voorjaar is de handleiding ‘wegwijs in de btw voor golfbanen’ geactualiseerd. Er is via de
website van de NGF een versie voor winst beogende instellingen en voor niet-winst beogende
instellingen te raadplegen.
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Ontwikkelingen subsidieregeling (BOSA) en btwsportvrijstelling
Actuele stand van zaken BOSA 2019
•

Voor de gehele regeling is in 2019 een budget van € 87 miljoen beschikbaar. Dit wordt verdeeld
op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen.

•

Stand subsidieaanvragen per 30 augustus 2019: € 57 miljoen aangevraagd (bij € 2,7 miljoen is
om meer informatie gevraagd bij de aanvrager).

•

Kamerbrief 12 juni 2019: het verloop van de uitputting is volgens verwachting en de minister is
verheugd te constateren dat het aanvragen van de subsidie met veel gemak verloopt. De
subsidieaanvragen zijn kwalitatief van goed niveau. Is dit beeld herkenbaar?
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Ontwikkelingen subsidieregeling (BOSA) en btwsportvrijstelling
Vooruitblik naar 2020, enkele aanpassingen BOSA
•

Er zijn vanuit het Ministerie (informeel) reeds enkele aanpassingen aangekondigd voor de BOSA
in 2020. Naar verwachting worden de aanpassingen medio september officieel bekend gemaakt.

→ Facturen onder € 1.000 geen betaalbewijs meer (is nu onder € 500)
→ Verlaging aanvullende subsidie op bepaalde maatregelen (bijv. duurzaamheid) van 15% naar
10%
→ Bevoorschotting naar 80% vooraf en 20% uitbetaling achteraf
→ Offertes moeten zijn ondertekend door zowel aanvrager als leverancier/dienstverrichter.
→ Project moet binnen 9 maanden na afgeven van de beschikking van start.

•

DUS-I (subsidieuitvoerder) is voornemens aanwezig te zijn bij de Vakbeurs Sport in november,
om tekst en uitleg te geven over de BOSA voor 2020.
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Ontwikkelingen subsidieregeling (BOSA) en btwsportvrijstelling
Ontwikkelingen btw-sportvrijstelling
Ervaringen met afstemming Belastingdienst
•

Bij Deloitte zijn nog geen standpunten bekend, ook niet in ogenschijnlijk ‘heldere’ casussen

•

Discussie spitst zich vooral toe op criterium ‘winst beogen’

•

Duitse procedure ‘Golfclub Schloss Igling e.V’ ligt nog bij Hof van Justitie (prejudiciële vragen
over ”uitleg instelling zonder winstoogmerk”, 7 september 2018). Uitspraak Hof van Justitie kan
van belang zijn voor de Nederlandse praktijk.
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Herstructurering – fiscale / juridische aandachtspunten

Introductie
•

We zien in de golfsector diverse juridische structuren, waarbij de golfaccommodatie vanuit een
afzonderlijke entiteit (bijv. stichting of BV) aan de vereniging en andere gebruikers ter beschikking
wordt gesteld.

•

De terbeschikkingstelling vanuit de afzonderlijke entiteit (hierna: exploitant) kwalificeerde tot 2019
in veel gevallen als ‘gelegenheid geven tot sportbeoefening’, belast met 6% btw.

•

Vanaf 2019 valt deze prestatie onder de btw-sportvrijstelling, tenzij de exploitant als winst
beogende instelling wordt aangemerkt (in dat geval thans 9% btw).

•

We gaan hierna uit van de situatie waarin het btw-regime is gewijzigd (dus geen winst beogende
exploitant).

•

Louter vanuit btw-overwegingen is een afzonderlijke entiteit vanwege het gewijzigde btw-regime
niet meer nodig: ook als de accommodatie wordt ondergebracht in de vereniging is de btwsportvrijstelling van toepassing en kan een beroep worden gedaan op de subsidieregeling BOSA.

•

De juridische structuur kan echter wenselijk zijn vanuit andere dan btw overwegingen. In elk geval
moet bij wijziging van de structuur met diverse aspecten rekening worden gehouden, waaronder
fiscaal en juridisch.
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Herstructurering – fiscale / juridische aandachtspunten

Introductie
Veel voorkomende structuur 1

Stichting

Vereniging

T.b.s.
Accommodatie

Derden

Greenfees

100%

BV

Horeca kan op verschillende manieren zijn vormgegeven binnen deze structuur
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Herstructurering – fiscale / juridische aandachtspunten

Introductie
Veel voorkomende structuur 2

Vereniging

T.b.s.
Accommodatie

Derden

Greenfees

Stichting

Horeca kan op verschillende manieren zijn vormgegeven binnen deze structuur
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Herstructurering – fiscale / juridische aandachtspunten
Fiscale aandachtspunten
OPTIE 1: Behoud van huidige structuur stichting/BV - vereniging
Btw:
•

Vanaf 2019 geen btw meer in rekening brengen aan de vereniging voor zover het de
terbeschikkingstelling van de sportaccommodatie betreft. Vanaf 2019 bestaat hiervoor ook niet
langer recht op aftrek van voorbelasting, maar kan onder voorwaarden subsidie (BOSA) worden
aangevraagd. Aanpassen administratie en eventueel aanpassen overeenkomst(en) met vereniging
en andere gebruikers vanwege wijziging btw-regime.

•

Indien horeca is ondergebracht in de stichting/BV beoordelen of hierop de
fondswervingsvrijstelling van toepassing is vanaf 2019. Dit hangt af van de hoogte van de omzet
(drempel voor alle leveringen van de stichting/BV: € 68.067).

•

Als de stichting/BV vanaf 2019 in het geheel geen btw-belaste omzet meer heeft (geen btwafdracht en geen btw-aftrek) kan aan de Belastingdienst worden verzocht om geen btw-aangiften
meer uit te reiken. Let op: zo lang er btw-aangiften worden uitgereikt (klaargezet in de portal) is
het noodzakelijk die ook in te dienen (“nihil-aangifte”) om verzuimboetes te voorkomen.
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Herstructurering – fiscale / juridische aandachtspunten
Fiscale aandachtspunten
OPTIE 1: Behoud van huidige structuur stichting/BV - vereniging

Overige belastingen:
Los van de wijziging van het btw-regime moet vanzelfsprekend worden bekeken of er andere fiscale
wijzigingen zijn (of aankomen) die voor de stichting/BV van belang zijn.
•

Wijziging bedragen vrijwilligersregeling (vanaf 2019: € 170 per maand / € 1.700 per jaar)

•

Wijziging tarieven vennootschapsbelasting (2019: 19% tot € 200.000 winst, 25% vanaf € 200.000
winst). Onduidelijkheid over wijziging tarieven 2020 en verder.

•

Aangekondigde wijziging Natuurschoonwet 1928, o.a. ten aanzien van golfbanen:
•
•

Beleidsnotitie Staatssecretaris van Economische Zaken d.d. 31 oktober 2016 en antwoord op
diverse Kamervragen
Recente internetconsultatie over te wijzigen regeling Rangschikkingsbesluit NSW (einddatum
consultatie: 19 augustus 2019).

“Golfbanen op NSW-landgoederen dienen voor tenminste 50% uit natuur of houtopstanden te
bestaan. Voor de overige delen van het gerangschikte landgoed blijft de oppervlakte-eis van 30%
gelden”
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Herstructurering – fiscale / juridische aandachtspunten
Fiscale aandachtspunten
OPTIE 2: Activa-passiva transactie en ontbinding van de stichting/BV
Btw:
•

Beoordelen of sprake is van de overdracht van een onderneming (art. 37d Wet OB, dit is geen
keuzerecht!) en afstemmen Belastingdienst. Bij overdracht onderneming treedt de vereniging
vanuit btw-perspectief simpelweg in de plaats van de stichting/BV en is over de transactie geen
btw verschuldigd. De onderneming moet door de vereniging worden voortgezet. Het verdient de
voorkeur dat deze faciliteit wordt toegepast en dit is ook het uitgangspunt bij overdracht van alle
activa/passiva. Let op: wanneer niet de gehele onderneming wordt overgedragen aan de
vereniging, maar er ook bepaalde activa/passiva naar derden gaan kan dit een aandachtspunt zijn.

•

Mogelijke consequenties voor door stichting/BV toegepaste overgangsregeling ‘geen herziening bij
wijziging btw-sportvrijstelling’?
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Herstructurering – fiscale / juridische aandachtspunten
Fiscale aandachtspunten
OPTIE 2: Activa-passiva transactie en ontbinding van de stichting/BV
Vennootschapsbelasting:
Stichting / BV
•

Vaststelling hoogte overdrachtsprijs en gevolgen voor jaarwinst

•

Staking onderneming / liquidatie: stakingswinst

Vereniging
•

Uitkering liquidatiesaldo → gevolgen bij vereniging?

•

Vpb-plicht bij vereniging
•

Sprake van fiscale onderneming?

•

Indien en voor zover → clustering

•

Toepasbaarheid vrijstellingen?
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Herstructurering – fiscale / juridische aandachtspunten
Fiscale aandachtspunten
OPTIE 2: Activa-passiva transactie en ontbinding van de stichting/BV
Overdrachtsbelasting:
•

Wordt er eigendom in onroerend goed of een beperkt recht zoals erfpacht of opstal (juridisch en/of
economisch) overgedragen? Dan is de verkrijger (bijv. vereniging) in beginsel 6%
overdrachtsbelasting verschuldigd.

•

De overdrachtsbelasting wordt van de verkrijger geheven over de tegenprestatie óf de eventuele
hogere “waarde in het economisch verkeer”. Ook wanneer ‘om niet’ wordt overgedragen kan dus
overdrachtsbelasting verschuldigd zijn.

•

Er bestaan enkele vrijstellingen overdrachtsbelasting en daarnaast zijn er enkele specifieke
goedkeuringen opgenomen in beleidsbesluiten. Met name de toepassing van de
natuurgrondvrijstelling (art. 15-1-s Wet BRV) of NSW-vrijstelling (art. 9 NSW) lijkt kansrijk. Let op
de verschillen tussen de twee vrijstellingen. Zoals besproken wordt gewerkt aan aanpassing van
deze regels, o.a. ten aanzien van golfbanen.

•

Eventuele overdracht van onroerend goed (c.q. beperkte rechten) aan een gemeente is vrijgesteld
van overdrachtsbelasting.
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Herstructurering – fiscale / juridische aandachtspunten
Fiscale aandachtspunten
OPTIE 2: Activa-passiva transactie en ontbinding van de stichting/BV
Schenkbelasting:
•

De vermogensovergang van stichting/BV naar vereniging kan belast zijn. De Successiewet kent
enkele vrijstellingen schenkbelasting en daarnaast zijn er specifieke goedkeuringen opgenomen in
beleidsbesluiten. Bij schenking aan vereniging met status “SBBI” (in het sociaal belang) kan in
beginsel een vrijstelling worden toegepast. Als de vereniging niet de status heeft van SBBI kan
mogelijk een goedkeuring worden toegepast. Er lijken goede mogelijkheden te zijn
schenkbelasting te voorkomen maar onderzoek en afstemming Belastingdienst is noodzakelijk.

Loonheffingen:
•

Indien de verdwijnende entiteit (stichting/BV) personeel op de pay-roll heeft en dit personeel mee
overgaat naar de vereniging, moet daarvan melding worden gedaan bij de Belastingdienst
(melding overdracht activiteiten). Voor eventuele vrijwilligers hoeft dit niet. Als de vrijwilligers
werk gaan verrichten voor de vereniging zal rekening moeten worden gehouden met de bekende
vrijwilligersregeling (vanaf 2019: € 170 per maand / € 1.700 per jaar).
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Herstructurering – fiscale / juridische aandachtspunten
Fiscale aandachtspunten
OPTIE 3: Overdracht alle aandelen BV aan vereniging, gevolgd door fusie van BV in
vereniging en - indien van toepassing - ontbinding van stichting
Btw:
•

Aandelenoverdracht niet belast met btw, mogelijke btw-aftrekbeperking bij stichting.

•

Uitgangspunt is dat fusie tussen BV en vereniging kwalificeert als de overdracht van een
onderneming (art. 37d Wet OB, dit is geen keuzerecht!). Zekerheidshalve afstemmen
Belastingdienst. Bij overdracht onderneming treedt de vereniging vanuit btw-perspectief
simpelweg in de plaats van de BV en is over de transactie geen btw verschuldigd. De onderneming
moet door de vereniging worden voortgezet. Het verdient de voorkeur dat deze faciliteit wordt
toegepast en dit is ook het uitgangspunt bij een fusie.

•

Mogelijke consequenties voor door stichting/BV toegepaste overgangsregeling ‘geen herziening bij
wijziging btw-sportvrijstelling’?
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Herstructurering – fiscale / juridische aandachtspunten
Fiscale aandachtspunten
OPTIE 3: Overdracht alle aandelen BV aan vereniging, gevolgd door fusie van BV in
vereniging en - indien van toepassing - ontbinding van stichting
Vennootschapsbelasting:
•

Overdracht aandelen: beoordelen vpb-positie stichting en toepasbaarheid deelnemingsvrijstelling

•

Fusie: Bepalen toepasbaarheid fusievrijstelling

•

Ontbinding stichting: igv vpb-plicht bepalen stakingswinst en afrekening
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Herstructurering – fiscale / juridische aandachtspunten
Fiscale aandachtspunten
OPTIE 3: Overdracht alle aandelen BV aan vereniging, gevolgd door fusie van BV in
vereniging en - indien van toepassing - ontbinding van stichting
Overdrachtsbelasting:
•

Wordt er eigendom in onroerend goed of een beperkt recht zoals erfpacht of opstal (juridisch
en/of economisch) overgedragen? Dan is de verkrijger (bijv. vereniging) in beginsel 6%
overdrachtsbelasting verschuldigd. Mogelijk ook aan de orde bij overdracht aandelen!

•

De overdrachtsbelasting wordt van de verkrijger geheven over de tegenprestatie óf de eventuele
hogere “waarde in het economisch verkeer”. Ook wanneer ‘om niet’ wordt overgedragen kan dus
overdrachtsbelasting verschuldigd zijn.

•

Er bestaan enkele vrijstellingen overdrachtsbelasting en daarnaast zijn er enkele specifieke
goedkeuringen opgenomen in beleidsbesluiten. Met name de toepassing van de
natuurgrondvrijstelling (art. 15-1-s Wet BRV) of NSW-vrijstelling (art. 9 NSW) lijkt kansrijk. Let op
de verschillen tussen de twee vrijstellingen. Zoals besproken wordt gewerkt aan aanpassing van
deze regels, o.a. ten aanzien van golfbanen.

•

Eventuele overdracht van onroerend goed (c.q. beperkte rechten) aan een gemeente is vrijgesteld
van overdrachtsbelasting.
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Herstructurering – fiscale / juridische aandachtspunten
Fiscale aandachtspunten
OPTIE 3: Overdracht alle aandelen BV aan vereniging, gevolgd door fusie van BV in
vereniging en - indien van toepassing - ontbinding van stichting
Schenkbelasting:
•

De vermogensovergang van stichting/BV naar vereniging kan belast zijn. De Successiewet kent
enkele vrijstellingen schenkbelasting en daarnaast zijn er specifieke goedkeuringen opgenomen in
beleidsbesluiten. Bij schenking aan vereniging met status “SBBI” (in het sociaal belang) kanin
beginsel een vrijstelling worden toegepast. Als de vereniging niet de status heeft van SBBI kan
mogelijk een goedkeuring worden toegepast. Er lijken goede mogelijkheden te zijn
schenkbelasting te voorkomen maar onderzoek en afstemming Belastingdienst is noodzakelijk.

Loonheffingen:
•

Indien de verdwijnende entiteit (stichting/BV) personeel op de pay-roll heeft en dit personeel mee
overgaat naar de vereniging, moet daarvan melding worden gedaan bij de Belastingdienst
(melding overdracht activiteiten). Voor eventuele vrijwilligers hoeft dit niet. Als de vrijwilligers
werk gaan verrichten voor de vereniging zal rekening moeten worden gehouden met de bekende
vrijwilligersregeling (vanaf 2019: € 170 per maand / € 1.700 per jaar).
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Herstructurering – fiscale / juridische aandachtspunten
Juridische aandachtspunten
Optie 1: Behoud van huidige structuur stichting/BV - vereniging
•

Indien wordt gekozen om de huidige structuur in stand te houden, hoeft er vanuit juridisch
perspectief in principe niets te gebeuren. Aangezien het om btw-redenen niet meer nodig is het
bestuur van de stichting/BV gescheiden te houden van het bestuur van de vereniging, kan
eventueel het bestuur van de stichting/BV in lijn worden gebracht met het bestuur van de
vereniging. In dat geval dient het huidige bestuur van de stichting/BV af te treden en een nieuw
bestuur te worden benoemd.

•

Indien de huidige structuur in stand blijft, betekent dit ook dat de stichting/BV aan alle jaarlijkse
verplichtingen moet blijven voldoen zoals:
−

het opstellen van een balans en een staat van baten en lasten (stichting) en het houden van
een algemene vergadering en opstellen en deponeren van een jaarrekening (BV);

−

fiscale verplichtingen indien van toepassing (bijvoorbeeld aangifte Vpb).

Variant: Een variant hierop is om de huidige structuur voorlopig in stand te houden, maar op een
later moment (bijvoorbeeld over 5 of 10 jaar) te wijzigen zodra er een logisch moment komt. Hierbij
kan worden gedacht aan het moment dat nieuwe investeringen worden gedaan of er nieuwe
financiering moet worden aangetrokken.
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Herstructurering – fiscale / juridische aandachtspunten
Juridische aandachtspunten
Optie 2: Activa-passiva transactie en ontbinding van de stichting/BV
•

Op hoofdlijnen is de juridische procedure van deze optie als volgt:
1. Activa-passiva transactie: alle activa en passiva van de stichting/BV moeten separaat,
conform de juridische leveringsvereisten, worden overgedragen aan de vereniging (zie
aandachtspunten hieronder).

2. Ontbinding: (i) deponering van het besluit tot ontbinding (inclusief aanwijzing vereffenaar),
een rekening en verantwoording en een plan van verdeling bij het handelsregister en op het
adres van de stichting/BV, (ii) publicatie in landelijk dagblad, (iii) verzetstermijn voor
crediteuren van twee maanden en (iv) na afloop van de verzetstermijn, uitkering van het
liquidatieoverschot conform de statuten van de stichting/BV. De stichting/BV houdt op te
bestaan zodra er geen bekende baten meer aanwezig zijn.
•

Alle activa en passiva moeten separaat, conform de juridische leveringsvereisten, worden
overgedragen aan de vereniging, bijvoorbeeld:
1. Onroerend goed (in eigendom): notariële akte en inschrijving in de openbare registers.
2. Overeenkomsten: onderhandse akte tussen de stichting/BV en de vereniging en medewerking
van de wederpartij (controleer in de desbetreffende overeenkomsten of overdracht mogelijk
is).
3. Horeca: afhankelijk van wat de “horeca” omvat, dienen de juridische leveringsvereisten te
worden nageleefd.
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Herstructurering – fiscale / juridische aandachtspunten
Juridische aandachtspunten
4. Arbeidsovereenkomsten personeel: onderhandse akte tussen de stichting/BV en de vereniging
en medewerking van de werknemer (let op toepasselijkheid van CAO).
5. Vrijwilligers: als een overeenkomst is gesloten tussen de stichting en de vrijwilligers, geldt het
bovenstaande voor de overdracht van overeenkomsten (eventueel kan er ook voor worden
gekozen om het huidige contract te beëindigen en een nieuw contract met de vereniging aan
te gaan).
•

Als het onroerend goed is gefinancierd door een bank, dan zal overleg moeten plaats vinden met
de bank. Indien een garantie is verstrekt door SWS Waarborgfonds en/of de gemeente, dient ook
overleg met de garantiegever(s) plaats te vinden.

•

Als de stichting/BV subsidie(s) ontvangt, zal overleg met de subsidieverstrekker(s) moeten plaats
vinden om deze over te zetten op naam van de vereniging.

•

Indien de stichting/BV meer schulden heeft dan baten, zal de vereffenaar faillissement moeten
aanvragen tenzij alle bekende schuldeisers instemmen met de voortzetting van de vereffening
buiten faillissement.
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Herstructurering – fiscale / juridische aandachtspunten
Juridische aandachtspunten
Optie 3: Overdracht alle aandelen BV aan vereniging, gevolgd door fusie van BV in
vereniging en - indien van toepassing - ontbinding van stichting
•

Een BV kan alleen fuseren met een vereniging, indien de vereniging de enig aandeelhouder van de
BV is. Op hoofdlijnen is de juridische procedure van deze optie als volgt:
1. Overdracht alle aandelen BV aan vereniging: notariële akte van levering van aandelen en
inschrijving in het handelsregister en aandeelhoudersregister.
2. Fusie van BV in vereniging: (i) voorstel tot fusie van de besturen van de te fuseren BV en
vereniging, (ii) toelichting bij het voorstel tot fusie, (iii) deponering van de fusiedocumenten
bij het handelsregister en op het adres van de BV en vereniging, (iv) publicatie in landelijk
dagblad, (v) verzetstermijn voor crediteuren van één maand, (vi) na afloop van de
verzetstermijn, besluit tot fusie door de algemene (leden)vergaderingen van de BV en
vereniging en (vii) notariële akte van fusie. De fusie treedt één dag na het passeren van de
akte van fusie in werking.
3. Indien een stichting momenteel de aandelen in de BV houdt, kan deze na de overdracht van
aandelen worden ontbonden: zie procedure onder optie 2.

•

Een stichting kan niet rechtstreeks met een vereniging fuseren. De stichting zal dan eerst moeten
worden omgezet in een vereniging en kan daarna fuseren met een andere vereniging.
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Herstructurering – fiscale / juridische aandachtspunten
Juridische aandachtspunten
•

Alle activa en passiva (niet zijnde hoogst persoonlijke rechten) gaan in principe onder algemene
titel over naar de verkrijgende vereniging (dus hoeven niet separaat te worden geleverd). Let
daarbij wel op het volgende:
1. Onroerend goed: naamswijziging in de openbare registers noodzakelijk.
2. Controleer de belangrijkste overeenkomsten op eventuele change of control-, beëindigingsen/of informatieclausules, die mogelijk nadelig kunnen zijn voor een fusie.
3. Arbeidsovereenkomsten personeel: deze gaan onder algemene titel over, maar let op
toepasselijkheid van een CAO.
4. Als het onroerend goed is gefinancierd door een bank, dan zal overleg moeten plaats vinden
met de bank (meestal is toestemming nodig). Indien een garantie is verstrekt door SWS
Waarborgfonds en/of de gemeente, dient ook overleg met de garantiegever(s) plaats te
vinden.

5. Als de stichting/BV subsidie(s) ontvangt, zal overleg met de subsidieverstrekker(s) moeten
plaats vinden om deze over te zetten op naam van de verkrijgende vereniging.
Variant: Een variant hierop is om de aandelen in de BV over te dragen aan de vereniging, maar
vervolgens niet te fuseren. Deze variant kan interessant zijn indien het gewenst is om de activiteiten
van de BV te houden van de activiteiten van de vereniging (bijvoorbeeld om dit in de toekomst met
de bijbehorende activiteiten makkelijker te kunnen verkopen door middel van een overdracht van
aandelen in de BV).
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Vragen?
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Waar kan ik meer informatie vinden?

Website DUS-I
www.dus-i.nl

Website NGF
www.ngf.nl
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Contactgegevens
Contactgegevens NGF
Jeroen Stevens
Tel:

06 5161 3389

E-mail:

jeroen.stevens@ngf.nl

Contactgegevens Deloitte

Rob Peters - Deloitte Tax
Tel:

088 288 5831

Mobiel:

06 1312 7103

E-mail:

robpeters@deloitte.nl

Nienke Roetert Steenbruggen – Deloitte Legal
Tel:

088 288 3690

Mobiel:

06 8201 4117

E-mail:

nroetertsteenbruggen@deloitte.nl
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