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Geachte heer Wiebes, 
 
Tijdens het bestuurlijk overleg financiële verhoudingen (Bofv) op 19 mei 2014 hebben wij op basis van 
een aantal concrete voorbeelden met u gesproken over de btw-nadelen die gemeenten ondervinden 
als zij samenwerken. Deze btw-nadelen belemmeren de samenwerking tussen gemeenten, terwijl het 
kabinet die juist wil stimuleren.  
 
In een memo voor het Bofv met dagtekening 19 mei heeft uw departement  aangegeven dat er mede 
vanwege de uitstralingseffecten naar andere sectoren helaas geen mogelijkheden zijn om de btw-
nadelen die aan samenwerking kleven weg te nemen.  
 
Het memo van 19 mei hebben wij  ter advisering voorgelegd aan professor dr. G.J. van Norden, 
hoogleraar belastingrecht aan de Tilburg University, gespecialiseerd in de BTW, en aan de heer W. 
Rouwenhorst, btw-expert en partner bij Price Waterhouse Coopers. Deze adviezen treft u bijgaand 
aan.  
 
Uit deze adviezen blijkt dat er meerdere fiscaalrechtelijke oplossingen zijn om de btw-nadelen van 
gemeenten bij samenwerken weg te nemen, die voor gemeenten btw-neutraal uitpakken. Oplossingen 
die bovendien aansluiten bij de praktijk in andere Europese lidstaten.  
 
Professor Van Norden geeft ook aan dat er voor het bestuursmodel (een samenwerkingsverband 
voert bijna alle activiteiteten van deelnemende gemeente uit) en het model van de centrumgemeente 
(een gemeente neemt bijna alle activiteiten van een gemeente over) een oplossing is voor het btw-
knelpunt door dan btw-compensatie te geven voor de vrijgestelde prestaties. Omdat er bij deze 
verregaande vormen van samenwerking geen sprake is van concurrentieverstoring, zien wij hier geen 
budgettaire gevolgen naar andere sectoren, en lijkt deze oplossing dus binnen handbereik te liggen.  
 
Voor het bestuursmodel kan volgens professor Van Norden het btw-technisch splitsen van prestaties 
van het samenwerkingsverband soelaas bieden, mits er een voor de uitvoeringspraktijk uitvoerbare 
regeling komt. Als de andere vermelde gewenste oplossingen niet worden doorgevoerd, verzoeken wij 
het ministerie zo snel mogelijk met een uitvoerbare regeling te komen voor het btw-technisch splitsen 
van de prestaties van het samenwerkingsverband. 
 
Indien het kabinet besluit de btw-knelpunten bij gemeentelijke samenwerkingen onverhoopt niet op te 
lossen dan verzoeken wij het kabinet te zorgen voor een adequate specifieke compensatie. 
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Ten slotte vragen wij om een oplossing voor het rentenadeel dat gemeente ondervinden als bij 
samenwerking btw-heffing plaatsvindt.  In het voorbeeld van het bestuursmodel (Hardenberg) 
bedraagt de compensabele btw over personeelskosten € 7,7 miljoen per jaar. Deze btw wordt 
gemiddeld 9 maanden vóórgefinancierd door de gemeenten. Per procentpunt rente betekent dit een 
aanvullende kostenpost van circa € 60.000 per jaar.  Deze btw komt namelijk niet in aanmerking voor 
een voorschot uit het BTW-compensatiefonds. Een voorschot is nu alleen mogelijk voor infrastructuur 
en vervoer, zie artikel 1, lid 3, Uitvoeringsregeling BTW-compensatiefonds. Wij verzoeken u deze 
voorschotmogelijkheden uit te breiden. 
 
Een afschrift van deze brief hebben wij naar minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties gezonden.   
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