
 

 

 

 

MEMORANDUM 

Bij VNG-brief Financiële punten d.d. 7 juli 

BB/U201401272 

Onderwerp: Gemeentelijke punten bij begrotingsbesprekingen  

 

Aanleiding 

De begrotingsbesprekingen van het Rijk vinden dit jaar plaats in het perspectief van verbeterde 

economische groeicijfers. De gemeenten staan echter voor ongekend forse taakuitbreidingen waarbij 

de financiën van gemeenten onder grote druk staan. Daarnaast bereikten ons recent 

kabinetsvoornemens met nieuwe financiële beperkingen voor de gemeenten. Deze en andere 

financiële punten zijn in dit memorandum nader geduid, met het verzoek om hier bij de 

begrotingsbesprekingen de komende weken nadrukkelijk aandacht aan te besteden. Voorafgaand aan 

besluitvorming van het kabinet zouden wij graag bestuurlijk overleg met de betrokken 

bewindspersonen voeren. 

 

BTW-knelpunten 

Er zijn twee btw-knelpunten waar gemeenten zich grote zorgen om maken: 

- de btw bij samenwerkende gemeenten en 

- het Sportbesluit.  

Btw bij samenwerkende gemeenten  

Als gemeenten samenwerken kunnen zij btw die betrekking heeft op vrijgestelde prestaties niet in de 

btw-aangifte terugvragen en kunnen zij dat ook niet claimen bij het btw-compensatiefonds. Deze btw 

vormt dus een extra kostenpost voor gemeenten die zij niet zouden hebben als zij de taak individueel 

zouden blijven uitvoeren.  

 

Ondanks uitvoerige schriftelijke communicatie is de problematiek ten aanzien van btw bij 

samenwerkende gemeenten allesbehalve opgelost. In de brief aan de VNG van 16 juni jl. 

marginaliseert het kabinet onterecht het probleem. Macro gezien is het niet het grootste knelpunt. 

Maar in individuele gevallen benadeelt het samenwerkende gemeenten fors. In de eerder met uw 

kabinet gedeelde voorbeelden van samenwerkingsverbanden zien we dat het al snel gaat om enkele 

tonnen aan extra btw-last per samenwerking.  

 

Het kabinet geeft aan dat een fiscale oplossing grotendeels onbegaanbaar is. En ook het btw-

compensatiefonds openstellen en voeden voor declaraties uit samenwerkingsverbanden acht het 

kabinet geen begaanbare route vanwege concurrentieverstoringen. Dit laatste betwijfelen wij ten 

zeerste, gezien ook de visie van professor Van Norden. Hij stelt dat samenwerking op typische 

overheidstaken geen concurrentieverstoringen met zich mee kunnen brengen. Over dat argument 

wordt heengestapt. Wij vragen u hier nogmaals naar te kijken. Als de fiscale route geen soelaas biedt, 

rest als enige optie dat gemeenten financieel worden gecompenseerd. Wij blijven van mening dat 

gemeenten niet fiscaal gestraft moeten worden voor de wijze waarop ze hun overheidstaken willen 

uitvoeren.  
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Het Sportbesluit 

Het tweede knelpunt is het Sportbesluit. Het ministerie van Financiën heeft aangekondigd het 

Sportbesluit verregaand aan te willen passen. Het ter beschikking stellen van sportaccommodatie 

door gemeenten - dat nu nog onder het lage btw-tarief valt als sprake is van gelegenheid bieden tot 

sportbeoefening - wordt in het Belastingplan 2015 vrijgesteld van btw. Dit naar aanleiding van 

jurisprudentie.  

Wij vragen ons allereerst af of de interpretatie van die jurisprudentie juist is. Als het kabinet de 

aanpassing van het Sportbesluit doorzet, zien wij dat dat een grote impact heeft voor gemeenten en 

de investeringen in sportaccommodaties. 

 

Een verkenning laat namelijk zien dat het op jaarbasis gaat om een nadeel voor gemeenten van circa 

€ 200 mln structureel. Het mag duidelijk zijn dat gemeentelijke investeringen in sport en in het 

bijzonder in sportaccommodaties hiermee zwaar onder druk komen te staan. En het zal zonder enige 

twijfel grote invloed hebben op de mate waarin gemeenten sportbeoefening en –participatie kunnen 

faciliteren. Dat kan niet de bedoeling zijn van deze wijziging in regelgeving. Daarom roepen wij het 

kabinet op om de jurisprudentie nogmaals kritisch tegen het licht te houden. Mocht dat niet leiden tot 

behoud van het huidige lage btw-tarief, dan dringen wij er bij u op aan om de extra btw-inkomsten die 

het Rijk door deze maatregel ontvangt, terug te laten vloeien naar gemeenten. Dat voorkomt dat 

gemeenten zich genoodzaakt zien het niveau van voorzieningen te verlagen.  

 

Belasting op storten en verbranden restafval  

In het Bestuurlijk Overleg financiële verhoudingen van afgelopen mei hebben wij met uw kabinet 

gesproken over het alternatief dat u zoekt voor de huidige stortbelasting. Staatssecretaris Wiebes 

heeft toen aangegeven opnieuw alle alternatieven te bekijken.  

 

Op 2 juli jl. hebben het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een brief 

aan de Tweede Kamer gestuurd over het gekozen alternatief waarmee per 2015 € 100 mln opgehaald 

moet worden. Het is u bekend dat de VNG liever ziet dat een belasting was neergelegd bij de 

producenten in plaats van bij burgers. Wij blijven dan ook bij ons eerdere standpunt dat een 

verpakkingenbelasting of heffing op gebruik van virgin-grondstoffen beter past binnen het programma 

“Van Afval Naar Grondstof”. Daarmee had het Rijk de belastingbetalende burger ontzien en was de 

belasting neergeslagen bij de producenten aan de voorkant van de grondstoffenketen. En via de 

producenten terecht gekomen bij de gebruikers, in onze ogen een veel rechtvaardigere wijze van 

doorbelasten van de kosten.  

 

Wij zijn dan ook teleurgesteld dat uw kabinet hier niet voor heeft gekozen. Een gat in de 

Rijksbegroting wordt gedicht met een stijging van de afvalstoffenheffing voor burgers, terwijl het Rijk al 

jaren van gemeenten verlangt dat zij zorgen voor een gematigde lokale lastenontwikkeling. Deze 

maatregel noopt gemeenten ertoe om, de belasting die betaald moet worden over het verbranden van 

ongeveer 4 miljoen ton restafval, € 52 mln extra aan afvalstoffenheffing aan burgers door te 

berekenen. Deze maatregel doet de gemeentelijke inspanningen van de laatste jaren om de 

afvalstoffenheffing naar beneden te brengen door middel van meer afvalscheiding en efficiency dan 

ook geheel teniet.  

 

Die markering dient in ieder geval gemaakt te worden in relatie tot bespreking van de Monitor Lokale 

Lasten op het jaarlijks Bestuurlijk Overleg financiële verhoudingen. Als het kabinet niet alsnog kiest 
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voor een verpakkingenbelasting of heffing op gebruik van virgin-grondstoffen, dan houden wij  het Rijk 

eraan dat de stijging van de afvalstoffenheffing niet op gemeentelijk conto wordt geschreven. 

 

Opschalingskorting 

In het regeerakkoord zijn bovenop de ‘trap-op-trap-af’ meerdere maatregelen genomen die 

gemeenten meer dan evenredig korten. De meest onredelijke daarvan is de opschalingskorting 

oplopend van € 60 mln in 2015 tot € 975 mln structureel vanaf 2025.  

De opschalingskorting gaat niet gepaard met een taakwijziging, waardoor een dergelijke uitname 

ongefundeerd is. Artikel 2 Financiële-Verhoudingswet is immers niet aan de orde. De uitname is een 

ongekende inbreuk op de ongeschreven regel dat iedere overheidslaag de vruchten van efficiënter 

werken zelf mag plukken.  

 

Vanuit de Algemene Ledenvergadering van 18 juni jl. hebben wij de opdracht gekregen om met u in 

gesprek te komen over deze opschalingskorting na deze kabinetsperiode. In dat licht wijzen wij ook op 

het Bestuurlijk Overleg financiële verhoudingen van afgelopen mei, waarin wij hebben aangegeven de 

opschalingskorting te willen koppelen aan het project “de toekomst van de normeringssytematiek”, dat 

dit najaar door Rijk en VNG gezamenlijk ingezet wordt. Het kan niet zo zijn dat een toekomstig stelsel 

start met een forse verlaging van de algemene uitkering als gevolg van deze opschalingskorting. Wij 

dringen er –vooruitlopend op dat gezamenlijke project– bij u op aan om in ieder geval de stijging van 

de opschalingskorting uit de begroting voor de jaren na deze kabinetsperiode te schrappen.  

 

VPB-plicht voor overheidsbedrijven 

Op 26 mei jl. hebben wij onze reactie gegeven op de internetconsultatie van het conceptwetsvoorstel 

modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen. In onze reactie pleiten wij 

onder meer voor uitbreiding van de vrijstelling voor samenwerkingsverbanden, die losstaat van de 

vorm waarin de samenwerking plaatsvindt. Daarmee kan ook een vrijstelling gerealiseerd worden voor 

dienstverleningsovereenkomsten die tussen publiekrechtelijke of privaatrechtelijke overheidslichamen 

worden gesloten in het kader van de uitoefening van een overheidstaak. Want ongeacht de vorm van 

samenwerking zouden alle overheidsactiviteiten vrijgesteld moeten zijn van VPB-plicht.  

 

Daarnaast zijn wij met het Ministerie van Financiën in gesprek over het implementatieplan van de 

aankomende wijzigingen in de VPB-wetgeving. Hangende de keuzes die in de wetgeving nog 

gemaakt moeten worden, is al wel duidelijk is dat de voorgestelde wetswijziging een forse 

administratieve operatie voor gemeenten betekent. In dat kader refereren wij aan artikel 2 van de 

Financiële-Verhoudingswet en vragen het kabinet daarom in de begrotingsbesprekingen rekening te 

houden met een passende vergoeding voor invoeringskosten van gemeenten in 2015 en 

uitvoeringskosten vanaf 2016. Ook gaan wij ervan uit dat de wetswijziging voor gemeenten budgettair 

neutraal uitwerkt. Het oogmerk is immers niet geld van de ene overheid (onder andere gemeenten) 

over te hevelen naar de andere overheid (het Rijk). Wij zijn graag bereid actief mee te denken over de 

wijze waarop eventuele belastingheffing terug kan vloeien naar de desbetreffende gemeente. 


