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Geachte raadsleden, 

 

INLEIDING 
Sinds het boekenonderzoek in 2009  over de jaren 2004-2007, is er een lang lopend 
geschil met de belastingdienst. Gedurende de afgelopen jaren hebben wij met de 
belastingdienst constructief gewerkt aan het oplossen van alle geschilpunten. Dit heeft 
geleid tot het honoreren van een groot aantal bezwaarschriften en het terugbrengen 
van de geschillen tot de kern zijnde de wijze van afwikkeling van BTW over de 
exploitatie begraafplaatsen. De spelregels welke wij over en weer hanteren zijn 
vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.  

 

KERNBOODSCHAP 
Wij hebben als college ingestemd met deze vaststellingsovereenkomst met de 
belastingdienst. Door middel van deze brief informeren wij u hierover. 

 

CONSEQUENTIES 
Over de wijze van verwerking van de BTW op de begraafplaatsen blijven wij van 
mening verschillen met de belastingdienst. Om te voorkomen dat de gemeente en de 
belastingdienst in langdurige rechtszaken verwikkeld worden, spreken beide partijen in 
de vaststellingsovereenkomst uit dat de uitspraak van de rechter in een soortgelijke 
zaak gevolgd wordt, waardoor over en weer gedurende de lopende rechtszaken 
belangen worden zeker gesteld. 
 
Met deze vaststellingsovereenkomst waarin de spelregels zijn benoemd over hoe om 
te gaan met de BTW exploitatie begraafplaatsen vanaf 2004 tot heden, komen de 
overige geschillen over het boekenonderzoek over de jaren 2004-2007 tot een 
definitieve afronding en wordt voorkomen dat er een zelfde impasse ontstaat tijdens de 
afwikkeling van het lopende boekenonderzoek over het jaar 2012.  Na afronding van 
het lopende onderzoek informeren wij u over de uitkomsten.  
 
Voor het boekenonderzoek over de jaren 2004 t/m 2007 betreft dit een schikking van € 
640.804,- exclusief heffingsrente, inclusief heffingsrente circa € 700.000,-. Dit komt 
overeen met het in de 2

e
 Tussenrapportage 2014 door u beschikbaar gestelde budget. 

Dit is inclusief de BTW over de begraafplaatsen over de jaren 2004-2007.  
 

De Gemeenteraad van Albrandswaard 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina 2/2 

 
Vooruitlopend op de afwikkeling van de rechtszaken betaalt de gemeente het betwiste 
bedrag. Mochten we in het gelijk worden gesteld, volgt restitutie met rente van de 
volgende bedragen. 
 
Over de jaren 2004-2007 € 246.253 
Over de jaren 2008-2014 € 208.415 
Totaal    € 454.668 
 
Mocht de uitspraak in de lopende soortgelijke zaak negatief uitvallen en dus ook voor 
ons negatief zijn, dan leidt dit tot een aanvullend nadeel van € 208.415,- (exclusief 
heffingsrente). Binnen het risicoprofiel van de gemeente wordt jaarlijks in de begroting 
rekening gehouden met een risico van  
€ 450.000,-. Mocht dit risico uitkomen, dan zal dit ten laste komen van de Algemene 
reserve. 
 

VERVOLG 
Aangezien het een zeer technische materie betreft, willen wij graag in de audit-
commissie een verdere toelichting geven op de vaststellingsovereenkomst en het 
verloop van het lopende boekenonderzoek. 
 
Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 
Albrandswaard, 18 augustus 2015 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

  

Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 

 
 


