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Aan

Datum

Betreft

Contactpersoon

Doorkiesnummer

Email

Bijlage(n)

Ons kenmerk

Uw kenmerk

CC

Hofhoek 5

3176 PD Poortugaal

Postbus 1000

3160 GA Rhoon

Telefoon 010 506 11 11

Fax 010 501 81 80

www.albrandswaard.nl

Bankrekeningnummer

BNG 28.50.20.420

Openingstijden  

Publiekzaken:

ma, di, do, vr.:

09.30 - 13.00 uur

woensdag:

13.00 - 16.30 uur

17.30 - 20.00 uur

zaterdag:

09.30 - 11.30 uur

Kantoor ma t/m vr:

09.00 - 16.30 uur

(alleen volgens afspraak)

 
 
 
 
 
21 mei 2015  
Raadsinformatiebrief BAR ontwerpbegroting 2016 (BTW -vrijstelling) 
Dick Mol 
010-506 11 84 
D.Mol@BAR-organisatie.nl 
- 
188159  
 
 
Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
18 mei heeft uw raad zienswijze op de ontwerpbegroting 2016 van de BAR-organisatie 
besproken. De BTW -vrijstelling is een van de onderwerpen welke in de ontwerp-
begroting zijn opgenomen. Uw raad heeft in deze vergadering een nadere toelichting 
en verduidelijking gevraag op de opgenomen tekst over de BTW-vrijstelling. 
 
KERNBOODSCHAP 
 
De Bar-organisatie brengt alle kosten in rekening bij de deelnemende gemeenten. De 
basis van de nota is opgebouwd uit salariskosten, huisvestingskosten, ICT, 
huisvestingskosten etc. Deze nota wordt verhoogd met 21% BTW.  
De deelnemende gemeenten kunnen net zoals altijd de door hen betaalde BTW voor 
het grootste gedeelte terugvorderen bij de fiscus. Een gedeelte van de betaalde BTW 
is echter niet terug te vorderen bij de fiscus. Dit is de zogenaamde kostprijsverhogende 
BTW. Het is dus belangrijk om de hoogte van de BTW welke bij de gemeenten in 
rekening wordt gebracht te minimaliseren. 
De rekening van de BAR bestaat voor het grootste gedeelte uit salariskosten. In 
tegenstelling tot de tijd voorafgaande aan de BAR-samenwerking zijn deze 
personeelskosten vanuit de BAR belast met BTW. Het niet volledig kunnen 
terugvorderen van deze BTW over de salariskosten door de gemeenten zorgt dus voor 
het mogelijke financiële nadeel.  
 
Het kunnen vallen van de BAR-organisatie onder de zogenaamde koepelvrijstelling 
zorgt ervoor dat over de dienstverlening van de BAR geen BTW in rekening hoeft te 
worden gebracht en het nadeel zich dus niet voordoet. 
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Met de fiscus is er op dit moment overleg over het splitsen van de dienstverlening 
vanuit de BAR in overheidstaken en bedrijfsmatige activiteiten en de toerekening van 
kosten aan deze categorieën.  
Het uitgangspunt is om de koepelvrijstelling volledig toe te kunnen passen op de 
categorie overheidsactiviteiten en dit zorgt ervoor dat een mogelijk financieel nadeel 
voor het grootste gedeelte wordt voorkomen. 
De beweegruimte van de fiscus is beperkt tot de huidige wetgeving. Voor een volledige 
oplossing van dit probleem zijn wij afhankelijk van een snelle oplossing vanuit het 
ministerie van Financiën conform de vraag van de VNG. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


