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Geachte heer Van Zanen, 

Met de VNG en IPO heb ik eerder gesproken over de btw-problematiek bij 
samenwerkende gemeenten. Op dit punt heeft zich een onverwachte en positieve 
ontwikkeling voorgedaan waarover ik u graag informeer.  
 
In 2015 is in Europees verband, te weten in het zogenoemde btw-comité, volop 
gesproken over de reikwijdte van de zogenoemde btw-koepelvrijstelling. Deze 
overleggen hebben inmiddels tot een succesvolle uitkomst geleid. De Europese 
Commissie heeft zich namelijk onverwacht en duidelijk uitgesproken voor een 
ruimere toepassing van de koepelvrijstelling dan onder meer in Nederland het 
geval is. Deze ruimte benut ik graag. Dit betekent dat de koepelvrijstelling voor de 
dienstverlening van een fusieorganisatie van gemeenten vrijgesteld wordt van btw 
als de dienst van de fusieorganisatie hoofdzakelijk (voor 70% of meer) wordt 
gebruikt door de deelnemende gemeenten voor onbelaste overheidsactiviteiten of 
vrijgestelde activiteiten. In de praktijk van alledag betekent dit dat de 
fusieorganisatie een volledige btw-vrijstelling toepast op haar dienst aan de 
deelnemende gemeenten. Deze gemeenten voldoen namelijk allemaal aan die eis 
van 70% of meer en nemen ieder voor zich één totaaldienst van de 
fusieorganisatie af, die niet wordt gesplitst in verschillende onderdelen.   

Verder kunnen gemeenten de transparantiemethode toepassen voor de btw die 
aan de koepel in rekening is gebracht. Deze btw wordt door de koepel 
(fusieorganisatie) doorgeschoven naar de deelnemende gemeenten conform de 
eisen die zijn opgenomen in paragraaf 3.2 van het Besluit Omzetbelasting en 
compensatie van omzetbelasting bij publiekrechtelijke lichamen. Daarmee is de 
btw-problematiek van gemeentelijke samenwerking in de vorm van een 
fusieorganisatie vrijwel geheel opgelost.  
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Ik zal deze beleidswijziging op de gebruikelijke wijze publiceren, waarbij conform 
het Besluit Fiscaal Bestuursrecht ambtshalve niet op het verleden wordt 
teruggekomen.  

 

Hoogachtend, 

 

de staatssecretaris van Financiën, 

 

 

 

 

 

Eric Wiebes 


