
 
RELEVANTE WET- EN REGELGEVING EN VERORDENINGEN 

TOEREKENING VAN DE COMPENSABELE BTW IN DE TARIEVENBEREKENING 
 

1. Ministerie BZK - Handreiking kostentoerekening heffingen en gemeentelijke belastingen 

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in 2010, 2014 en 2016 handreiking 

kostentoerekening gepubliceerd waarin de stappen en de soorten kosten zijn genoemd om tot een 

kostenonderbouwing van de tarieven te komen. Daarin is opgenomen dat de omzetbelasting, die ingevolgde de Wet 

op het btw-compensatiefonds recht geeft op een bijdrage uit het fonds, ook tot de verhaalbare kosten worden 

gerekend (artikel 15.33, tweede lid, Wet milieubeheer). Het artikel luidt als volgt: Onder de (…) kosten wordt mede 

verstaan de omzetbelasting die ingevolge de Wet op het btw-compensatiefonds recht geeft op een bijdrage uit het 

fonds. 

 

2. Gemeentewet 

In artikel 229b is wettelijk geregeld dat de compensabele BTW tot de toerekenbare lasten en dus verhaalbare kosten 

horen die bij de tarievenberekening worden meegenomen.  

 

3. Financiële verordening (raadsbesluit d.d. 18 mei 2017)  

In artikel 12 lid 2 staat:  

Bij de directe kosten worden betrokken de bijdragen aan en onttrekkingen van voorzieningen voor de noodzakelijke 

vervanging van de betrokken activa en de afschrijvingskosten van de in gebruik zijnde activa. Voor de rechten en 

heffingen waarmee kosten in rekening worden gebracht, worden daarbij ook de compensabele belasting over de 

toegevoegde waarde (BTW) en de gederfde inkomsten van het kwijtscheldingsbeleid betrokken. 

 

Dit is bij de laatste actualisatie overgenomen uit de Financiële verordening 2014 (artikel 10 lid 2). 

 

4. Belastingnota 2020 (raadsbesluit d.d. 17 oktober 2019) : 

In de vastgestelde Belastingnota 2020 (blz. 20 en 21) zijn de directe lasten opgenomen die als toerekenbare kosten 

worden meegenomen in de tarievenberekening waaronder de compensabele BTW. 
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