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Betreft: Beantwoording schriftelijke vragen (RvO, artikel 40) inzake fiscaal trucje m.b.t. afvalstoffenheffing

Geachte mevrouw Van Vliet en heer Kloos,
Op 1 maart 2021 heeft u schriftelijke vragen gesteld over het toepassen van fiscale trucjes met betrekking
tot de verwerking van de btw van het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Aanleiding voor uw
vragen was een alinea uit een brief van oud-wethouder Vermaat uit een briefwisseling tussen het college
en de gemeenteraad van Barendrecht. In deze brief beantwoorden wij uw vragen.
Vraag 1
Is de wethouder bekent met dit fiscaal trucje?
Antwoord:
Er is in deze geen sprake van een trucje, het gaat om toepassing van wettelijk toegestane regelgeving.
Vraag 2
Heeft de wethouder voor Ridderkerk hetzelfde BTW trucje toegepast? Zo ja hoeveel belasting is dan uit
het gesloten systeem gehaald en dus niet benut om hiermede de afvalstoffenheffing te beperken?
Antwoord:
Deze methode is in Ridderkerk altijd al gebruikt. Aanleiding hiervoor is de verlaging van de algemene
uitkering uit het gemeentefonds sinds de invoering van het btw-compensatiefonds. Het btwcompensatiefonds wordt jaarlijks gevuld door uitnamen uit het gemeentefonds. Dit resulteert voor de
gemeente in een lagere algemene uitkering uit het gemeentefonds. Conform wet en regelgeving (zie
bijlage) wordt (een deel) van de verlaging van de algemene uitkering beschouwd als kosten van de
inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. De opbrengsten uit de afvalstoffenheffing met
betrekking tot de compensabele btw wordt gebruikt als (gedeeltelijke) dekking voor de lagere inkomsten
uit de algemene uitkering.

Op basis van de begroting 2021 is € 1.247.400 aan BTW toegerekend aan de kosten van de inzameling
en verwerking van afval en verrekend met de opbrengsten van afvalstoffenheffing. In de jaarrekening
2020 is € 948.000 aan BTW als kosten van de afvalinzamelingen en verwerking verrekend.
Vraag 3
Indien vraag 2 bevestigend wordt beantwoord wat waren de overwegingen van de wethouder zo te
handelen?
Antwoord:
In Ridderkerk passen we dezelfde systematiek al enige jaren toe. Als we dat niet zouden doen dan zou
dat als consequentie hebben dat er een tekort ontstaat in de begroting van € 1.247.400 op dit moment.

Vertrouwende erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk,
de secretaris

de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke

mw. A. Attema

Bijlage:
- Overzicht van relevante wet- en regelgeving

