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Onderwerp: BTW/BCF met betrekking tot Jeugdhulp 
 
 
 
Aanleiding 

In november 2014 heeft Holland Rijnland de gemeenten gevraagd om hun mandaat aan te 
leveren om namens de samenwerkende gemeenten voor Jeugdhulp een brief te kunnen 
sturen naar de Belastingdienst over het BTW vraagstuk. Dit verzoek heeft niet alle 
gemeenten op de juiste wijze bereikt. Bij nader inzien bleek dit afzonderlijke mandaat 
echter ook niet noodzakelijk te zijn. 

 
Dienstverleningsovereenkomst 

In de dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeenten en Holland Rijnland  is het op 
basis van artikel 5 mogelijk een verzoek tot bevestiging van standpunten aan de 
Belastingdienst  te doen. 
 
5. Mandaat / volmacht en machtiging en begrenzing van de uitoefening daarvan  
1.    Opdrachtgever verleent alle noodzakelijke juridische en bestuurlijke medewerking om de werkzaamheden 
door Opdrachtnemer te kunnen laten uitvoeren en laat de bestuursorganen van de aan deze overeenkomst 
deelnemende gemeenten alle daartoe noodzakelijke besluiten (waaronder volmacht, mandaat- en 
machtigingsbesluiten) nemen, waarmee het Dagelijks Bestuur van Opdrachtnemer, respectievelijk de Voorzitter 
bevoegd is om namens Opdrachtgever, respectievelijk de bestuursorganen van de deelnemende gemeenten alle 
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten (en voorbereidingen daartoe te treffen) 
die nodig zijn voor een correct uitvoering van deze overeenkomst en de daarin opgenomen taken.  
 
Vanaf 10 maart 2015 is daarom aan de fiscalist van Holland Rijnland direct opdracht 
gegeven zo spoedig mogelijk de (concept) brief aan de Belastingdienst aan te passen met 
de laatste informatie vanuit Holland Rijnland en Servicepunt71. 
 

Planning 
 

Data Omschrijving 
17 maart 2015 (Concept) brief aan belastingdienst 

gereed 
Rest week 12 In overleg met Servicepunt71 wordt 

(concept)brief vastgesteld 
Week 13 Brief voor commentaar bij gemeenten 

via AO-leden 
Eind Week 13 Versturen brief aan belastingdienst 
Week 20 tot 26 Besluit van Belastingdienst. We gaan 

daarbij uit van een termijn van 6 
weken, die de belastingdienst kan 
verlengen met nogmaals een termijn 
van 6 weken 

Week 19 tot 26 Holland Rijnland zal regelmatig 
informeren over de voortgang  

Na ontvangst Besluit van Belastingdienst wordt 
doorgestuurd naar PHO-SoAg en AO-
leden 

Daarna Voor eventuele noodzakelijke acties 
worden afspraken gemaakt. 

 
Wat moet worden afgestemd met de belastingdienst? 
 

 De instellingen die Jeugdhulp bieden en zijn als instelling vrijgesteld van BTW, 
daardoor is  er geen sprake van “doorgeschoven” BTW. 

Vergadering: PHO SoAg  
Datum: 01 april 2015  
Locatie: Oegstgeest 
Agendapunt:  
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BTW verhogende activiteiten 
 Servicepunt71 is een onderneming en brengt BTW in rekening.  
 De Coöperatie JGT’s zal hun factuur in 2015 verhogen met BTW, in de jaren erna 

wordt verwacht dat zij vrijgesteld zullen worden. 
 De BTW voor Taxivervoer. 
 De BTW van gedetacheerde medewerkers vanuit de gemeenten 

 
Over de kosten van werkzaamheden door Holland Rijnland aan de samenwerkende 
gemeenten  wordt op grond van de zogenoemde koepelvrijstelling geen BTW geheven en 
wordt daardoor in de brief als uitgangspunt genomen. 
 
 

Waar is risico te verwachten? 
a. Zowel de fiscalisten van Holland Rijnland als die van Servicepunt71, achten de kans 

bijzonder klein dat BTW betaald moet worden als via Holland Rijnland de facturen betaald 
worden van de Jeugdhulp. Ook al heeft de staatssecretaris in een brief niet expliciet de 
samenwerkingsverband tussen Holland Rijnland en de betreffende gemeenten verwoord, 
verwacht wordt dat dit samenwerkingsverband wel in de geest van zijn voorbeelden is. 
We verwachten hierover daarom een positief besluit van de Belastingdienst 

b. Voor de BTW van het Servicepunt71 verwachten we een positief besluit dat deze bij de 
aangesloten gemeenten voor compensatie via het BTW compensatiefonds in aanmerking 
komt en zien geen reden waarom daarvan zou worden afgeweken. 

c. Coöperatie JGT’s en Taxivervoer heeft kostenverhogende BTW tot gevolg. Hiervan is 
onduidelijk of de belastingdienst hierbij akkoord zal gaan om de BTW compensabel te 
laten zijn voor gemeenten. 

 Taxivervoer is namelijk een individuele verstrekking waarvoor in principe geen 
compensatie zal zijn van BTW. Belang is echter gering omdat daarop het lage BTW 
tarief wordt toegepast. Geschatte BTW component € 2.000,- 

 De Coöperatie JGT’s moet nog goed bestudeerd worden, de fiscalist van de 
Coöperatie is hier trekker van. Dit valt geheel buiten het zichtveld van 
Samenwerkende gemeenten aangezien er voor 2015 geen contract met hen is 
afgesloten. Ook voor 2016 is ingeschat dat de Coöperatie JGT’s nog geen 
contractpartner zal zijn. Zodra contractering in beeld gaat komen, dan dient de 
coöperatie te kunnen overleggen dat zij vrijgesteld zijn van BTW.  

d. Gedetacheerde medewerkers vanuit de gemeenten. Dat de belastingdienst dit niet zou 
accepteren als “doorschuif BTW” schat Holland Rijnland laag in aangezien we hier te 
maken hebben met voorbereiden van beleid en monitoring voor de gemeenten. Dit is 
gelijk aan de werkzaamheden waarvoor de BTW normaal gesproken kan worden 
doorgeschoven. Het is geen dienst die verricht wordt voor de jeugdhulp zelf. 
Servicepunt71 acht het risico echter hoger in. Zij redeneren dat de fiscus voor de 
werkzaamheden van Jeugdhulp een nieuw besluit moeten nemen, waardoor je vooraf niet 
kan weten wat het besluit zal zijn. Geschatte BTW component € 70.000,- 

 
Volgende week zal de brief verstuurd worden en zes weken daarna zullen we van de 
Belastingdienst vernemen wat ze heeft besloten, pas daarna kunnen passende maatregelen 
worden genomen.   


