
 

 

 

 

 

 

 
Schriftelijke vragen ex. artikel 38 Reglement van Orde 

met betrekking tot 
BTW-risico’s van de gemeente Haarlem bij de uitvoering van Gemeenschappelijke Regelingen 

 

 

Haarlem, 15 juni 2020 

 
Geacht college, 
 
De gemeente Haarlem is deelnemer aan een aantal gemeenschappelijke regelingen. Waar de gemeente 
de uitvoerende instantie is, maakt de gemeente vermoedelijk aanspraak op de zogeheten 
koepelvrijstelling van de omzetbelasting. In de afgelopen twee jaren zijn er een aantal arresten1,2,3 
gewezen, die betrekking hebben op de koepelvrijstelling. Deze arresten lijken de BTW-koepelvrijstelling 
voor gemeenten onder druk te zetten.4 D66 wil graag in kaart gebracht hebben of deze arresten 
nadelige consequenties kunnen hebben voor de door de gemeente Haarlem toegepaste vrijstellingen. 
 
1. Bent u het met D66 eens dat de gemeente Haarlem moet voorkomen dat de gemeente een BTW-

risico loopt  wanneer Haarlem de dienstverlenende partij is bij een gemeenschappelijke regeling?  
2. Van welke gemeenschappelijke regelingen is Haarlem de dienstverlenende en facturerende partij? 
3. Klopt het dat de gemeente bij de facturering gebruik maakt van de BTW-vrijstellingsregeling van 

artikel 11 lid 1 sub u Wet op de omzetbelasting 1968? 
4. In zijn arrest van 12 juli 2019 heeft de Hoge Raad 

(https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2019:1174) geoordeeld dat het 
op grond van dit artikel noodzakelijk is dat de dienstverlener “ter zake van aan haar leden verleende 
diensten, van deze leden slechts terugbetaling vordert van hun aandeel in de gezamenlijke 
uitgaven”. De Hoge Raad laat daarmee het arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 4 
juli 2017 in stand, waarin het Gerechtshof oordeelde dat de vordering uitsluitend betrekking mag 
hebben op “het precieze aandeel van de betrokkenen in de gezamenlijke uitgaven ten behoeve van 
die diensten”.  Kan de gemeente wanneer het de uitvoerende instantie is het precieze aandeel van 
de betrokkenen in de gezamenlijke uitgaven ten behoeve van die diensten vaststellen? Hoe doet de 
gemeente dat? 
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 HR 12 juli 2019; ECLI:NL:HR:2019:1174 
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 EHvJ 21 september 2017; ECLI:EU:C:2017:719 

3
 EHvJ 20 november 2019; ECLI:EU:C:2017:719 

4
 https://www.pwc.nl/nl/actueel-en-publicaties/belastingnieuws/btw/btw-koepelvrijstelling-verder-onder-druk-

na-uitspraak-hoge-raad.html 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2019:1174


5. Loopt de gemeente Haarlem voor wat betreft de toepassing van de BTW-koepelvrijstelling een 
belastingrisico, en zo ja, hoe hoog is dat risico? 

 
 
Vriendelijke groet, 
 
Thessa van der Windt  
Raadslid D66 Haarlem     


