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Mededelingen algemeen bestuur 

 

Datum vergadering: 15 december 2017 Datum: 27 november 2017 

Agendapunt: 04 Aantal bijlagen: -- 

 
 

STATUS MEDEDELINGEN 

 
X Informatief;  Besluitvormend;  Oordeelsvormend; 

 
 

VOORGESTELDE BESLISSING 

 
Voorgesteld wordt: 
kennis te nemen van onderstaande mededelingen. 
 

 

TOELICHTING EN OVERWEGINGEN 

 
a. Stand van zaken Inrichtingen Bestand 2.0 

 
Op 12 juli 2017 heeft het algemeen bestuur besloten om het IB te actualiseren en de directie toe-
stemming te geven om binnen de begroting 2017 de noodzakelijke geldmiddelen beschikbaar te 
stellen om die actualisatie uit te voeren. 

In september 2017 is een plan van aanpak opgesteld. In oktober zijn de werkzaamheden gestart. 
Het is een bewerkelijk project, er zijn ruim 1.800 uren mee gemoeid. 
Uitbesteding hoort niet tot de mogelijkheden gelet op de specifieke kennis die vereist is. 

De inzet is er op gericht in januari 2018 de administratieve werkzaamheden uitgevoerd te hebben. 
In januari/februari 2018 vindt de noodzakelijke fysieke schouw plaats door locaties te bezoeken en 
te onderzoeken of en zo ja welke (bedrijfsmatige) activiteiten er plaatsvinden. 
In die periode zullen ook de gemeenten in kennis gesteld worden van de uitkomsten. 
In de loop van februari 2018 is dan het geactualiseerde IB 2.0 beschikbaar.  
Dat bestand vormt vervolgens de basis voor de afrekening van programma 3 (collectieve taken) in 
2018. Ook vormt het bestand (eventueel) de grondslag voor de berekening van de toekomstige 

MWB-norm. 
 
b. Wijziging BTW-regime per 1 januari 2018. 
 

Inleiding 
Sinds de start van de OMWB wordt bij de facturering van de diensten richting de deelnemers de 

zogeheten koepelvrijstelling toegepast.  
Dat heeft tot gevolg dat de Omgevingsdienst een groot deel van de door haar betaalde inkoop-BTW 
kan ‘doorschuiven’ naar de deelnemers. De deelnemers kunnen deze doorgeschoven BTW vervol-
gens declareren bij het BTW-compensatiefonds. Een klein deel van de betaalde btw (15%) kan 
worden geboekt als verrekenbare btw en wordt teruggevraagd bij de inspectie.   
 
Situatie vanaf 2018  

Bij brief van 15 september 2017 aan de Tweede Kamer geeft de staatssecretaris aan dat hij de 
eerder door hem toegestane (ruimere) uitleg van de koepelvrijstelling voor samenwerkingsverban-
den met ingang van 1 januari 2018 beëindigt vanwege EU-regelgeving. Derhalve dient vanaf 2018 
het ‘gewone’ btw regime te worden toegepast. Als gevolg hiervan moet de OMWB vanaf 2018 de 
BTW voor 100% in vooraftrek brengen en op alle geleverde diensten het hoge btw percentage 

(21%)  in rekening brengen.  
 

Gevolgen voor de deelnemers 
De facturering wijzigt vanaf 2018. Op iedere factuur komt nu direct alle btw te staan.  
Daarentegen krijgen de deelnemers geen facturen meer met ‘doorschuif’ btw.  
Zowel de doorschuif btw (oude situatie)  als de gefactureerde btw (nieuwe situatie) kunnen door de 
deelnemers gedeclareerd worden bij het BTW compensatiefonds.  
Budgettair heeft de wijziging geen effecten voor zowel de deelnemers als de OMWB. 
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VERVOLGPROCES 

 
Vervolgproces is bij de betreffende mededeling vermeld. 
 
 

COMMUNICATIE 

 
Communicatie gewenst? X ja;  nee; 

 
De veranderde werkwijze met betrekking tot het in rekening brengen van de BTW aan de deelne-

mers zal aan de deelnemers worden medegedeeld. 

 
 

VERMELDING BIJLAGEN 

 

Geen bijlagen 


