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2. Toelichting
Het Dagelijks Bestuur heeft, in haar vergadering van 22 november 2010, besloten in te stemmen met
de koop van brandweerkazernes door Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) van gemeenten in
plaats van huur, voor die brandweerkazernes die vallen binnen de herzieningstermijn, voor zover de
betreffende gemeente hier mee instemt en voor zover hier voor 31 december 2010 geen oplossing
beschikbaar is vanuit de belastingdienst/Ministerie van Financiën.

3. Implementatie en communicatie
In overleg tussen de belastingadviseur van VRHM, dhr. B.L.F. Oud van Deloitte Belastingadviseurs
B.V. en mevr. C. Hooijmans van de Belastingdienst Haaglanden, is afgesproken dat over de periode 1
januari 2010 tot aan de datum van daadwerkelijke levering de Belastingdienst niet de fiscale
consequenties zou verbinden (deel terugbetalen gecompenseerde BTW) in die situatie dat de levering
van de onroerende zaak vóór 1 maart 2011 zou plaatsvinden.
Conform het bepaalde door de belastinginspecteur zijn vóór 1 maart de volgende brandweerkazernes
door de VRHM gekocht die binnen de herzieningsperiode compensabele BTW vallen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gemeente Bergambacht
Gemeente Kaag en Braassem
Gemeente Nederlek
Gemeente Rijnwoude
Gemeente Rijnwoude
Gemeente Teylingen
Gemeente Vlist
Gemeente Zuidplas

post Bergambacht
post Rijpwetering
post Krimpen aan den Lek
post Benthuizen
post Koudekerk
post Warmond
post Haastrecht
post Zevenhuizen

De financiering van de koop van de verschillende kazernes is gesloten met de Bank Nederlandse
Gemeenten voor een totaalbedrag van € 13 mln. in zes tranches met verschillende rentepercentages.
Met gemeente Alphen aan den Rijn vonden nog besprekingen plaats over de post Aarlanderveen en
met gemeente Boskoop over post Boskoop.
Ministerie van Financiën
Op 3 maart jl. publiceerde het Ministerie van Financiën het nieuwsbericht dat “Btw-voordeel voor
gemeentelijke brandweerkazernes; gemeentes die hun brandweerkazerne gratis ter beschikking
stellen aan de veiligheidsregio krijgen een btw-voordeel van staatssecretaris Weekers. Zij hoeven
geen terugbetaling te doen aan het btw-compensatiefonds betreffende investeringen in de kazernes
als de gemeente deel uitmaakt van de betreffende veiligheidsregio. In het beleidsbesluit van 9 juni
2009 was al geregeld dat dit niet nodig was bij eigendomsoverdracht van brandweerkazernes aan de
desbetreffende veiligheidsregio. Staatssecretaris Weekers heeft dit besluit uitgebreid door dit ook te
laten gelden als de kazerne gratis ter beschikking wordt gesteld aan de veiligheidsregio. Het
beleidsbesluit is van kracht na publicatie in de Staatscourant.”
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In de tekst van het nieuwsbericht ontbreekt de expliciete verplichting tot koop om terugbetaling
compensabele BTW te voorkomen. Hierover is door de Controller overleg gevoerd met de
belastingadviseur van VRHM, dhr. B.L.F. Oud van Deloitte Belastingadviseurs B.V., dhr. van Oosten
en mevr. Verdegaal - van der Laan, respectievelijk advocaat en notaris van TeekensKarstens.
Besloten is de publicatie in de Staatscourant af te wachten en daarna eventuele vervolgstappen aan
het bestuur van de VRHM voor te leggen.
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