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2. Toelichting
Het Algemeen Bestuur heeft, in haar vergadering van 25 juni 2009, besloten tot:
1. Kennis te nemen van de beschreven BTW-problematiek als gevolg van de Wet veiligheidsregio’s;
2. De BTW-problematiek te (laten) kwantificeren in het Project Inrichting en Implementatie Regionale
Brandweer Hollands Midden (Werkgroep Ontvlechtingsprotocol);
3. In bovengenoemd project, in samenspraak met Deloitte Belastingadviseurs B.V., te komen tot de
fiscaal gunstigste constructie en deze bestuurlijk voor te leggen in vergelijking met het gekozen en
besloten bestuurlijk uitgangspunt dat kazernes in beginsel van de eigenaren worden gehuurd.
BTW-problematiek onroerende zaken:
Indien de gemeente een kazerne bouwt en deze kazerne levert dan wel verhuurt aan een derde,
treedt zij niet op als overheid, maar wordt opgetreden in de hoedanigheid van ondernemer. Aangezien
verhuur van een gebouw is vrijgesteld van BTW, is geen aftrek van BTW, begrepen in de kosten van
de investering in een onroerende zaak, mogelijk.
Ten aanzien van kazernes die nog binnen de herzieningperiode (een onroerende zaak wordt voor de
heffing van BTW tien jaar gevolgd) worden verhuurd, zal de BTW door de leverende gemeente
moeten worden herzien. Verhuur van onroerende zaken, gebouwd en in gebruik genomen na 2003,
van de gemeenten aan brandweer Hollands Midden heeft nadelige fiscale gevolgen voor de
gemeenten.
Wet veiligheidsregio’s en brandweer Hollands Midden
Aangezien de Wet van kracht is geworden op 1 oktober 2010 en in het bestuur van 2 september 2010
een “go”-besluit is genomen tot regionalisering van de brandweer per 1 januari 2011, dienen op korte
termijn concreet afspraken te worden gemaakt met gemeenten en Veiligheidsregio Hollands Midden
over levering dan wel verhuur van onroerende zaken.
Door Deloitte Belastingadviseurs zijn de diverse situaties die zich hierbij voor kunnen doen en de
fiscale gevolgen daarvan per situatie aangegeven. Dit is op 12 oktober jl. in een informatiesessie met
hoofden Financiën gedeeld.
Conclusie is dat de BTW-problematiek die speelt bij levering dan wel verhuur van brandweerkazernes
binnen de herzieningstermijn min of meer financieel neutraal kan worden opgelost door verkoop van
brandweerkazernes van gemeenten aan de veiligheidsregio.

3. Implementatie en communicatie
Per gemeente zal voor de relevante situatie per kazerne een voorstel aan het bestuur worden gedaan.

4. Bijlagen
1. Overzicht bouwjaren Kazernes.
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