Beantwoording schriftelijke vragen AB vergadering 11 maart 2020
Van:

Dagelijks Bestuur

d.d.:

12 maart 2020

Onderwerp: Ontwerpbegroting 2021 Het Waterschapshuis - Gewijzigde begroting 2020
Vraag 1
Bij de behandeling in het algemeen bestuur op 11 maart van het voorstel Begroting Het
Waterschapshuis stelde de heer Vermue (fractie Werk aan Water) een vraag bij de financiële
berekening. Dit was een vervolgvraag op een schriftelijke vraag bij de begroting (stuk 9.1).
De vraag ging over de wijziging van de begroting 2020. De begroting van Het Waterschapshuis is
exclusief BTW, bij het innen van de bijdrage per waterschap berekent Het Waterschapshuis BTW.
De bedragen in het bestuursvoorstel zijn daarom inclusief BTW (zie antwoord op de schriftelijke
vraag).
Als dat zo is: het verschil in bedragen lijkt niet te verklaren door de BTW: het de stijging van de
begroting in het bestuursvoorstel (inclusief BTW) is niet 21% hoger dan het bedrag exclusief BTW
in de begroting 2020 van Het Waterschapshuis. Hoe zit dit?
Antwoord 1
Het klopt dat de stijging inclusief BTW niet 21% hoger is dan de stijging exlusief BTW, zoals je zou
verwachten. Dit komt doordat Het Waterschapshuis in het voorjaar van 2019 te maken kreeg met
een uitspraak van de Belastingdienst dat Het Waterschapshuis BTW-plichtig is. De Belastingdienst
kwam daarbij terug op een eerdere uitspraak dat Het Waterschapshuis als koepelorganisatie
vrijgesteld is van BTW.
De “primaire” begroting 2020 was op dat moment echter al af. Die is dus nog gebaseerd op de
BTW-vrijstelling. De geactualiseerde begroting houdt nu wel rekening met de BTW-plicht.
Dit maakt de vergelijking tussen de actuele en de primaire begroting wat lastig. We lichten dit
hieronder toe.

Gevolg uitspraak Belastingdienst
Door het vervallen van de vrijstelling moet Het Waterschapshuis nu BTW berekenen over de
bijdrage van de waterschappen. Daar staat tegenover dat HWH nu zelf de BTW kan aftrekken die
leveranciers bij HWH in rekening brengen. Per saldo wordt het voor waterschappen duurder, maar
geen 21%.
De kosten van Het Waterschapshuis bestaan grotendeels uit kosten die leveranciers in rekening
brengen en uit eigen personeel. Tot 2019 werden deze kosten één-op-één doorberekend aan de
waterschappen. U ziet dit terug in een voorbeeldberekening:
Kosten HWH
Kosten HWH
Bijdrage ws
Oorspronkelijk
exclusief BTW
inclusief BTW
Leverancierskosten
€ 121.000
€ 100.000
121.000
HWH-personeel
€ 35.000
€ 35.000
42.350
Totaal
€ 156.000
€ 135.000
€ 163.350
De kosten exclusief BTW voor HWH zijn in dit voorbeeld 15,6% lager door de uitspraak van de
Belastingdienst, omdat de BTW over de leverancierskosten teruggevorderd kan worden. Voor de
waterschappen zijn de kosten per saldo hoger doordat HWH over de eigen personeelskosten nu
BTW berekent.

Doorwerking in de geactualiseerde begroting 2020
Zoals gezegd was de uitspraak van de Belastingdienst nog niet bekend bij het opstellen van de
primaire begroting 2020. Bij de geactualiseerde begroting is deze wel meegenomen. Om nog
enigszins een vergelijking te kunnen maken heeft Het Waterschapshuis de oorspronkelijke
begroting teruggerekend naar een begroting exclusief BTW. Zoals uit het bovenstaande voorbeeld
blijkt is dat niet simpelweg de oorspronkelijke begroting gedeeld door 1,21.
In paragraaf 23.4 staat een vergelijking van de beide begrotingen inclusief en exclusief BTW:
Mutatie 2020 actualisatie
t.o.v. 2020 primair
excl. BTW
incl. BTW
Inclusief t.o.v. exclusief BTW

geactualiseerd

primair

Verschil

€ 23.576.972
€ 28.528.136
121%

€ 19.354.051
€ 22.326.326
115%

€ 4.222.922
€ 6.201.810
147%

De oorspronkelijke begroting 2020 ziet u terug onder “Primair, inclusief BTW”. Ook hier ziet u dat
het herrekende bedrag exclusief BTW circa 15 % lager is dan de oorspronkelijke begroting, en geen
21% zoals je zou verwachten.
Doordat de verhouding inclusief-exclusief bij de primaire begroting geen 121% is, is ook bij de
stijging van de begroting de verhouding inclusief-exclusief BTW geen 121%. (Door het tegelijk
rekenen met verschillen en met verhoudingen lijkt het effect van 147% hier misschien op het
eerste gezicht te groot, maar het klopt wel.)

Doorwerking in de ontwerpbegroting 2021
In de ontwerpbegroting 2021 is dit anders: zowel de geactualiseerde begroting 2020 als de
begroting 2021 houden op dezelfde manier rekening met de BTW-berekening. De verhouding
inclusief-exclusief BTW is hier bij beide jaren wel 121%, en dat werkt door in de daling van de
begroting: ook bij die daling is de verhouding inclusief-exclusief BTW 121%.

Vervolg op de uitspraak van de Belastingdienst
Voor de volledigheid: Het Waterschapshuis heeft bezwaar gemaakt tegen het intrekken van de
koepelvrijstelling door de Belastingdienst. Deze procedure loopt nog.

