
 
 
De heer Dejonckheere heeft twee vragen gesteld over de afvalstoffenheffing. 
Zie onderstaande mail. 
 

a. In het vervolg komen de inkomsten uiterst rechts ad € 432.560,00 nergens meer terug als 
post in mindering. Waar blijven deze inkomsten ? 

b. Wat is de grondslag van de Btw component ? 
 
Hierbij de antwoorden: 
 

1. Waar blijven de inkomsten ? 
 
In de 2e en 3e kolom zie je het totaal van de kosten van afval ad € 2.812.384,00 (regel D en E 95) 
In de uiterst rechtse kolom zie je het totaal van de inkomsten ad €  432.560,00. (regel I95) 
 
Vervolgens zie je twee regels lager de omschrijving netto kosten (inc. Btw) en dat is het resultaat van 
de totale kosten ad € 2.812.384,00 minus de opbrengsten ad € 432.560,00 en dan kom je uit op de 
netto kosten ad € 2.379.824,00 ( regel D97). Die kosten zijn  de basis voor de berekening van de 
tarieven 
 
2             Wat is de grondslag voor de btw component ? 
 
De grondslag van de btw component vindt zijn oorsprong in het BTW compensatiefonds dat sinds 
2003 voor de gemeente van toepassing is. 
Gemeenten kunnen sinds 2003 naast de bedrijfsmatige btw ook voor de meeste taakvelden de btw 
verhalen. 
Omdat het voor het rijk, op macro niveau, budgettair neutraal diende te verlopen werd de algemene 
uitkering voor het bcf gekort. 
Om het voor de gemeenten ook budgettair neutraal te laten verlopen werd bepaald dat bij de 
berekening van de tarieven voor afval en riolering de btw als kostencomponent meegenomen moet 
worden. 
Dat is geregeld voor het rioolrecht in artikel 228 van de gemeentewet en in artikel 229 b voor de 
afvalstoffenheffing. 
Daar staat dat onder de kosten mede wordt verstaan de omzetbelasting die als gevolg van de Wet op 
het BTW compensatiefonds recht geeft op een bijdrage uit dat fonds. 
 
 

 


