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Geachte heer                       , 

Op 20 april 2016 stuurde u een Wob-verzoek naar het ministerie van Financiën 

waarin u vroeg om documenten te verstrekken die betrekking hebben op de btw-

gevolgen van het uitvoeren van projecten door organisaties voor 

ontwikkelingssamenwerking in ontwikkelingslanden. In het bijzonder heeft uw 

verzoek betrekking op: 

 Interne correspondentie over de totstandkoming en/of de toepassing van de 

resolutie BTW-170, de resolutie BTW-283 alsmede het besluit van 21 

september 2015 BLK1312015/76M; 

 eventuele correspondentie met de Europese Commissie over de resolutie BTW-

170, de resolutie BTW-283 en/of het besluit van 21 september 

BLKB/2015/76M; 

 correspondentie met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, instellingen, 

brancheorganisaties en de Belastingdienst over de totstandkoming en/of 

toepassing van de resolutie BTW-170, de resolutie BTW-283 alsmede het 

besluit van 21 september 2015 BLKB/2015/76M. 

 

Wettelijk kader 

Uitgangspunt van de Wob is dat - in het belang van een goede en democratische 

bestuursvoering - overheidsdocumenten op verzoek openbaar worden gemaakt. 

Dit uitgangspunt geldt niet als een specifieke geheimhoudingsplicht zich ertegen 

verzet of als één of meer uitzonderingsgronden van de Wob van toepassing zijn. 

Het verzoek moet betrekking hebben op documenten die feitelijk beschikbaar zijn 

en niet al openbaar gemaakt zijn. 

 

Eerder Wob-verzoek 

In januari jl. heeft de Belastingdienst op uw Wob-verzoek documenten verstrekt 

die betrekking hebben op het interne beleid van de Belastingdienst inzake de 

toepassing van de resolutie BTW-283, zoals dat via intranet aan de inspecteurs 

van de Belastingdienst kenbaar is gemaakt. Deze documenten zijn u bekend en 

daarom houd ik daar nu geen rekening mee.  
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Inventarisatie documenten 

Ik heb laten nagaan welke documenten voorhanden zijn die betrekking hebben op 

uw verzoek. Dit heeft geleid tot de volgende lijst: 

 

1 Brief van Financiën over het onderwerp 1 juli 1999 

2 Reaction of the Dutch authorities to the EU Pilot with file ref nº 705/09/TAXU 2010 

3 Reactie van de Nederlandse regering op de aanvullende vragen bij de EU Pilot 

met referentienummer 705/09/TAXU 

2010 

4 Mailwisseling over toepassing besluit 5 jan. 1990, nr. VB/2161 inzake 

ontwikkelingssamenwerking en toepassing nultarief 

14 feb. 2011 

5 Memo toepassing resolutie BTW-283 25 nov. 2011 

6 Notitie Btw bij projecten in het kader van ontwikkelingssamenwerking 24 feb. 2012 

7 Gespreksverslag min. Ploumen en st. Wiebes inzake btw-afdracht 

maatschappelijke organisaties 

7 april 2014 

8 Mailbericht inzake toepassing BTW-283 27 jan. 2015 

9 Reactie Fin op de reactie van Buza op het concept besluit btw en 

ontwikkelingswerk (mailbericht) 

12 maart 2015 

10 Notitie Btw bij ontwikkelingswerk 3 sept. 2015 

   

Beoordeling documenten 

Alle hiervoor genoemde documenten maak ik openbaar. In alle documenten die ik 

openbaar maak heb ik, gelet op art. 10, lid, onder e, van de Wob, de namen van 

medewerkers onzichtbaar gemaakt. Ik vind hun privacy van groter belang dan het 

belang van openbaarheid. Hetzelfde geldt voor namen van bedrijven en 

instellingen.  

Daar komt nog bij dat het mij niet is toegestaan op grond van art. 67 van de 

Algemene wet inzake rijksbelastingen concrete informatie over instellingen en 

bedrijven die zijn betrokken bij de belastingheffing bekend te maken. Dat zou in 

strijd zijn met de fiscale geheimhoudingsplicht. Om die reden heb ik de brief 

waarnaar wordt verwezen in document met nummer 4 niet openbaar gemaakt. 

Document 1 heeft weliswaar betrekking op een belastingplichtige, maar deze brief 

heb ik zodanig kunnen anonimiseren dat het niet mogelijk is deze te relateren aan 

een concrete belastingplichtige. 

 

Besluit 

Ik wijs uw verzoek grotendeels deel toe. 

 

Hoogachtend, 

de Staatssecretaris van Financiën, 

namens deze, 

 

 

 

 

 

Mr. J. de Blieck, 

lid van het Managementteam Belastingdienst 

 

Voor de goede orde wijs ik u erop dat u tegen mijn besluit in het kader van de Wob op grond 

van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na dagtekening van 

dit besluit een bezwaarschrift kunt indienen bij de staatssecretaris van Financiën, kamer KV 

2.52, postbus 20201, 2500 EE Den Haag. Het bezwaarschrift moet door de indiener zijn 

ondertekend en bevat ten minste zijn naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van 

het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust.  



doc 1 

•00—MINISTERIE VAN FIN-AgaEN 
di    • 

DIREents VERBRUIKMASTINGEN • 

lIvi krammat:walk 	 ba kcnnuuk 	 Men Mag 	. 

b am% 1999 	 VS 99/794 
. 	 • 	 ^ 1 Juli 1999 

Ondenyerp 

Toepassing van het besluit van 5.  januari 1990, nr. VEI . 89/2161 (S1VV-283) Inzake 
ontwikkelingswerk 

ULO brief mak ik op dat de 	 • 	 in opdracht ven 
projecten Willend In ontwfidtelIngslanden. & Wat de Inspectedr, ' 

geleatIngdiánatffindétrnerningen ben Haag, en u verdeeld houdt, althans zo begrijp ik dit 
uit uw COrtespdridentle. met de irisPeeteerr Is het antWOord op de Weeg of de enkele 
omajahdlabekl dat de bgdrecbt aan 	is gegeven door 	 en plet 
door het Ontstel° iign Blifterdandse Zaken, aan toepassing van het nultivief op grand Ob 
hef heeltrit vta.r1.5.1enuari 1990, nr. VS 89/2181, Ir1W•293, In de weg steat. Dienaangaande
daM ik 

	• - 
.• 	... 	• • P. het Volgende mede. 

In fint beid& taiw.gág is nangsgaven i'12 welke wijze ontwikkelingswerk in de heffing van 
offigetigketleg *dient te Wetten betrekken. bit hatektit is Inmiddels aan een , grondige 
revlaig.toso het teak* tbesphiijlt kjimiare een situatie Waarin het verlenen van Opdrachten 
eitibst, htt* IVfinktftrje vo •Egiltefilnodso Zakenaan instellingen om In 'ontwikkelingsland«, 
vlerken tilt te véletwi et Pitiledten te ratilleeren, een Stotende taak Is. Het tegendeel billkt 
hét gevaj. Daar .het Mede Van de-KM:OP Pollog werd bovendien het bliek van tiet 
ofikffildsOWncsásilt 0antrierkelijk venhitátke oók CieSteimPese landen werden In' 

. 	ribSkagfaffinytird, pPgerforrien. ten alge werd de kinenopelleposillie  van bet 
Mini~é vo Buitenlandse Zaken .het elleettgl ven. ontwikkelingsprojecten  feltetk 

. -vérláteitit thans Werden 'kei:gekke pralegiin ank •ullgevnerd In opdracht van andere 
mlfiliténtis (én van andere ofgenigatIes). adn herdruk van heit besluit Is In'voorberejafir 

..ehkeehthnii'Ven dage herdruk initnjoét not, gelet tip 'de feitelijke verentledrigén die zich 
op ihét.  gebied van- :bet ontwIldcellng~ hebber! voargedeen, hee"! herkent :ais st: 
bdit*Ilek els bedeeld In punt 1 van ',pk Wamt arw-283,..ook wordt toegepast. als do' • 
Otifflont tot uitvoering van het 'OribidlOvelinliteProleot Wijdt getleiSP. dode 313/t 3-144 
takitgetie - dil) hét  mthigerip van BelIerlitirld0 Zaken (9:n0:Pilt. lirlaséqrbeilMarisk19):" 

;dopt -0«i andere organisatie daneen drilaterie. Hiermee Vide 'door u opgeWtinien vregg 
1.briOntwoord, hetgeen' tnibitgerts hlet intikot .trat 	daadaakkaWk aanspreek ken maken 
0,:10011O-Oing Ván- Ifatin fok bgálnit lifill14283 Verkende ntiltatielf. In dit veil:eind Moet âIè 
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uitgangspunt warden genomen dat dit nultarief slechts dan kan werden toegepast als het 
genot Van de door 	verrichte prestatie uitsluitend in het desbetreffende 
ontwikkelingsland ligt. Zo valt het uitvoeren van een accountantscontrole naar de 
besteding van "antwkdselingsgelden" niet onder het nultarief, omdat het genot van die 
prebtatie bil de ygeldgever" 	hetzelfde geldt voor adviezen aan geldgevende 
instellingen over de vraag welke ontwikkelingsprojecten Wel en welke projecten niet' 
financieel kunnen worden gesteund. 

ik heb de Inspecteur terzake Ingelicht en Ik verbouw erop u hiermee voldoende te hebben 
gernformeelt. 

DE STAATSSECREIARIS VAN FINANCIËN, 
namens dez.e, 
DE DIRECTEUR VERBRUIKSBELASTINGEN, 
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Ree ction of the Dutch authurities to the EU Pilot with file refn° 705/09/TAXU 

Subject: Exemption for certain activitiesin relatief; to development aid 

Inthe message of 11 November 2009, file ref no. 705/09/TAXU, the Commisslon poses 
questions about the application of the zero rate to services in mlation to developraent aid. First 
of all, the zero rate only applies when -the service is supplied withm The Netherlands. Services 
connected vvithimmovable property stalt be supplied at the place whem the propprty is 
located (officie 47 of the VAT-Directive). This maas that services in relationto development 
ald will ofien be supplied outside the EU. For services connected with the supply of goods, 
whicb goeds are exported by the supplier outside the EU, the tax rate shall be the zero rate 
(article 146 ofthe VAT-Directive). It aha mens that for services in relation to development 
ah! which are services connected with goot exported outside the EU, the truc nate shall dien 
be the zero tate. 	- 

Ouestion 1 	4' 	 • 
"Given -the fiat-that the State Secreta°,  mentions in this letter tho' t 'the Decision is in need of a 
thorongifoverhauf, the Commission wishes to know whether Ibis Decision (BTW-283) is NIM 
infame." 

Reaction 
The Decision of 5 lartuar3r 1990,14o VB89/2161 (BTW-283), is stilt in force. 

Questiont2 	 • 
"Ifitis sa in force, in the absence of a specific reference in the Decision to the Dutch 
legislatioathe Commission wishes to know en the basis ofwhich provision(s) in the Dutch 
legislatimithe organisations meritioned in the Decision would apply a zero-rata" 

Reaction  • 
Withhithe geld of development aid, the DutchblinistrY of Foreign Afraas (or ether 
departnints abri Organizations) min order Orgaharttions to datry ot* Works or pmjects in 

• develreat ep_urtiries. Onrte dtimpleted, the management of the project is oftedtransferred to 
orginuzations withintherievelopinentcountryitselt 

• in the Propess of omving oultheseprojëcts„ services are sometirims provided te thé Ivrtnistry 
pfForeignAlfar.  *.rs (ot anothefdepartmeut er orga.rutatierithat gave the order for the project) 
whielrfor VAT purposed shoubl be coesideredindependetaly. 

•Sesed on:die Decision of0 Januari 1990 (13TW,283) andthe letter dfthe State Setretary•of 
• Fittange of 1 zie 1999 (No V-13 J9/794), a zero rate can be oppliedinscifar as these serVides 

tirekerforaterthYbasinesseS that are establiebed within the Netherlanda and die business can 
praot-daii.itCandépms services as meent abnve. 

The hijel9Ptinein1e ethisprcifrishin is that theggro rate can only be nplied ifthe place of 
per/diuretica ofthe service is slInated in The Netheriand.s whereas the Me and erg tiyMent of. 
the service  exOnsivety takes pleeg in the development country in questiqn. 

4 	 4 

The  Mtsoeiggirebindthis provision is similor to thé provisions ofArtiole 146 of the VAT- 
• " • 	DireetrVerefittfflittá ei9olitt and, 	line V91' *th. Artkie 59a of the VAT-Direclive. 	 . , 	 , 	 , 

. 	• 	• 

• • 

e • 	
• 

• ± 

• k a : 	. 	. • 

• • 	 ' 	 • 

4 



De bij hettiltvoenngsbesluit onfretbelasting 1968 behorende Bijlage Bis na het verechijnen 
van ItelBealunl3TW,283 door een ornissiuniet gewijzigd, zoals wel is aangegeven in 
b949e1401ileideelasv:..a. ii tialBegult• 

Reactie van rieNederlandse regering op de aanvullende vragen bij de EU Pilot met 
referentienummer 705/09/TAXU 

Onderwerp: Vrijstelling voor bepaalde activiteiten die verband houden met ontwikkelingshulp 
• 

Bij bericht van 21 januari 2010 heeft de Nederlandse regering gereageerd op devragen„van de 
Europese Commissie van 11 november2009, referentienurnrner 705/09TTAXU, over het 
Besluit van 5 januari 1990, nr. YE89/2161 (BTW-283) Naar aanleiding van de Nederlandse 
reactie heeft de Commissie bij bericlivan 1 raamt 2010 over genoemd Besluit aanvullende 
vragen gesteld. 

"Additional questions:  
Withreferinceinthe reply from the Dutch autoritjes, the Cotrtmission wishes to raise 
additienal questions in Order to be able to assess DecisionNo VB89/2161 correctly. Besides 
the application of wzero-rate, the Decision also provides for the aPplication ok an exeinption 
to centen ijciintfintancing orgpMsations'. Coulcl the apthorities indieate on the basis of which 
proviSion(s) in thé Dutch législation these otganisations are able to ppply this exen:inden and 
Whether as indicajed inthe Decisie; Annex B bas been changed since? if changes have been 
made, could te authorities please provide the Corrunission with n. copy of the relevant 
clumges?" 

Reactie' - 
De frgeling van onderdeel 2 van het Besluit BTW-283 is gebaseerd op de vrijstelfmg voor 
leveringen eh diensten van. sociale of culturele aard Zoals die is opgenomen in artikel 11, 
eerste lid; letter 1 van de Wet op de omzetbelasting 1908 (de sociaal-culturele vrijstelling). 
Op &Mul van dat artikel respectievelijk artikel 7, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit 
onvetbeiasting 1968, werden in de bij laatstgenoemd besluit behorende Bijlage B, onderdelen 
b ene, leveringen en diensten aangewezen waarop de sociaal-culturele Vrijstelling van 
toepas:steg is; 

Vociumernde vrijstelling is gebaseerd op artikel 13 van de Zesde richtlijn, thans artikel 132, 
lid 1, onderdelen g en n vanRichtlijn, 2 906/112EP. Met hettesluit BIW-283 heeftfeitelijk 
erkenhingymi de Organisaties e/kan sacraal-culturele prestaties door de 
:nrinisterisbultasecretaris van Financiën plaats gevonden. 
Het in enderdeel 2 VO het Be.sluit 1314W-283 opnemen van de vrijstelling voor de activiteiten 
van hagelde.  gihederinancieringsorganisaties' doet volledig recht aan hun positie. De 
orgaelpatiassiobten zich, evenals de in onderdeel 1 van hetBesluit BTW-283 genoemde 
page:CM; npreelijle bp bet uitvoeren Van ontwikkelingshulp in de ontwikkelingslanden. 

In het -verlengde van de in onderdeel i van het 13eslpit BTW-283 opgenomen regeling en de 
daatnanleh grondslag liggende overwegingen zijn derhalve de door 
520.4atigigiedilgigdigoilaildes' verrichte diensten in onderdeel 2 van het Besluit BTW-283, 
analoog 44 de'sobirtil-culturele vrijstelling, vrijgesteld van BTW Gezien het fit dat het hier 
een Vrijatelfing betreft, bint de aan bedoelde organisaties in rekening gebrachte BTW - 
overigens nkt-vang  ‹ornic in  séridn&  



T. 

cc 4 

Van: 
Aarn 
Onderwerpt 	M: Sag& van 5 januari 1990, no; Va 89/2161 

. 'Dahlia: 	maandag Mich:and 2011 1359:26  
Bijlagen: 

Bij deze. 

—Oorspronkelijk bericht— 
Ven: 
Verzenden: vrijdag 3.11emmber 2010 1737 
Mn?, • 	(Obelastingdienstnf 
cc ;FISCALITGIT) 
Onderwerp: Besluit van 5 januari 1990, nr. VB 89/2161 ' 

Hallo 

Graag even je aandacht voer het eigende. 

De 
Inhoud spreekt .yobr zich maar in het kort gaat het om de toepassing ven ons besluit van 5 januari 
1.990, nr. VR 89/2161, Intake ontwikkelingssamenwerking en de toepassing van het nultarief bij de 
ulWôering Ven bepaalde ?tolkten ten behoeve van Bea,. 	geeft aan dat, waar 
oribillikelingsorgapItaties in het Verleden alert:Pal afzonderlijk Bea benaderden en al dan niet 
Subildie kregen; Bea nu 'allebi•tliaergebun, dekie veizoekén Wil krijgen waarbij dan één 
-zog:maande penijoerder wordt aangesteld, pit ter bevordering van de samenwerking tussen de 
orgonisátles, die aldus een soort van aglantie aan Moeten.  geen. 	Vraagt of wil Kunnen 
wied Vlijden dat VO de toepassing van hel bes uit, In feitz door de alliantie Wordt heen gekeken. Hij 
brengt de flkitiarb gni& van de omina in stelling. 	• 

Ik hebga ook even met 	besproken. Het ministerie lijkt niet de geëigende plek om, zo we al 
le 	gaan goedvinden, dat met _belanghebbende af te katten. Het lijkt ons beter dat jullie als 

- laVacb's daar in leclargaval bijheb:21(1bn zijn das mijn itettek aan joh it oir: hier eens haar te 
gen. Wellicht Is een gesprek mat 	•gewerist? Ik tri dat St regelen. Kunnen we eventueel_ 
song, Oen. 

Onderstaand pungewijs alvast enkele gedachten: 	• 

- bat indat lig gaan ok Prcijeden Marty kit besluit van 5januari 1990 van toepassing is; 
-.VerzoekVon 	zou in beginsel, kunnen als de perivodder/alltantlé louter Optreedt als - 
btiridelaartorgettétor van de ~egde (deel)projecten Van de aillande-leden, Met als doel om 

'blek& te IMMen een de wens van Bea-  bit samismierking en zodoende. de Bea-subsidie binnen 
,` 	• 	

. 

- Op alle proiegtén Oen 	Individuele deelnemers moet het besluit van toepassing gijn; die moeten 	, 
dus op glchzèlf voldoe ëPri de vi3orWeïrden van ligt 13esitlit-codát ze ook, als za per project aan 
Bea, golidezlip Vonwelegd, het riblerlef richting BuZaibecte kunden toenamen' . 	• 
- mak: onderdeel 6 'ven de Bee-beleletitilie (bijgevoegd) Maat ultdruickilijk-tilt erop zal 
wardenselet.dat de subsidieaarivrageh van sainenwarldngsvertanden bok daadwerkelijke en 
toffierlieDdeSileOlifeddn9 lnhoUd en geen Optelsom &veil een aantal loste aanvragen; • 

távág. Maak ouzo onkdelndIvIddeletieelneméri,aáride.alllang kunnen aanpers:ken DP tiPt 
pirtettigi hUn Ok) van het ',Kot.  Mars heb je te maken met een soortimn hoefriaannemer (de' 
alla delen aan aantal onrieraannernets (de -deelnernert in*ild alliantie); 	• 
- clatetleatirierberioll cion,eek bc.?.  9020 het besluit, kunnen Mien, maar de onderaannettiers 
ri letcan 	partijen Onderaannemers eVentueel Weer Mottjákalen ulberaard ook nig dat 

• hebben We al imker meagernaakt, dat ten organisatie richUrj BUZa het besluit/nultarief mag 
toe0PsSeil er) Ure liteVoIgens ook wil tiltbielden naár de ondernemersdia zij Inhuurt Ihkv de 

• uitveeg NerilletPnlecti•dcliNan hebben We altijd gezegd dat We deer nieten gaan latiniteit); 
- maar: in grittartiagl 6Van de lItils-beléld,snotirk slaat dat het uitgangspunt blijft dat één In Ni, 	• 

• ,. geijastígile roaatsétjappailike organisatie de penvoerder la en de verantwoording voor de 
• I ' 	 k 

In des bijiage tref je aan een bief van 



subsIdle.relaUe niet BuZa op zich neemt; 
- het heeft er alle schijn van dat buZa wei degelijk alleen maar met de alliantie te (naken wil 
hebben en helemaal niet is gernterestierl In wie er allemaal achter zitten; de alliantie krijgt de 
subSkit en moet factureren aan Buis (tegen nUitartf, obv ha besluit) wi de alliantie kan dus 
w6rden aangesproken op de uitvoering van het project/de projecten; 
- ôf partage hier van toepassing is laat ik even In het midden (lijkt me niet direct went dan zouden 
alle deelnemers aap de alliantie Inderdaad moeten redigeren dchUng Bea en dat willen ze nou 
juist niet); het feit dat Sub met één alliantie zaken wil doen om een bepaald pioJect gerealiseerd Is 
krijgen Impliceert nmm niet dat automatisch sprake is van fading het lijkt ar veeleer op dat de 
alliantie de contractpartner Is ei dus het geld krijgt en (lus kan vorden aangetproken (en het 
nultarief richting 13uZa kan toepassen). 

NI,: Alt je de volledige beleldsnotitie van Eitrta wilt zien zal ikje die even mailen. 

Ik verneem graag jouw gedachten, zowel Inhoudelijk als procesmatig. 

Alvast bedankt voor je moeite en goed weekend! 



Van: 
Aan; 
Cc 
Ontkwam: 	TVQ: nein nv: Betn RE brIent 13$412hgruno 
Opturn: 	Maandag VI relnuall 20111358:47 

Zie onderstaande maliwisseling inkt 	 Betreft het vermaarde besluit BTW- 
283 (orittailkIcelingshulp). Volgens mij staat dat beslUlt op de nominatie ante worden 
aangepast. Kan/wil jij (gr iemand van jullie) bij gen gesprek aanwezig Zijn? sc zal je • 
odk het mailbericht ven 3 december aan 	Ontstoren. . 

Ondfflaterp: Br : FW:,Beh-: BB: brief 21 oidnber 2010 

Lijkt in; pén ultdeliend idee am hierover een BesPrgie te hebben. Oreetet het hier gaat om de toepassing van een 
Bisinit, is het rnbsehiennok een goed idee om iemand, van Ber.B daarbij te betrekken. Planning op kade 
termijn zal lustig worden?  Bestel voordatje tets In claimde helft van maart plant. 

Veel reten, 

Datum: ij-ozjani7i33 
gilde:Ver:n PWr.Betr: RE b4erZfokiniter2010 

pp-s oppgroát 5.1. »éli.iic; jee een bericht gegooid over de toepassing 
Van bet qerhiCité VO 5 janderi.190, nr. yA.89/21.0.;.•inzake 
ontWikkelingstiulp?  WOOF de k*gitle' brede]r le dan die casus alleen 
Zee* graag jouw. Mening weten hoe *e daar' landelijk mee om • • ,. 



moeten gaan. In het verlengde daarvan heb ik inmiddels van' 	, 
onderstaande casus voorgelegd gekregen. 

Zelfde adviseur, zelfde besluit Wat denk je, zullen we de adviseur 
uitnodigen voor een gesprek zodat we eea in één keer In 

beeld hebben? ik wil 	 op korte termijn duidelijkheid 
kunnen geven. 

Goed weekend( 

Van: 
Verzonden: vrijdag 21 lantert 2011_12:28 
Aan: 	 (FISCAMrr) 
gC: 	@belastiggilenstn1 
Ondeiwerp: brief 21 oktober 2010 

Hallo 

Ik ben werioutern bij Utrecht-Gooi/kantoor Amersfoort MKB. Naar aanleiding van een 
verzoek om teruggave van omzetbelasting bij 	 hield ik geconfronteerd 
met een brief die de adviseur heeft gestuurd aan het lvfmisterie, aan jou gericht 

houdtzlch bezig met ontwikkelingshulp en voert met name onderwijsprojecten 
uit 
De adviseur ia 	 en bij verzoekt om een bepaalde regeling voor 
overkoepelende organisaties en zijn deelnemers, 

Het gaat mij niet om ditverzoek maar wel om hetgeen vermeld staat over 
de onder punt Herhzettiglastingpmblematink" genoemde resolutie van 5 januari 1990. Zijn 
verzoek om teruggave bij 	is mede op deze resolutie gebaseerd. In zijn verzoek 
stelt bij dat de dopt131.1ZAverstrekte subsidies vergoedingen zijn voor een prestatie en 
dat de fegeling toegepast kan werden waardoor het nul-tarief toegepast wordt en 
teruggave VIM omzetbelasting aan de orde is. Wij onderzoeken in hoeverre dat juist is, 
Bette ittunellik hiel goed megelijk dat de subsidies geen vergoedingen voor prestaties 
zijn en dat 	leen ondernemer is (hooguit voor een piepklein deel, namelijk de 
verkoop van dvdis/videots). 	 ' 
Ie het gesprekda.t ik de afgelopen week met 	had op het adres wit 	legde 
hij pit de de resolutie zo gelezen moet warden dat punt I van de restitutie ziet op de 
"gewone" ontwarkeibigsorganisaties die al dan niet gezamenlijk een subsidieverzoek 
doen. De prestaties bestaat dan Uit de opdracht ontwikkelingsactiviteiten (projecten) uit te 
voeren in opdracht van het ministerie. De vergoeding bestaat uit de subsidie, Toepassing 
van de *resolutie houdt dan in dat de yoorl3clasting is te Verrekenen én de subsidie belast 
is tegen 0 34. 	werft ook eigen fondsen (de helft van het budget bestaat daaruit). 

ziet opie  fondsen die hoofdzakelijk van Particulieren en kerken komen als een 
soort exploitatievergoeding deze geiden zijn volgens hem dienstbaar aap de 
hoofdactiviteit vaarvoor Subsitfie wqicit Verstrekt. 
Meetrekking totPonf 2 van de resolutie is de heer 	mening dat deze ziet op 
tugs0.40schoven orEallisaties,  Deze veizargen dan voor 	de administratie en de 
aan "vradg "enz. Voor die organisaties zou dan de vrijstelling van artikel 11 lid 1 letter f Wet 
op de offigetbalásting gelden. 	 , 	• 
Niet-oirdernamerarihas, is Volgens 	niet aan de orde, 
In hetl?egin van de tésolutie staat de volgende zinsnede: "het komt voor, zij het in steeds 
mindert' mate; dat liet Ministerie van Buitenlandse Zaken aan instellingen opdrachten 



• 

verstrekt enz". De tussenzin "in steeds mindere mate" is volgens 	achterhaald door 
het feit dat ontwikkelingshulp niet minder is geworden terwijl dat er destijds welk op leek 
dat dit zou gebeuren. 

Ik denk dat de' interpretatiadoor 	van de resolutie onjuist is. Buza heeft een zak 
geld die zij wil besteden aan ontwikkelingssamenwerking en gaat die verdelen onder een 
aantal . 	Daarbij warden (politieke) keuzes gemaakt en warden stevige voorwaarden 
gesteld die waarborgen dat het geld goed wordt besteed. Buza is niet gebaat bij de 
uitvoering van de projecten en heeft er geen enkel voordeel bij. Buza is volgens mij dus 
geen opdrachtgever die tegen vergoeding orolecten laat uitvoeren. Ik kan op geen enkele 
wijze ondernemerschap onderkennen bij 	(behoudens dat kleine deel waarvoor 
overigens geen subsidie wordt ontvangen). Degenen die gebaat zijn bij de uitvoering van 
de projecten zijnde ontvangers van de hulpgelden. Maar in die relatie is al helemaal geen 
(tegen) prestatie te onderkennen. 
Graag verneem ik ofjullie op dezelfde manier tegen dezeproblernatiek aankijken. 

Ik stuur een kopie van de brief van 	met hetteruggaveveczoek Mee. 

(Zie het bijgevoegde bestand: Briefverzaek 	*doe) 	' 	Niet bijgevoegd, art 67 AWR 

Ik weet niet in hoeverre dit standpunt: 

Overigens is eenzelfde soort verzoek bij de BelastingdienstItandmererijKantoor Almere 
Adgeffiend. 

teetvriendelijIce groet, 

De Delastingdenst gebruikt e-Mail niet. Voor da uitwisseling 
van 
vertrouwelilke'infOrmatie zet de burger Of voor de 
bekend— kmaing 
van beslissingen. De Belastingdienst hanteert conventies 
voor het 	 . 
gebruik van 'e-mail. Deze zijn te vinden .op 
Wwia.belastingdienst.nl. 

.. 	.. 	. 	. 	.. 	. 	. 	 ' ______,..........._,..4....,_ 	 . 	 , 
'DO Belastingdienst gebruikt e-mail niet vont 4e uitwisseling 
Van 
vertrouwelijke informatie met deburger of voorde 
tekendMaking 	 , , 

- van beslissingen, De Belastingdienst hanteert conventies 
','Vohr bat-  

gebbVik -van g-mail: Dene 24.in te ylnden op' 
'wwW:134aatirrgdagat.n.l. 	 . .. 
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2. Toelichting 
Inleidina  

.. zon . . .. _ 	 .. 
actief op het gebied van humardtaire•huipveriening, mensenrechten en 
duurzame ontwikkeling. In samenwerking met lokale organisaties voeren de 

.. 	leden van 	ter plaatse projecten uit In ontwikkelingslanden. Daartoe 
. ontvangen-zij van BuZa subsidies onder MFS II. 

Ter bevordering van de kwaliteit van de ontwikkelingsprojecten en ter 
voorici3mIng Van versnippering, wordt onder MFS II een intensieve 
samenwerking tussen de verschillende Nederlandse hulporganisaties sterk 
gestimuleerd. De Mate waarin de organtsatleidaartoe In aillantieverband 

• • 	samenwerken is vork BuZa een essentieel en doorslaggevend criterium bij de 
toekenning van subsidies. Dit heeft ertoe geleld dat subsidleaarwragen die door 
organisaties Zelfstandig warden ingediend door BuZa worden afgewezen. Slechts 
voor gezamenlijke projecten werden doorBuZa nog subsidies verstrekt. In de 
praktijk dienen hcriporgantsaties om die reden geen zelfstandige 
sulardleaarwragen meer in maar wordt daartoe steeds de door BuZa gewenste 
samenwerking met andere organisaties aangegaan. Bijhetaangaan van 

. 	dergelijke allianties stelt Eiti;Za als voorwaarde dat één orginisatie optreedt bis 
penvoerder, die richting BliZa de verantwoording voor de subsidierelatie op zich 
neemt. In de subsidieaanvraag bij BuZa wordt aangegeven Wie de   mede- 
Indieners zijn en welke organisatie, inclusief de penvoerder, verantwoordelijk Is 
voor Welk deel van het Project. De penvoerder verzorgt de gezamenlijke  
finanCiele verantwoording van het project richting BuZa. Daartoe verzamelt en 

• bundelt de aanvoerder de financlélegegevens van de mede-
IndleneWdeeineMers aan het project. Indien door de penvoerder dan wei een 

' 	mede-lndienerop enigerlei wijze niet aan de subsidievoorwaarden Wordt Voldaan 
zal BuZa de Penvoerder aanspreken Onderdeel 3,van dit memo bevat een 
nadere uiteenzetting over (sPinenWerking in het kader van) MFS XL 

»vastmeren 
De eerste vraag dle kan opkomen  Is In hoeverre de door Bei onder MFS II 
verstrekte subsidies kunnen warden aangemerkt als vergoedingen in de zin van 
de hbV cq In de zin van BTW-2.113. Het Initiatief voor een ontwikkelingsproject 
komt;i4ran de (samenwerkende) huiprJrganisaties. Indien US, het project 
wenselijk acht verstreictzij daarvoor een subsidie, zander dat zij een direct 
belang heelt bij de totstandkoming van het project. BuZa is aldus geen 
opdrachtgever die tegen vergoeding hulpprojecten laat uitvoeren. Voor het 
Uitvoeren van die projecten kan de hulporganisatie In die gedachte dan ook niet 
warden aangemerkt als ondernemer. 

• _ 	• 
Aan de aridere kant dient te werden geconstateerd dat in de situatie waarop 
BTW-283 doelt (vádr MES II), BuZa weliswaar de gpdrichteavogritet ultvireren 
van ontwikkelingsprojecten geeft maar het belang van BuZa In feite hetzelfdeTs; 
BuZa 'acht het wenselijk dat een bepaald ontwlkielingsPmject  wordt  gerealiseerd 
en verstrekt daartoe da benodigde fondsen. Bij welke partij het Initiatief ligt en 

• onder welke benaming de geiden ter beschikking Warden gesteld lijkt dan van 
ondergeschikt belang. Waar de hulporganisaties voorheen het nultarief konden 
toepassen zou dat in de huidige situatie niet anders moeten zijn. 

Indien de MFS Xl subsidie als vergoecling93 werden aangemerkt Is het 
vervolgens de vraag la hoeverre,' binnen e MFS II structuur van allianties 
beslaande uit een penvoerder en mede-Indieners die gezamenlijk een 
subsidieaanvraag indienen, de mede-Indieners en de penvoerder ieder 
afzonderlijk een beroep kunnen doen bp BTW-203 dan wel of toepassing 
daarvan uitsluitend Is Voorbehouden aan de (penvoerder van de) alliantie. Is dat 
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laatste het gevat, dan kan alleen de penvoerder 131W-283 en daarmee het 
nultarief toepaggrn en moeten alle mede-indieners facturen met btW naar de 
penvoerder sturen. Op grond van de toepassing van het nultarief kan de 
aanvoerder die btw vervolgens In aftrek brengen. 

pielt ervoor om 'door de alliantie heen te kijken' en zodoende de resolutie 
van toepassing te laten zijn op alle afzonderlijke mede-Indieners, inclusief de 
penvoerder Dein het kader van MFS II ontvangen gelden Warden dan 
aangemerkt ais vergoedingen voor de door de individuele mede-Indieners, 
Inclusief de penvoerder, verrichte (deel)projecten richting BuZa, In tiet 
verlengde daarvan verzoekt 	ter voodmming van extra administratieve 
lasten, goed te keuren dat de financiële verantwoording die de penvoerder mede 
namens alle mede-indieners/deelnemers fichUng BuZa aflegt, kan Worden gezien 
als de factuur die door de Individuele leden aan Einze zouden moeten worden 
uitgereikt. 

*Op basis van de nieuwe vorm van samenwerking wals dat binnen 14F5 II wordt 
geëist (zie ook onderdeel 3), ken warden gesteld dat de penvoerder en de 
mede-Indieners (nog steeds) ieder afzonderlijk presteren richting BUZa en dus 
leder afzonderlijk een beroep kunnen doen op BTW-283. Dat zou ook meer In itin 
zijn met doel en strekking van de resolutie, waar het gaat om toepassing van 
het nultarief ten aanzien van projecten die In ontwikkelingslanden warden 
uitgevoerd, zoals ook onder MFS II het geval Is. Indien uitsluitend de penvoerder 
richting BuZa een beroep op de resolutie kan doen zou dat betekenen dat de 
mede-Indieners louter als gevolg van een praktische wijziging In het beleid Van 
Heze het nultarief Ineens niet meer kunnen toepassen terwijl ze dat voorheen, 
op basis van dezelfde weriaaarnheden, wel konden. De mede-Indieners zouden 
dan factoren inet btw aan de penvoerder moeien sturen. De penvoerder kan die 
btw weliswaar In aftrek brengen (toepassing nultarief) maar dient deze wel eerst 
voor te financieren Afgezien van de extra administratieve lasten die hiermee 
gepaard gaan, gaat een en ander dus ook ten koste van de beschikbare 
financiële middelen. Datzal lastig uit te leggen zijn. 

Blj bovenstaande handelwijze lijkt het voorts niet bezwaarlijk Indien de 
uitgebreide financiële verantwoording die de penvoerder aan BuZa verstrekt, 
compleet met accountantsverklaringen per mede-Indiener, wordt aangemerkt als 
facturering door de mede-Indieners dchtIng BuZa. Dit mede gezien het feltdat 
materieel geen btw in rekening wordt gebracht en aparte facturering door de 
mede-Indieners niet strookt met de gedachte om door de alliantie heen te 
kijken. 

puede  
,Indien de MES!! subsidie In aanmerking komt voor toepassing van het nultarief 
lijkt de tekst van BTW-283 daar niet op te zijn toegesneden. Het verdient dan - 
ook aanbeveling om In dat geval de resolutie te actualiseren. Dit mede gezien 
het feit dat de resolutie al geruime tijd op de nominatie staat om te warden 
aangepast. In het kader van een Eli pilot heeft de Europese Commissie daar 
vorig jaar ook op aangedrongen. 

In het verleden Is door MvF geopperd om de toepassing van het nultarief door 
hulporganisatles richting BuZa te vervangen door een Systeem waarbij 
hulporganisaties aan BuZa op reguliere wijze btw berekenen en vervolgens door 
een nader aan te wijzen inspecteur wordt beoordeeld In hoeverre die btw voor 
teruggeef in aanmerldng komt. Boze heeft daar destijds niet mee Ingestemd 
Metde thans gewijzigde omstandigheden lijkt het raadzaam om BuZa uit te 
nodigen voor een gesprek Daarin kan dan Warden aangeven Welke gevolgen 
(met name) MES II heeft voor toepassing van BTW-2113 en kan wederom een 
aanpassing in bovenstaande zin wonden bepleit. 
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3. Achtergrond MFS XX 
Int het geheel van de beschikbare informatie en de toelichting daarop van 
(erts gesproken tussen 	 enerzijds en de lavaco's-btw, 
MB en Ftscalitelt anderzijds) kan het volgende warden opgemaakt: 

Naast een streven tot hogere kwaliteit, schaalvergroting en minder versnippering 
van huipprojecten lijkt de wens van BuZa mit te komen tot 
samenwerkingsverbanden met name ingegeven door praktische cq. 
bezutnigingsoverwegIngen. Doorslechts contact te hebben met een beperkt 
aantal aanvoerders In plaats van met alle hulpargantsatles afzonderlijk, kan 
BuZa thans volstaan met plm. een kwart van het oorspronkelijke aantal fte. 

Onder MFS IX warden hulpprojecten dia voorheen door diverse organisaties 
afzonderlijk werden uitgevoerd en waarnaar zij afzonderlijk In aanmerking 
kwamen voor toepassing van het nultarief als bedoeld in BTW-283, thans 
uitgevoerd In het kader van samenwericIngsverbanden/alitanties. Daartoe 
worden de deelprojecten als het ware In elkaar geschoven en wordt richting 
BUZa een projectplan gepresenteerd, pm zodoende In aanmerking te komen 
Wier een MFS Ir subsidie. Een van de betrokken organisaties (in het algemeen 
de grootste) wordt, omdat BuZa dat wenst, aangemerkt als aanvoerder. De 
mede-Indieners verstrekken teder afzonderlijk hun eigen proJectprogrammainet 
de daarbij behorende financiële verantwoording. De penvoerder bpndelt die 
finincierinisplahrien tot één subsidieaanvraag en dient die In bij BuZa. Op basis 
daarvan kent BuZa al dan Mit een 14F5 II substdle toe. De Subsidie Wordt 
toegekend aan (de penvoerder van) de alliantle,maarbij wordt aangegeven welk 
bedrag de penvoerder resiTectievelijkile afzonderlijke mede-Indieners krijgen. 
De pen Voerder verdeelt dageltieh dienevereenkornsfig onderde mede-Indieners. 
*Aldus Weet BuZa exact welke Partij zing draagt voor welk gedeelte van het 
project en welk bedrag daarvoor Is toegekend. Penvoerder en mede-Indleners 
dienen elk de uit de subsldlebeschllikIng voortvloeiende verplichtingen na te 
leiren. 

Uit een (als voorbeeld) overgelegde sarnenwerkingSovereenkomit blijkt dar 
ilarklJen (Penvoerder en bigde-indieners) voor de duur verfde overeenkomst een 
samenwerking aangaan met de daarbij behorende rechten en plichten, maar 
waarbij Iedere partij voor het overige zijn eigen rechtsbevoegrikeld behoudt. Er 
Is geen sprake van een fusie en/of overname van een partij door een andere 
partij. De penvoerder ta het enige aanspreekpunt, vertegenwoordiger en 
verantwoordelijke richting de (destijds) minister van 
Qntwikkelingssamehwerking en BuZa, zowel wat betreft de uitvoering van het 
project als wat betreft de naleving van dasubsidievoorwaarden. Hij verzamelt de 
benodigde informatie bij de mede-indieners en verzorgt de vereiste rapportages 
richting BuZa. Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst geven 
de mede-Indieners garanties op het gebied van het voldoen aan de 
subsldlécriterla, intern management en beleldsvaering ten aanzien van het 
project en de informatievoorziening richting penvoerder. penvoerder en mede- ' 
Indieners dragen elk de eigen ProJectkesten. 

De mede-Indieners dienen periodiek aan de aanvoerder een projectInhoudelljka 
en een financiële verantwoording, voorzien van een accountantwerklaring, te 

• overleggen. De penvoerder voegt de financiële verantwoordingen samen om 
aldus te voldoen aanzijn verplichtingen richting (OnbvikicelingssamenwerkIng 
en) BuZa. 

Verder Is bepaald' dat de mede-Indieners aansprakelijk zijn voor hun deel van 
het project Indien een mede-Indiener niet voldoet aan zijn taken binnen de . 
projectuitvoertng, kan de penvoerder een sanctie opleggen (opschorten van de 
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doirbetaling aan de mede-indiener, aanpassen van het voorschot dan wel het 
niet uitbetalen van het aandeel in de subsidie waar de mede-Indiener recht op 
zou hebben en het overdragen van diens taak aan een andere partij mits met 
goedkeuring van de minister Van OntwikkelingssamenwerkIng/BuZa). Indien de 
minister van Ontwikkefingssarnenwedcing (thans BuZa) daarnaast aan de . 
penvoerder, als aanspreekpunt en verantwoordelijke voor de uitvoering van het 
project, middels een beschikking een sanctie oplegt, kan de penvoerder die 
sanctie vervolgens weer opleggen aan de In gebreke gebleven mede-Indiener, 
De eventuele (financiële) schade als gevolg van het niet behalen Van het 
projectresultaat, zal door de betreffende mede-indiener terugbetaald moeten 
warden aan de penvoerder. Indien een mede-Indiener in rechte wordt 
aangesproken door een derde voor de gevolgen van zijn projectuitvoering moet 
de mede-Indiener, In overleg met de penvoerder, beslissen hoe met een 
dergelijke claim wordt omgegaan.' De penvoerder is nooit aansprakelijk voor 
enige schade, boetes en dergelijke die het gevolg zijn van de projectuitvoering, 
tenzij aan hem te wijten. Indien de aanvoerder, met goedkeuring van Sub, de 
overeenkomst met een mede-Indiener beëindigt (bijvoorbeeld als gevolg Van 
liquidatie surseance of faillissement van de mede-indiener), Is hij ter zake nooit 
enige scádevergaeding Verschuldigd. 

Uit het bovenstaande ontstaat het beeld van afzonderlijke hulporganisaties die 
louter omdat BuZa dat om haar moverende redenen Wenst, allianties aangaan 
om zodoende in aanrneddng te komen voor subsidies. De alliantie wijst, 
wederom alleen omdat BuZa dat Wil, een Van de aan het project meeWerkende. 
hulporganisaties aan als penVoercier. De aanvoerder is lichting BuZa wellsWaar 
verantwoordelijk voor de uitvoering van' het ontwikkelingsproject en zal door 
BuZa worden aangesproken indien de alliantie niet voldoet aan de voorwaarden, 
maar tenzij het de penvoerder zelf betreft wordt die VerantWoordelijicheid 
feitelijk doorgeschoven naar de betreffende mede-Indienen BuZa Icentalle aan 
het project deelnemende partijen en weet welke partij welk deel van het project 
voor zijn rekening neemt Alvorens een subsidie toe te kennen op basis van de 
door de mede-indieners via de panvoerder verstrekte project- en 
financieringsplannen, toetst BuZa de door de deelnemende partijen aangegane 
samenwerldngsovereenkornsten. De biegekeride subsidie wordt per mede-
Indiener onderverdeeld. De penvoerder betaalt vervolgenseen de mede-
indieners de bedragen uitwaar zij blijkens de subsidiebeschikkIng recht op 
hebben én behoudt het bedrag waar hij zelf recht op heeft. Vervolgens gaat elke 
deelnemende partij zijn deel van het hulpproject uitvoeren. 

-a- 
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I. Kern 

Indien het ministerie van Bega aan Nederlandse organisaties op hebgebled van 
oftkvallbelln9550rnbnyiedeing qprarht.gSft.o 	nhvIkkeltrigslanden ter 

' pla7atteprojebten uit te V$fii, kan op haak valt 	• leng dlt,(dersIllonkes 
Ok) iga3.  het btoWiulbi  inifiatiftrekVpothelastig 	: • 	.01" MI !to 

.In da kader dotweleorg„tlesagn-till EITFt reneriin • J gerechte Intaten.lan 
algen yen die gritstdbitellnb 	=Mit!~ . vanaf 2610 gettoje- 
&einde Medefinatmlérippsstelsel II (MFS 	Waeritorganisatieslp Mit/Inge- , 	- 
Verkend een subsidieaanvraag moeten Indienen eb daartoe eériPenvoercler 

.aanstellen. Waarde Jeggstructuur nietzeadér Mier onder de werking Van de 
resbldtia valt dient-te Worden eeitordeeld or Nederlandse helportanketles des-
ondanks onVeitindeniagnspreek kannen meetin be;  het nidtadef. Hfiblijitt Wen-
selijkste repplédetbdgpig teactualiseren dat dat betgetrell.e. geti dergelijke 
ebt-deka-0 ornbet adder Meer't:len MF4III BOE-rast overleg met lege. Omdat 
daging eblga tijd llematlig'2131±ijn 15 het Wenselijk richting de branche Milde-
!IlidleilftiVelvdtelfer( ar en hoe op die ectgatebtfe keg weiden geantidneérd. 

ï Béiipunten 

...Gekte akkoord mét een adueligatIkVan genoemde resolutie, zocienlg det de" 
M-Fs.gállatchinr dna:Milder vatten det ook andere noodzakelijke aanpassingen 
+/-b•tgë.si viewirko 	• 

. 	j.4,2gigto ermee abkoorgfde,tvooreltioppnd op die adnallsatle, Neder: 
landSg, helpretanlaaties la bet kader Van MES projecten richting tiaa het nut-
te/let kennen to:engst:ei ge d/mikteOen facturen hoeven dit te reiken? 



• 3.Toeliditing 

Algemeen 
Ter bevordering van de kwaliteit van ontwikkelingsprojecten en ter voorkoming 
van versnippering wordt onder het MES 1T stelsel een intensieve samenwerking 
tussen de verschillende Nederlandse hulporgardsatles gestimuleerd. De mate 
waarin de organisaties daartoe In alliantlegerband samenwerken Is voor BuZa 
een essentieel en doorslaggevend crkerium bij de toekenning van subsidies. , 
Aldus Warden onder het MES!! stelsel ontwildrellngspndectmn die voorheen door 
afzoriderijjke organisaties werden uitgevoerd en waarvoor zij afzonderlijk In 
aanmerking kwamen voor toepassing van het nultarief als bedoeld in de 
resolutie uitgevoerd door antennes van huiporganisaties. Daartoe warden 
deelprojecten als het ware In elkaar geschoven en wordt richting BuZa een 

„projechnan gepresenteerd. Bate eist dat, mede uit praktische c.q. bezutrilgings-
overwegingen (minder benodigde ftg), dan Van de organisaties optreedt als 
penvoeider. De mede-indleners Veretterden afzonderlijk hun projectpro-
granima's met de daarbij behorende financiële verantwoording. De penvoerder 
bundelt die tot den subsidieaanvraag en dient deze In bij EfuZa. Op basis daarvan • 
kent Bt47.a al dan niet een MES!! subsidie toe. Desubsklie wordt toegekend aan 
(de penvoerder van) de alliantie, waarbij wordt aangegeven Welk bedrag elke 
deelnemer krijgt BuZg weet exact welke Partij gom dráagt voor welk gedeelte 
van ha t projecten welk-  bedrag daanloorlstoegelcend. Penvoerder en mede 
Indieners dienen elk de uit de eubildlebeschikking voortvloeiende verplichtingen 

. na te leven. De mede-Indieners dienen periodiek aan de penvoerder een project-
Inhoudelijke en een financiële verantwoording, voorden van een aoouritants-

. verldaring, te'overleggen. be penveenier voegtdefIrtandéle verantwoordingen 
samen am aldus te voldoen aan zijn verplichtingen jegens BuZa. 

BTW 
Binnen de MI'S Ilstrtittuur kan werden gesteld dat-de pernmettler en de mede-
indieners (nog steeds) teder afzenderiiik presteren richting BuZa en dus ieder 
afeentferlijk een bérogP kinnen dien eg de resolutie. Ei wordt dan als het ware 
doet de entende heen gekeken. Dat is ook conform deel én strekking van de 

,resolutie, Weer het gaaterntnepass, 	Val] het neltarlátten aanzien ven 
prejetten die in enbeilkhellegslariden Werden gitgeorgerd, walg ook onder MF511 
hatgaviti is. Indien idtelaitehd de pepvoerder richting átiZti een beroep op de, 
readlutle kan doen zeg, dat betekenen net de mede-Indieners als gevolg ven een 
prald:IScke bereids-Wijziging bij BuZa het milbarief niet meer kunnen toepassen 
terwijlze dat voorheen, op basis Van "(overwegend) dfriglide vietiagainhetlen, 
vietkonden• De mad.e-Indleners zegden dan facturbri met btw aan de penvoáriier-
rnofitén*Stigen. De PenVijerder ken die btw' Weliswaar In aftrek brengen maat 
diept deze Wei voor tafrnanclered. Bovendien gaateen en arider gepaard met 
extra administratieve lasten 	- .. 	• 

• 
Bij bovenstaande imndelyulfze lijkt hát niet begwearlak indien de uitgebreide 
fingfirtele Vétarthijeording dia de pétwoèrder aar! BuZa VerStrekt, compleet met 
aceedrilaptsvérklaririgen per mede-Indiener, wordt gongentarkt als faehkele0 
duin de: mede-Indieners rightIng Buzit bit mede gezien betreft dat materieel 
geen litiv In rekerlind Wodfrgebacht en aparte factintling 'deint de Mede-
indieners niet strookt met da gedachtg om daar de•alliantle heen tekijken. 

Anftlegialigt issulutf„ 
?Opa:atria reárdwidi(ijitV42B) dateert git 1S83 en Is laatstelijk In 1990 
aarigeneet, Sindsdien heeft FInandag door middel Van briávOitág toepassing 
ervan biggellcht 	tig:gebreid, onoer aniférè.Vber webbekrett de mogelijkheid 
dat nakendere dei:Ottertje:hen dan fige_nprIracht kunnen geven Int de 	' 

,ontelingspridgeten. VaOrts kan tietiiettin lont4V1kkelingeled" In de loop der 
jaren Sin gewijzigd en ig de resolutie op andere punten eveneens verouderd. Bij . 	 , 



een actualisatie van de resolutiezullen ook deze aspecten vvorden meegenomen, 
zulks mede gaden het fait dat ook de Europese Commissie daar recentelijk op 
heeftaangedrongem Daarbij zal In °Verleg warden getreden met EUZa. 

Omdat een dergelijke meer omvattende aanpassing vak de resolutie enige tijd 
zal vergen (naar verwachting ongeveer een Maand of E) 'verzoekt 

de tussentijd om duidelijkheid vOor heer leden. 
Indien da resolutie zodanig zal warden aangepast dat het nultarief ook van 
toepassing zal zijn op MFS II subsidies, kan wanten gedacht aan een daarop 
vooruitlopende mededeling dchting 	dat onhvIkkelingshulporganisaties het 

. nultarief ook In het lied& van MES kunnen toepassen en daartoe geen 
rant:uren aan BuZa hoeven uit te reiken, Daarbij kan een Voorbehoud warden 
gemaakt ban aanzien van de ultaindelifice definitieve Inhoud van de resolutie. 

-o- 



Doe 7 

Verzonden: 
	

maandag 7 april 2014 1623 

Onderwerp: 	 gesprek stas-Ploumen, 7 ipill 2014 / btw afdracht maatschappe }he organisaties 

Allen, • 
- 

Vandaag heeft het geplande gesptek tussen slis Wlebes en minister Ploumen van BHOS (BuZa) 
plaatsgevonden. VWb het bliv-onderwerp Is het volgende besproken/afgesproken: 

- Plo,umen: is benaderd-1:106r 
- Door de BID In het land wordt soms verschillend omgegaan met de toepassing van besluit BTW-

283; • 
Pleit (min of meer) voor een ruimere toepassing van het nultarief van BTW-283; 

- Ss: ondernemerschap is een (dwingend) Europees begrip, naderingevuld door jurisprudentie, 
en alleen ondernemers kunnen toekomen aan eventuele toepassing van het nultarief; 

- Weinig of geen ruimte Voor lidstaten om daar zelf een andere Invulling aan te geven; 
- Gaat In op het versdill tussen btw-vrijstelling (geen aftrek van voorbelasting, geen  btw op de 

output) en met btw belaste Presffities (aftrek Voorbelasting en belaste output, tenzij nulbrief); 
- 	Indien BuZa twee identieke gevallen kent Waarin Bb desondanks verschillend heeft geoordeeld 

dan horen Wij dat graag (geen reactie ven`BuZa); 

- om BTW-283 te kjihnen toepassen moet sprake zijn ven ondernemerschap; 
- Toepassefijkheld van BTW-283 kart per gevel verschillen omdat eea sterk afhangt van de 

concrete feiten en orrittendIgheden (Hopman begrijpt dat); 
- Gaat in op enkele voorwaarden voor hulporganisaties om onder MFG il te kunnen kwalificeren 

als ondernemer (oe een Identificeerbare verbruiker met een identificeerbaar voordeel; 
rechtstreekse tegenprestatie Voor de venichte activiteiten); 

- Onder MFSIO/ lp niet Snel sprake van een opdrachtgever-opdrachfriemerrelatig tussen BuZa en 
b0109hiOnIseties (Plournen en BuZa Mensen beamen dat); 

- - 	Conceptvan geacttiellseerde BTW-283 ligt bij BuZa .en WO horen graag hun bevindingen; 
• 

(afdelingshoofd BuZa): concept hanteert éen nauwe toepassing van het 
nultadéf; 

- Onderdel 2 Van BTW-283 geeft aanidat rriedeftnancieringeorganisaties die uitsluitend ter 
beaCkIkking gestelde belden besteden zonder datjegeris BuZa de feitelijke uitvoering van de 

.ontivikkefingsprojectep Wordt verrichthet In onderdeel 1 bedeelde nultarief niet kunnen 
toepassen (vervolgens Wordt goedgekeurd dat dan een vrijstelling wordt toegepast); 	, 
A ernitrario betekent dat dat Indien een hulporganisatie zich wel met de feitelijke Uitvoering 
bem,oelt; het nultarief Wel van toepessing Is; 
(opmerkingt.hier Weitit Wederom voorbij gegaan aan de voorwaarde dat eerst aan het 
ondernemerschap moet Warden voldaan voordat überhaupt aan een Vrijstelling kan worden - 
tPegekelijell); 

- Oneer MFS fl le veelal sprake ven een résultaatverplIchtIng suggererend dat daarmee ook 
sprake IS van gen rechtstreekse tegenprestatie/verbruik door BuZa); 

- Steg Iedere subsidie heeft enige vorm Van reatiltaatverPHir;htIng maar dat betekent niet dat daii 
'Sok altijci tsgrakelsvan ondemenierethap,(stas zei 'ondernemerschap bij de 

' sebalcilève .ratrekket` meer zal bedoelen bij de subsidieontvanger); 
- Pittleselerpp afribtellelknlyeep efeb.nden.; 	 ° 
- MVg/Sid probeert waar rpoaëlijk lets.  concreter aan te geven Wanneer sprake kan zijn van bEW-

ondernemèr'schep, Mede edliv de bettearidejurisprudehtie, zodat huiporgenisaties daarover' 
eek zelf eefl inachatting kunnen maken, ", 



Tot zover. Tot nadere toelichting Uiteraard altijd bereid, 



-Pn421111: Brede Maffe 
De landen die vallen onder het prudel van een 'brede relatie' hebben de meeste voortgang 
geraakt met de millennium antwitricelifigsdoeleri en staan klaar voor het aangaan van een • 
groeiend ivriet een relaties met Nederland en andere landen. De traditionele ontwikkeilligsrelatie 
wordt afgebouwd, Za zijn In staat ent de armoadebestrilding steeds meerzeltstandig ter hand te 
namen Inclusief de finandering. ?e zijn op Weg 'naar een positie in de categel-le 	- 
mirldeninkomensienden. De profiel III landen zijn de volgende: (Afrika) Egypte en Zuid-Afrika;  
(Az16)Itidenésid en Vietnam, (Europa) Georgid en Moldavid en (Latijns Amerika) Suriname. Deze 
landen weiden gekenmerkt door een autonome economische groei, die evenwel vanwege da 
economische crisis onder druk Is komen te slaan, In deze landen kan hatap;ent verschuiven van  
onhvildtelingssarnenweadng naar pubilekprivate partnerschappen. Er bestaan Wel specifieke 
achterstanden zoals bijvoorbeeld op het gebied van mensenrechten, Inkomensverdeling, gender, 
Meuranalgie en klifteat Voor het Wegwerken daarvan Ween rol Weggelegd Voor 
Meetschiergelljloi organisaties. ZIJ kunnen bijdragenman de versterldng Van de nreatachappelijka 

- diversiteit eh Opbouw van de Maatschappij In deze categorie landen kunnen maatschappelijke 
organtsbUes bingere ondersteunen bij het opkomen voer hun belangen. De problemen op het 
gebied Van directe arrneedebestruding kunnen gaandeweg tonder buitenlandse steun aangepakt 
weden, 

Pedis Op partneri' ander? , 
De maritiehtroiselille organisaties beschikken In de partnerlanden over een uitgebreid netwerk. De 
aard Ven cijelptégramma's Ven Maatschappelijke organisaties verschilt Met alleen par proflel, maar 
ook par land.' Om de etiectivItelt van de programma's te vergroten is een gedegen contextanalyse 
ananderinlvears Ven essentieel belang. Welke problemen steen centraal, hoe wordt aangesloten bij 
de povety RedUction Stratigy'Papers (PRSP) of Soortgelijke anneedebeitrijdingstrategleen en het 
ayerbeistabeleld? Hee wordt de Onderlinge afeternining zoWel.thetriedséh els geografisch zeker 
gesteld? Wette de meerwaarde Van de Inzet van Nederlandse en lokale maatschappelijke 	. 
cifffitifse, des jog hierboven gerormuleard7Dp welke wilie Weidt samengeWerkt irae doneren, 
*Onkel doublures voorkomen en wordt redt gedaan aan de Accra Agenda voor Actie? Door 
MeetWerk'brieveiell ende programma's ta beieren op een analyse Van del landenspecifieke 
Cbtitéïct !OME' dei Meerwaarde Van de maatschappelijke organisaties beter tot zijn recht Dit zal een 
vab 	e Vilde:engenzijn, die aansluit bij de modertiliertrigsagenda. 

Pui complenienteOtelt en synergie van de Nederlandse bulpI(ispanning te Intensiveren en de 
effvltnIt daarvan te Vergroten, is het Van belang dat de prograntrnalizleh meer' cbmintrereh In 
de erroïadanderi. lietatroiletiji om Minitel 60% van de besteding van de oijerfiddsfoirdsen 
(èzcibilardegi)eri dle besteed worden aan mediale prnardthrhall Voor belpidsbeTnylpeding, en 
ClieffélbilatiPbed* yen Interatiefielb netWerken) In dij pad:nada:Oen ti tatertplaat& vinden. Dit 
skokiiit 	Veri da besteding In idebpartnedindin zal plaats Vinden. Binnen de categorie 
vantril*paitigelintidern Wordt spabiale aandachtgeyroagd voor di minst ontwikkelde landen 
(MOLM, 	 < 

• 
6; SaMedairitipin Met Sterkere parbrers en nieuwe partners 
St~ Sein tentrerkfrrisperbiers 
DeSatheroverking 'tig en neMidelidtra ep zuidelijke maatschappelijke organisaties IS sterk 
veroadettl: Zindelijke 'ergenisathashebben meer en Meer een eigen positie kribben bebouwen In 
InterfietkideldbitOtriteri en lijn Vaak uitgegroeid iet Profeaslobile Institimes, hoewel er nog grote' 
verstillen tn tirgenleatielcreCht zijn. Ze hebben hun elgen zeggingskracht, Zijn zelfbewuster en 
werken trietnreerriere partners. Ze zijn ook bulten hun lan,dsgrenzen aan de slag gegaan en 
hebben Varecidileptle inkeinsteribrenntifii Dit Is een van de positieve resultaten VáTrdejarenlarig e 
internetletralebenronwerkIng bissen ihaatschaprielijki erganisalles. 	 . 

Detril.  rttiij 	tie tutaan Noord en Zuid, van geven en nemen, Is minder doniinant geworden. 
Pleedidille'rroddelair allenniijnbleianger een verdelende bails Voor eten betekenis-Vol 
partrremavie.be Wheddelijké en strategische meerwaarde Van het partnerschep Moet voorop 



staan. Het is realistischer geworden OM te spreken van gellikwirdiglield van partners, men heelt 
elkaar Immers Immers nodig. Het opbouwen en verspreiden van kennis en het stimuleren van 
veranderingen Via een sterk netwerk kogen centraal te Staan: Dit betekent dat binnen de 
nooniellike Maatschappelijke organisaties structaired ruimte meet warden g ertegen! Voor een 
versterkte Inbreng en meer verantwoordelijkheden van de zuidelijke partners en andere 
veltegentectrdigers ven de maatschappij. De Wig waarop medeverantwoordelijkheid en 	' 
Medezeggenschap worden ingevuld verschilt per maatschappelijke organisatie eg geconstateerd 
kan Worden dat diversemaatschappelijke organisaties reet op een creatieve manier Invulling ' 
Bete aan ati proces. De wikt Waarop beleidsmatig, Pregairailatisch en organisatorisch 
Samengewerkt wordt metzle zuidelijkt partners en vertegenwoordigers uit luit Zuiden zal hij 
stiksidieveriening een beaordelingtilterium zijn. 

Pa:Meis met ateernaarde 
ontwikkeling krant tot stand gloor een combinatie Van factoren zoals Initiatief, een betrouwbare en 
964. functionerende overheid, een veilige omgeving, earrevenarichtig economisch betel, gerichte 
inageteringen Van bedrijven eh overheden, eed eerlijke Inkomensverdeling, een actief 	• 
maatsChoOpelijk mitenveld, sociale cohesie, opbouw Van karnt en sterke Instfinties. Dit hele 
termin velt Moeilijk te bedienen dot dttri maatschappelijke inganisatie! 	_ 
OrdWilderbearnentaerking Wardtin wezen Steeds minde; een °P 'Zichzelf staandesector. Het gaat 
om hef Ort driegen vin de verschillende deelterreinen door proksjionele samenWerkIng. Bij de 
uitvoering van nen programma dringt de vraag' zich op welke Partner de pitst meerwaarde heeft. 
Dat kerf een maatachirp'pállikaaorgehlsatie in hetZuiden zijn, maar ook andere partners alln 
raogialijk Pattners kinnen zowel In het Noorden els in het Zuiden gevonden Warden en de keuze 
sent de partner lisfijankelfik ven de inhoud van hee gegrarema en de beschikbare expertise. 
Wanneer ctratitaatsynérgfet  welke partner vorightanie be, k het een bank sen multinational, 
he.t infddep kleinbedrijf, een cllentorgantratte, een overheidsinstelling, friet leger, een alekerlings, 
'een perversiteit ofonderteksinstibmt, een anwurnentenimankatie, een waterschap, een 
Mijkantenapankaije, tákbohd of lablrybureag7 Voorop moet staan dat het programma op een 
effectieve -en tijmizarne,wijat wordt Uitgevoerd, met oog WIM' het maatschappelijk belang vanuit de 

' 'zette Winstsgiginerte gedachte. De samenwerking met internationale meerook lokale bedrijven 
verdient Meer aandacht, ge-Ookhij het bedrijfsleven de maatschappelijke functie hoger op de 
agenda le koten bi-staan en er een beter besef bestaat over de rol dit let bedrijfsleven kan a  	 _ 
alielPn• PatrJaPiTERPP9 is een middel om meenvatirde,en synergie te creëren en draagt bij aan de 
VefiDaalagijailigitildftit van intereatketalenraerlareildng. 	' . 	. 

SelégliwthIppering, maar iincterikige siimenivergy 
Britt de Infitillingten titord-7,uldsaineimerldng en de samenwerking Passen Partners met een ' 
virstilijkkiogiseiperte0 achtergrond Is ook de samenwerking binnen het maatschappelijk 
middenvek! een igiangrijk elger, giet Nederland zijn vele Meatackantistkeergarilsetlea actief 
op bet terrein van Internaten* samenatiddhij. DIM peelt?, !Stat het duid op betrokkenheid 
eifigglittlef Ven de bdiggf bij dit entW0drelingsaaineimerking. De Isteratidé Is dat het kan lelden tot 
vgrigiPeOrld +et.i dhathirgs, Schrei hier als daar. Het it moeilijk voorstelbaar dat ruim 20 	' 
tittectlipPiplitergabisatit.dg wilt onder het huidige MfDistligidiekarler In Tanzania op een , 
efficiárite•wijea bijdtaajtári de ontwildreang van de bevolking. Temeer omdat elke organisatie ter ' 

• . 	P(Pifkaterniddeid kkiOr dailiei3retnnkitues`rinaggiort met vele VeriChillendeperinettgarileraties. • 
, 	 IlgtiffinaedefingliMattwarden 4us iTifer  dan  44  pIpgrama's In 1Priatiaia 	- 
gebonden!, Daarentegen ft de bilaterale samenwerking de afgelbp'enSien atiricikeoncentrierd 
op marebsparkt ganb31 progitritnia en sectoren eivorrit bij de Verenigde Natiesgestreefd:naar 
4110 Vifergttegentarrordlging pm;  land en een hetere takteinining te tt plekke. 	• 	. 

- heb Is  aan Pabse0 dat er gen goede landenVerdeling klimt tussen de maatschappelijke organisaties, 
, pin dotiblOrt te Wifirkernert en vet een evenwichtige vardenniihe zorgen, Met name Vat 

tcytieLiNat.ICÏ dia  in den lidintabenial netwerk °fierste isie worden verwacht datajnet hun 
' iffernatleight iSattPek tot een geografische afstemming komen. Maatschappelijke organisaties 

kennen tor Meér fotus aan te brengen tom effectiviteit en eMelettcyltergroten. Hier Is een 
rifilisurribrichikking op Zijn plaats door samen Werking, atterdrailit of uitfasering. Door I • • 
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• 
samenWeridirg en'alliantlettussen de verschillende maatschappelijke organisaties ontstaat een 

. 	bredere Oasis en kunnen organisaties Maar gewicht in de schaal  leggen en Impact hebben. 
Veishippe(lng tegengaan Is in het belang van de ontwikkelingslanden die zodoende met minder 
organisaties te maken hebben. 	 • 

Het onhvIkkqgngsbOteld en de daarmee verbonden subsIdleiraders voor maatschappelijke 
organisaties zijn tot dusver onvoldoende gericht geweest op het stimuleren van nationale en 
Internationale serrianWerkIngsverbanden. EarnerWreridngsverbanden die gezamenlijk een aanvraag 
Indianen tilleittiaárom worden bevorderd. Bij de beoordeling Irma het eamenwerldngsverband zal 
gekeken worden ijear'de samenhang, effecdViteitycornplementaritalt en doelmatigheid van het In 
één Verband opereren Ven verschillende maatschappelijke organisaties. EIJ subsidleeanVragen van 
sanitiWerldngsVeritanden zal er nadrukkelijk pp gelet warden of die aanvraag dok daadweilmlijka 
en tagnamehdememernverking Inbrandt en geen optelsom is van een aantal losse eanvragen,  liet 
uitgangspunt bJlt datdin In Nazie/end gevestigde maatschappelijke organisatie de aanvoerder Is 
en de verantwoording vaar de spbsialerelaUe met het ministerie van litiltenlandse Zaken op zich 
neetnt. Weest de aanvoerder kunnen andifie Nederlandse maatschappelijke organisaties als mede-
'Indiener eatredPri. z1.1 maken deel ult van letsainenwerkingsverband. Er wordt onderscheid 
gemaakt tossen een drganleatie die optreedt als mede-Indiener en de vele sarnenWerkingspartners 
in het Noofden en het Zuiden Waarmee een relatie wordt onderbonden en programma's mee 
werden uitgevoerd. 

seineilWaridlig te stimuleren en Versnippering  tegen te gaan zal het mantel maatschappelijke 
ergerlitaties dat In aanmerking komt voor financiering onder het MES TI-stolsel Werden beperkt, op 
begaven een open Inschrijving tullen ten hoogste 313 maatschappelijke organisaties (of 
sainenwerldrigsverbanden van een eanbi rnalibiehappelijIM organisaties) geselecteerd werden, 
Deze D  MaatethapPellike organisaties zullen. vervalgens Uitgenodigd worden cru een volledig 

rie Vraag wie:wat tibet jr_gt welke' pariiierogganIsatle in een bepaald land ia niet eenvoudig te 
antwooffint van date Walg Is van gtnetteleng om programma's tiP da 

inloallOrigatarid@hetièg en andeilrig ar ta itemiden. Drieg winnen hierdoor aan kracht. 
geniteriegeri.ettifra, g Van di landeeepeeirlektwerimmgeVing zal de bastsmaeten zijn voor het 
oplidifigen veri agnirograrnma. De behaards/41e ven internationale samenwerking ilfaegt bij aan 
de ent:Mug:rh/gr] de-grogrammitft. Oe eerstverantwobrdeltike voor de harmonisatie van de 	' 
hirj~: teen t.ljn de eriberikkalingslenden, rimar dat neemt Met weg dat Minor-landen en 
grálalsolsipaeigke ottiongitig....s een 'algen valtidwoordeltildirtici hengen. Hiermee wordt inhoud 
gig:koos* arkiitaken onder clezogènetirede 'Ver/flapt: ng van PariKever keriTlorgiatie en het 
op tkujhlriggen'Typ:h iMild én DItVuering,Per land. tjagniide Ware Agenda voarActler 	. 
Itifeeinipmetl5aapteinber2g08 Werd er bij de overheden Van ontwikkelingslanden op 
eangedratigen kril de leiding te neirieti op het gebied Ven rinnoreegrdlnatie en om ook 
ineakiehaiirigOke organisaties, enderioaksInstittilmn en de private sicbar bij deze agenda te 
betrekken,  

OndertiliSkerne.nterliertyfritdthier op de eerste eigele' Verstaan het versterken ven de'resultaten 
ven,ijtittinkkeijriMmenWiridng dié vla Verschlijende.huiploatialen geleverd windt.,  (Nootiln 
vroegere hilhaidiatindili tOid av:riplernenbuftek een tegenovergestelde betekenis. 
colftOreirgtiliteitibefaillende dat rriatsciamidlike organisaties met name iri'die landen actIef zijn 
kaler et pgn pliggfragprimihniná Is.) 

Progrenimairboritel in te dienen. 

7t Hennohlgatié en complementariteit 	 . 
giongtibankajghe rol dia ma' nischeop.  eine organisaties spelen gaat niet vanzeirspiakend samen 
Meteen beknOtte Sari akte:ming en Oeirdlnatfe. Dit betreft op de eerste plaats de onderlinge 	. 
efatenzallig van deNederlandse mantschdpfralijke organisaties. Mede in dit Verband is desector 
internationale sernenwerk tig gebaat bij een krachtige Nederlandse brancheorganisatie, dia ton 
blidregen Wall een sande arsternming'bIrmen de sector. Een brancheorganisatie kan ook 	' 
ImMijtéltseisen Stellen een de Ildorgardsatlea en zo bijdragen aan het bevorderen van 
deOleihdigheid. 



Doe 8 

Várgeieen: dinsdag 2,7 jánued 20i5 
Atiel 

bytile-wienit Bek MAP: Prnetyrogerrbbv 

Hallo 

" • 	Pe kléctIten Van , 	klinken bekend, vooral omdat ,. _ deze al jaren op alle plaatsen 
herhaalt. 	 kunnen je helemaal bijpraten. Het verschil in behandeling herken 
Ik nig, We hebben Welvoer riteimaals landelijk stándechtgevraeggl. Kern,van de discussie 
Is steeds beklede: 	leest BTW-2832o dat gé goedkeuring toegepast kan Warden. 
1Pe•  Van tleitrkIll9 9t de aillantheltie  als  Ondenlarngr kwalificeert. WIJ Wijzen er stti.gd, s 
•Oojc. bij Inspecteurs dat eetst net ondernemerschap Van oe organisatie moetwomán 

.• ondiriotht, In de Meeste gevallen leidt dit tot de conclusie dat daarvan geen sprake is. • • 	 , 



DuZe zletzichzelf in' relatie kit de ontvisikkalIngsWerlonaolsatlas vooral als 
subsidjeverstrekkir en Met als opdrachtgever. 
Ik kan nog een keer landelijk Inventariseren of er andersluidende standpunten zijn 

'ingenomen, maar ik verwacht daar niet veel van. 

Met vrjendelryke groet, 



*Subiet:b FW: getr.: CongsPondenlie lussen telásbligdienst 

Von: 
Anns 

0.nderwidgt 	Re iretra cdireffondinue Rissol edastingdoor 
Dotten: 	Woensdag 29 januari 2014 11:50:05 

Pieter, 

Ven oniè kant zullen 	 (lid Managementteam Belastingdienst) en 
[senior beleidsadviseur bij Dá Belastingdienst/Fiscaliteit) bij bet gesprek 

aanwezig zijn. 

lideridebjks groeten, 

verzonden: woensdag 20 januari 21114 1420 

oriddrwOrt: RF: 	Corraponde.ntie tussen Belastingdienst 

Graag verneem Ik 'ook van jou wie er van jullie kantaanwezig zullen zijn om Sbs %/Bekers te 
begeleiden bij bet gésprek op donderdag 6 februari. 

• Vriendelijke groet, 

y 



Beste 

CVer onderhevige problematiek vindt op ,6 februari a.a. op het ministerie van Financiën 
(10,45U) een gesprek plaats tussen minister Fiom:ten en staats:temt:si-Is Woekers kan 
jij 'SarigaVen of 'minister Ploureen daarbij ambtelijk zal Worden ondersteund en zo ia, 
wie dat dan zal/zullen zijn? Bea is van belang met het oog pp de door ons te 
verzorgen ambtelijke ondersteuning van sissalsecrebris Weekers. Alvast hartelijk 
bedankt! 

Vriendelijke groeten, 

Ministerie van Financiën 	- 
Ddiielkiscalitelt 

verzonden: donderdag 5 december 2013 15:03 

Re Sr.: Correspondentie bissen Belasting:flenst en 

Hallo 

Ie ziet bet jpist. 	vaslis win mening dat iedere IvIPS2 ontvanger' door toepassing van 
BTW 283 als ondernemer wordt aangemerkt en daarmee recht op aftrek verkrijgt De 
Belastingdienst zal steeds eerst het ondernemerschap beoordelen, als er geen sprake is van 
ondernemerschap blijft het recht op aftrek afgesneden en wordt niet toegekomen aan de 
tdepasting ven BTW 283. Er is, bij mijn weten geen landelijk standpunt ingenomen over 
hel ondemenfersoluip, datzal steeds van geval tot geval beoordeeld moeten wordeb. In 
vaal gevallen Is het zo dathet uitvoeren van projecten in ontwikkelingslanden, 
gefináncieèrd vantait een sabsidierelatie, niet tot ondetnemerschap voor de btw leidt. 

Met Wiénd.gliiice Broek 



	

. 	, 

Dank vaar de snelle reactie. Dit kamt Inderdaad overeen met het stondpunt deuk 
eerder heb vernomen. De onduidelijkheid die mg blijft bestaan betreft de volgende 

- passage In de brief; 

• 
gimage004.png> 
. • 

• , 	Htermaak lk Uit op dat 	 van mening Is dat iedere MFS2 ontvanger 
'kwalificeertals on dernem ervoor de BtW. Als ik het goed begrijp is de 
gelastingclienstijan mening dateer organisatie moet warden bezien of deze als 
ondernemer kaan te Merite:n.21e ik datlikst? 

• • 

stelt daar tegenover dat dle individuele beoordelingen niet plaatsvindt 
otndatte van mening is dat de gelastingdienstéen centraal standpunt heeft 
Ingenomen &Zegt dat MES-organisaties per definitie niet als ondernemer 
kwaliffeeren en grty-283 daarom niet op hen van toepassing is. Boe moet Ik deze 
Opvatting van 	beoordelen? 	' 

. Vpst dank windeantwoorden. 

Vr. gelet, 

•Subjeeg DCDirrespondentie bissen Belastirtdiérist en 

Deze klef maakt onderdeel uit van de besprekingen die we 	, 
oraler meer met 	hebben geimiird. Cirree reactie koeter kart 

• OS:-  d Op Mier Elit gifffek ven voorbelasting alleen mogelijk is aa basis van de • 
resolittie ais de reginitiette veerde desbetreffende activiteiten al kWalifiteeit als 



ondernemer voor de btw. De verwarring lijkt eruit te bestaan dat organisaties menen 
dat het besluit voor hen een algemeen recht op aftrek creëert, dus ook als er geen 
sprake le van ondernernerschap. 

Met vriendelijke groet, 

Belastingen - Directie Vaktechniek 
Korte Vaalbont 7 t  2511 CW j Den Haag 

• Postbus 20201* F 2500 EE j Den Haag 

. uitat os-ia-ants 1142 
opderwerp: Correspondelltie tussen 

Beste, heer 

Stnds enige tijd ben Ik op minbuza bezig met de volgende kwestie. 

Verschillende Nederlandse ontwikkelingsorganisaties probilen bij de 
Belastingdienst afgedragen 81W terug te vorderen oVer in Nederland 	- 
gemaakte kotten. Hierbij doen zifeen beroep op BTW-resolutie 283 uit 
290. ZIJ slagen hier nauwelijks in omdat de Belastingdienst volgens deze 
organisaties Onterecht opmerkt dat de meeste Maatschappelijke organisaties 

niet kwalificeren voor de voorwaarden die de 131W-resolUtie stelt. 

inrrilddels heeft 

zich ook tot minisf.er  Ploumen gericht met de 
Vraag of zij de kwestie wil opnemen met Or, Weekers,,Ondanks ons 
negatieve dVies heeft ze aangegeven riet te zullen doen. 

_ • 

Uit de gorreSpendentie.begrijajk dat 	over .deze kwestie ook contact 
• met u heeft onderivtuden. Zo Is In juli 2012 p.a een brief aan u verstuurd 
door de juristen Van' 	 I 	zijn Ingeschakeld. 
Mijn Vraag is et destijds vantiittle Belastillidlenst op die brief is gereageerd 
erkwat del-trekking van die reactie is geweest 



Dit zou ik graag weten om een zojuist mogelijk beeld voor onze minister te 
schetsen voor ze in gesprek gaat met Wekers. 

Egarus als Ik al eender contact met u heb gehad maar het kan zijn dat dat 

me ontschoten is omdat Ik al veel mensen over deze kwestie heb gesproken, 
UW collega 

Alvast dank. . 

Vriendelijke groet, 



Va& 	 rásobrrern  
kun 
r:n 

Dat2m: 	donderdag 12 nl 2M:51324:19 

Geachte 

Denk voor uw reactie pp het concept besluit Inzake btw en ontwikkelingswerk. Dienaangaande 
Merk ik het volgende op. 

Uit de tekstvan het huidige beleldsbesluit (resolutie van .5 januari 1990) blijkt dat toepaisIng 
van het btw ntiliarief ultskiltend aan deerde kan komen indien sprake is van bepaalde werken 
of projecten die Ja ontwikkelingslanden warden uitgevoerd. Met de door u Voorgestelde. 
aannessfrig.van projecten en werken `In' ontwikkelingslanden naar projecten en werken ten 
behoeve van' ontwikkelingslanden, zou het nieuwe beleidsbesluit een ruimere toepassing 
krijgen dan onder het huidige beleid het geval Is, Dat geldt ook voorde Wijziging van de 
voer:Veerde dat het genot Van de In het kader van een project ver:lente Prestaties 	 ilh'inn (Voorgtateide-wilzIgingt''grotendeels') In het betreffende ontwIldcellrigeland moet liggen. Zoals 
ook staatssecretaris INIebes In zijn gesprek rnetmlnIster Pk:Urnen op 7- ápril 2014 heeft 
aangegeven, Is gen dergelijke Uitbreiding Van de werking van het nUllarief niet beoogd inetde 
hárgehrljVIng van het beleidsbesluit. De Europese btv.4chtiijn Staat zo'n uitbreiding ook niet 
toe. Daarnaast zouden beide wijzigingen In de praktijkook leiden tot (nieuwe) vragen en 
discussies over de juiste Invulling én reikwijdte. Tijdens het gesprek Is afgesproken dat 
Finanden In samenspraak met BuZa/BHD5 het beleldsbésiultiodanlflal herschrijven dat 
deprildt beter kenbaar wordtonder Welke Omstandigheden en onder Welke voorwaarden een 
beroep kan-wonief: gedaan op liet btw nultarief. Met name de voorwaarde Ven het 
onden)effierszhaP Wordt waar moge lik nader ingekleed. Immers, alleen Indien sprake is van 
ondernemerschap kan aan toepassing van het beleid.sbeiluit warden toegekomen, Omdat het 
ondernemerschap een (dWIngendmctitelijk) Eirropeestegrip Is dat citer jurisprudentie nader Is 
ingelfuld, be:Staat voor Ei) lidstaten weinig of geen Melte om daar zelf een andereInvuillngaan 	. 
te 'geven en Is het niet mo'gellik om op voorhand Voor alle situaties aan te geyen 

or 
 Is voldaan  

aan de gestelde Voorwaarden. In de concept tekst Is daarom voorzover mogelijk dieper . 
biogeen op het andernéreerschaP en Is aangegeven Waaraan In ieder geval moet warden 
voldaan Om tótendernernerschap te kunnen concluderen. Daarmee Is Invulling gegeVen aan de 
afsol-gekko-gen Wieffet en Ploumen. 

1k Venni:uw erop dat u op basta van bovenstaande toelichting akkoord kunt gaan met de 
aofspropicélijk aan u Voorgelegde tekst Mocht dat echter toch onVerhoept niet het gevel zijn 
dan Verzoek ik u ent dat via de gebruikelijke routeekenbear te maken, namelijk aan het MT 
van DO Belestingd.lenst, Het illkt nte hendlisllt den nieteen op 5G/DGeiveau te tillen als dit 
onVerhoebt het pével ffinchtzijn (mede ney de nieuweVragen vah de heer Dijkgraaf). 	' • 

Met vriendelijke groeten, 



, 

1. Iniehling 

Omzetbelasting. Ontwikkelingswerk; uitvoering van projecten in 
ontwikkelingslanden 

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen 
Conceptbesluit BLKB/2015/76M. 
bit bedilt vervangt het besluit van 5 januari .199Q, nr. 1/889/2161, over 
Omzetbelasting en ontwikkelingswerk. Organisaties die werkzaam zijn op het 
gebied van ontwikkelings Werk kunnen onder voorwaarden een btw-nultarief met 
recht Op aftrek van %/pin-belasting toepassen op hun prestaties. 

De relevante Inhoudelijke wijzigingen ten opzichte vah het besluit 11889/2161 
zijn! . 	. 

voor het bepalen van wat een ontwikkelingsland Is, Worgt aangesloten bij de 
zogenoemde DAC-ODA lijst;  

- het btw-nultarief kan, als is voldaan aan eg voorwaarden eo gijn opgenomen in 
onderdeel 3 van dit besluit, ook wordehtoegéPagt alt de opdracht tot uitvoering 
van een otikkelingswarkplojact wOrdfrgegevéh iloorgién ander ihIntsterie dan• 
BuZa of door een andere organisatie itoti een ministerie; 

- als sprake is van sarnenwerkS,  ir) àfilahril
dsrg kunnen 

organisaties werkzaam 
op het gepiep,  van ontwlkkeliriggprnenwe „: neg eigen de alliantie 
deelnerhand4 organisaties)  pis ialrolclaan nahijg daartoe gedekte, voorwaarden,
afzonderlijk aan beroep dóéh tipWè goedkeuring In onderdeel -W van dit besluit. 

Dit basibit beVat een gdiedketiikrig vO-iir ;da .btw-heffing bij de uitvoering van • 
1 projecten vitérKen'  ten .béhoétiétivaniabtitWikkelingslanden door organisaties 

werkilalij uphètgebleitijan ',i1bil1kiselingssamenwerking. 	• 
De >Merite inhoptlélfike wijzigingen ten opzichte van het besluit y589/2161 
zijn: 	 t • 
- voor hetarPálen van Wat'èëtiteilltwikkelingáland is, wordt aangesloten bij de 
zogenogndeD4C-015A lijst;  
- het bttnpitartéiNca.kals is voldaan aan de voorwaarden die Zijn opgenomen In 
onderdaél.3 Van ditrtésirift, ook Worden toegepast als de opdradht tot uitvoering 
Van een gritmilitkellngsvverkprojeCt wordt gegeven door een ander ministerie dan 
BuZa Of dodr een andeté organisatie dan een ministerie; 

- als sprake ie ven SginanwerMng In alliantieverhan.d van organisaties werkzaam 
op het gebied van ontwikkeitngsgarnenwerking kunnen de-aan dealliantié 
desinéméntWOrganitatige, gis is vOldaan aan de daal-tag gestelde Voorwaarden, - 
afiondériljk een iSèrdép doen op de goedkeuringin onderdeel 3 van dit besluit r 	 • 	 •• 	t 	

• 	• 	 • 	 a I 

• • 
• 

Wegiépilkg0 bqgiltiPera en afkOrtingen 

De Inhoud v4 dit datum entk itildifedrouivelijk en mag niet warden vetspretd aan (rechepersonen die niet * betrok:dit 	rgeiiees:9 e de tetstandijegdng van dit doom jent 



Wet ' 	 Wet of, de omzetbelasting 1968 
btw 	 ornt zetbeiasting 
EU 	 Europese Unie 	 , 
BuZa 	 ' Ministerie van Buitenlandse 'Zaken 
DAC 	 Development Assistance Committee 
ODA 	 . 'Official DeVelOpment Assistance 
Ontwikkelingsland 	land dat is vermeld op de zogenoemde DAC-ODA 

. 	 lijst (OECD) 
pEcD r 	 Organisation for Econernid pkeperation'and 

Development , 

Projecten in-ten behoeve van,htitwikkébotlebtren 
• . 	 • 

Nederlandse organisaties werkzaam op het getked van 
I ontwikkelingssamenwerking (hierna: organisaties) voeren projecten  uitten 

behoëve vertin- ontwikkelingslanden. Veelal is reet de bedoeling dat, na de 
voittoling, ei-van, het beried-fel/er desetealisearde-projegten 'Wordt overgedragen 
aan ihstarities in het.OntWikkellngslar18, 

1 Op de Wilgende drie manieren werden onder easpielerlausoiciën van ikrza 
labiegtan geïnitieerd/gerealiseerd: 	" 

1, voor de:financiering ven een project wendt de organisatie zich tot BuZa. 
Degrbij verbindt de organisatie Zich het door haarzelf geinitieerde en 
vort:gegeven-projectte realiseren. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering 
erven blijft bij de et•genlga._tle. BuZa treedt nietop ais opdrachtgeVeri hbewel het 
rest/biet ven het delbétteffende project voor BuZa wei Van belangli c.q. kan 

2. In bijzondere situaties neemt BuZa zelf het initiatief en wordt de organisatie 
da« 0Strp1hIpterte aangezocht om spédfieke projecten uit te voeren zoals 
bijvoorbeeld het (doen) reellseren van infrastructurele Werken In een 
erftWikkálitlasidrid.„ Ook dan treedt BuZa niet opeis opdrachtgever, het Is de 

• af9aalget1e Zelr. die een projectplan opstelt en verantwoordelijk blijft voer de 
taelleetigarvan: Wel•kan;BuZas,optreden eis financier of subsidiegever. 

8. tenslotte doet zich de situatie Voor waarin BuZa gerichte opdrachten geeft aan 
de ofgenitetia. Er ontstaat tussen BuZa en de organisatie een opdrachtgever: 

jopdráChtnefner relatie. Alleen dan kan `vverclen toègékomeh aan onderdeel á van ° .1 	 . 
De infletid van ûiè document is :strikt irerInerweitik en mag niet Werden verspreid aan fiechistpersonen rite niet 
betaajtkért pijn (geweest) hij  de totstandkoming van dit document 

I 



dit betkiltrIn die situatie is het voorstelbaar dat de organisatie handelt als 
ondernemer die het btw-nuftarief kan toepassen op de door hem verrichte 
diensten. Ook als de opdracht tot Uitvoering van een ohtwIldcelingsWerkPrdiect 
wordt gegeven door een ander Nederlands ministerie dan BuZa of door een 
andere Nederlandse organisatie dan een ministerie kan, ais Is voldaan aan de 
daartoe gestelde voorwaanien, een beroep warden gedaan op de goedkeuring in 
onderdeel 3 van dit 'besluit. Voor "BuZan kan in dat onderdeel dan worden 
gelezen; I3uZa or een ander Nederlands ministerie af andere Nederlandse 
organisatie. 

. 3. Ofidérnernerschap en toepassing btw-nuliarier.  

. 	Hoewel de lit-W een niinie toepassing .kentva,n héte*iiiip "ondernemer zullen . 	• 	• orgenisadet tegenover EiuZa niet steeds oØtrden als ondernemer bij de 
uitvoering van projecten In ontwildcelingtierl 	,Is alleen ralce van 

• onclernernejschap alt een organisatie rrig,t d3/4, ntviiifibr vafljfl pnestaties-eens 
rechtsbetrekking is aangegaan cp baffill,;Waa 	oveit'''i w 	en)Prettatks 
Woeden OtggwigtOril en de onbiangfflyeigóeding zied erkelijk aëgenwaarde 
vormt-vit de verrichte presWlêsivérgefijk HV.7 EG 3hjiart 1994; tma, c- 
16/93). Hierbij geldt overigens 	rittsvorm of devestlgingsPlaa Van de .,... 	. 	.. 	_ 	...._ . 	, 

. 	stibtidde.wonit ontVlangentis h ' g belang-tnlyatt te .  stellen dat deze subsidie 
.onderrierner niet van belang.is-  or deze tatf.Met narns5sternke. een  

•  -gis een Vergdèclingr(dé ig0 r-  oelde 'tegel:0~a% st- len te merken Als 
dat niet het geval já iljgatie In zevene niet, ap als ondernemer en 
Is bilVoorbeeld de akf ç1yjn Vba!É.fllr1g niet rnokiijk. . rf door:  BuZa 
Verleende subsidie gay iinafîcieijng varian daar ciborranisatiebitgevderd 
PrOjest;t1s., piet teeds aane jp 'ajs. een.,ISaging. Als eertbelastbare 
die_ng agri Bilj.gif ke-n-i991'd 	dt.a.ai ge Nederlandse btw In rekening 

. 	Werde.hgetf ' 't git diitten. 	.40bits ... van-  dienst-tapas (artikel 6 van de • Wet) diffiler 	d "tf . e r  „j_ 	var' .CF1trgiectenverrichte diensten in het . 
P— ..7,• 

4  .131.ifte a 	cliérittengn craffilet belastbaar voer de Nederlandse btw,  • ook b, 

	

	.?g  nifign krneilljgr , ,NegigHandse•onderriemer. 	• ----7,,,, _ 

dienst N- 
* echt r  •,92342/ Tétillrkrerit -41.r-  fl artikel. 0 var; de wet d , i 	_erase9„9„ri  e_géed.  	. 	e plaats  van . 

, 
Goed/ragt-Mg 

Ik Iteiregtied tittit srglakket'hit bN,Wiulbliffer toepasen np.dlehtten die g . 
~gen aan .p* . Dal-bij oelf_10 Frp v910engé yoonVaarrieri: . • 

• :Mg cliérikein Wardef; verrijk).  inerjetioCier liati  rkg  d organitableS uitgevoerde . 
i PtPiegiet.i:~90yeaVan",,CfpntWilailngslandén; * , I-  • 	. 
, -de orgahltatiesgn ,aan tegferkén.als ondernemer voer de btw-heffing; 

-,denit ge :ottorigigts Wbrden Prestaties aan Bute verricht tegen Vergoeding; 

.
-d,e:plaett.evirrlgis..aan Bei verrichte diensten Is Nederland; . 	- 

t-rbet gefeit .i.an de dgórde arganiteties ven-fitte Prestaties .in het kader van het - j• uitte  Oeren prido*,tuttifkabkitittetgrbterideel. In het Ontwikkelingsland.;  I.. 
. 	, 

• . . .. .. 	 . 
. 	01  Inktrl liffigagoijtffietfrsig terfrpilWeiffic en mog me Worden nreld aan rrebtjpersanen drinkt - 	betroti rtiji raftM,0 Off* optandkodosi Wil Ce docurnep4 	 , 	 : , 	, 	• 	. 	• 	• 	 . . .„ 



5. InPel92chte Prestaties 

De !Mand van xikt dicarnentlistrikt van.~egik en mag nlat Warden versprgld aan (rechts)penonen die ntat, . 
betrokken zijp (geweest) bij de .fittandkpnong v.0 dit:doeg:pent 

og goedkeurihg kan bijvoorbeeld van toepassing zijn als BuZa aan een 
organisatie, die hiervoor Is aan te Merken als ondernemer, opdracht geeft 
voerlichting te (doen) geven Th een ontwikkelingsland over de uitbraak, 
verspreiding en gevolgen van tropische ziekten. 

Op de velgende prestaties kan de goedkeuring bijvoorbeeld geen toepassing 
vinden, omdat het genot van die prestaties niet.ultsluitend in liet 
ontwikkelingsland ligt; 

-bet uitvoeren van een accountantscontrole neertie be:geding van 
onbMkkelingsgelden; 

-het geven van-adviezen aan geldge.Yede instellingedkVer de Vre:pg welke '• 
ontwikkelingsysierkpitijecten.wel en WPIKe projectenfile.tfinancleel kpnnen 
worden gesteund.' 	• 

Voor alle duidelijkheid wordt nPtopgemerkt•detioepaseing van het btw-nultarief 
, op de diensten Impliceert dat dihieraan toerekenbare voerkielasting In aftrek • „- 

kan worden gebracht. 

4. tartganwerkIng in ijijiaptievetkia0 

Skida 2010 Werken Nederlandse digenitattes Intensief samen en gaan zij 
alliantiê gatb bijvoorbeeld In het kader Ven het'Zogenoemde 
Meciefineritlerintestelsel Jl. pp,b0s:yari geil gebundeld prdjectplari wordt door 
„da Peifvuerdter Van. de alliantie een géi:arnenlijk subsidlaVerzoek Ingediend bij 
1314Ze..guZe geeft aan op Wekbeglreg elke deelnemer redt heeft en' de subsidie 
vverdtcllérkniereenkolhatig door OP penvoerder onder de deelnemers van de 
alliantie verdeeld. Penvderd.O.t n alliantiegenoten leven leder de uit de 
euhaldtabeghikking voortvloeiende verpliChngen Aa ,en zijn aansprakelijk Voor 
hun deel van het project. 	 * 

Binnen de hiervoor heithreVen alliandestrUctuur presteren de penvoerder en de 
andere ellian,tiegehoten, ondanks het feit dat de penvoerder els enig 
aanspreekpunt viior BUZe fungeert, ieder afzundetlijk.richting dat ministerie en 
klinnen zij Weer mogelijk ook leder afzenderlijk een betoep doen top de -
geedknirIng alt bedoeld In onderdeel 3 ven dit besluit eis aan de deer genoemde 
veorwaarden Wordt voldaan. 



van de inwerkingtreding van dit besluit; 

7. Inwerkingtreding 

Dit besluit vVoftit In de Staettdobrant geptiblIceerd. . 	•-• 

eindernemers die projecten in.ontwikkeitng'slanden uitvoeren, betrekken voor de 
uitvoering van die projecten vaak goederen en diensten van andere 
ondernemers. Dit betreft bijvoorbeeld cursussen ter opleiding en training van 
personen die In het kader van ontwikkelingswerkprogramma's warden 
uitgezonden en het vertalen van documenten. Dergelijke prestaties; die 
weliswaar een Ser verband houden met de uitvoering van een 
ontwikkelingswerkprogramma door de afnemer maar die op zichzelf niet de 
'Status van l'éntwikkelingswerk-of —project".hebben, vallen niet onder het bij 
wijze ven goedkeuring verleende btw-nultarlef. Wel kan bil in het hier genoemde  
voorbeeld, als is voldaan aan de daartoe gestelde voorwaarden, het verzorgen - 
van de hiervoor bedoelde cursussen Vallen onder de btw-onderwijsvrijstelling van 
artike111, eerste lid onderdeel o van de wet 

6. Ingétriikken regelingen 

Het besluit ven S januari 1990 nr.VB 89/2.161 Iswartit IngetrOkken met Ingang 

Dit besluit treedt in werking metIngang vah de dag na de datum van uitgifte van 
de Staatscourant waárin het Wordt .eplaatst. 

•• 	 • 
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