BTW-positie BRAIN
ter besluitvorming op ALV 22 november 2018, agendapunt 6
Op de ALV’s van 12 juni 2018 stemden de leden van KVAN en BRAIN in met een verdere
samenwerking van beide organisaties. Zij blijven als zelfstandige verenigingen bestaan, maar zullen
steeds meer vanuit een gezamenlijke visie en beleid optrekken.
In dit kader worden ook de begrotingen van de verenigingen op elkaar afgestemd. Naast de eigen
activiteiten en benodigde administratieve ondersteuning, ontstaat zo een ‘vrije ruimte’ die kan
worden ingezet voor de strategische activiteiten. Hier lopen we aan tegen de BTW-posities van beide
organisaties. Waar KVAN een BTW-plichtige instelling is, is BRAIN dat niet. Dat maakt synchronisatie
lastig. En des te lastiger, omdat de Archiefdagen nu op beide organisaties drukken als gezamenlijke
activiteit en de vrije ruimte in de begroting vooral bij BRAIN aanwezig is: daar zullen de betalingen
voor de strategische activiteiten met name uit betaald worden.
Het voorstel is daarom om BRAIN aan te melden als BTW-ondernemer die derhalve BTW moet
voldoen over haar opbrengsten en recht op aftrek van voorbelasting heeft.
Onderzocht is of BRAIN hiervoor in aanmerking komt. Dat blijkt inderdaad te kunnen: BRAIN verricht
tegen een vaste en aanvullende vergoeding prestaties aan derden (leden en/of andere organisaties).
Wat zijn de gevolgen?
1. Terugvordering
De belastingdienst kan op basis hiervan stellen dat ook in het verleden al BTW verschuldigd is
geweest. Dit houdt in dat de belastingdienst de mogelijkheid heeft om over de afgelopen vijf jaar
BTW te heffen over de te ontvangen vergoedingen. Dit betekent echter ook dat BRAIN dan de
reeds betaalde BTW alsnog kan terugvorderen. Mocht de belastingdienst tot deze stellingname
komen en er een navordering komt, dan zal dat daarom een bescheiden bedrag zijn.
In de bijlage is een overzicht opgenomen van de jaren 2014 t/m2017. Hieruit blijkt dat een
naheffing een bedrag van ongeveer 16.000 euro per jaar aan nog te betalen BTW zal gaan
betekenen. Dit betekent echter niet dat het bestuur een eventuele naheffing zal doorbelasten aan
de leden. De in deze jaren betaalde BTW kan van deze naheffing aan de vereniging worden
afgetrokken. Dit betekent dat over deze jaren een restant naheffing verschuldigd bedrag overblijft
van ongeveer 800 euro.
Wanneer BRAIN in deze jaren wel BTW-plichtig was geweest, BTW over de contributies had
berekend en de BTW op de betalingen had kunnen terugvorderen, had dat de vereniging een
voordeel van 67.000 euro opgeleverd. Dat geeft aan hoe gunstig het voor de vereniging is om de
BTW-plicht aan te gaan.
2. Contributies worden BTW-belast
De consequentie is dat de contributies vanaf 2019 zullen worden belast met BTW (21%). Voor het
overgrote deel van de instellingen is dit geen probleem, omdat zij zelf deze BTW weer kunnen
terugvorderen, als BTW-verplichte organisatie. Enkele instellingen zijn dit niet, voor hen betekent
dit de facto een verhoging van de contributie.
Het bestuur ziet de trend dat steeds meer instellingen BTW-gerechtigd worden, en stelt dan ook
voor om de BTW-toeslag voor alle instellingen te laten gelden. Voor die instellingen die geen
BTW- aftrek kennen, en in het hoogste tarief van de contributie vallen, betekent dit een verhoging
van 2.170 naar 2.625 euro per jaar.
Voorstel: BRAIN te laten registreren bij de belastingdienst als een BTW-plichtige organisatie, en de
contributie met ingang van 1 januari 2019 met BTW te innen.

