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verstoort de keuze tussen beide alternatieven omdat in het geval van uitbesteden,
de kosten verhoogd worden met de heffing van BTW. Hierdoor kan het zijn dat
een private ondernemer een activiteit efficiënter kan uitvoeren, maar dat door het
BTW-effect een gemeente toch kiest voor uitvoering door de eigen organisatie. Eind
jaren negentig nam de belangstelling voor dit probleem toe en in 2003 werd door de
Rijksoverheid het BTW-compensatiefonds ingevoerd. Dit fonds had tot doel deze
verstoring te beëindigen.
Dit proefschrift onderzoekt de gevolgen van de invoering van dit fonds op de keuzes
die gemeenten maken. Het blijkt dat de invoering van het fonds amper heeft geleid
tot een toename van uitbestedingen door gemeenten. Bovendien zijn gemeenten
negatief over de toegevoegde waarde van het fonds. Uit het onderzoek wordt
duidelijk dat gemeenten niet systematisch evalueren op welke wijze, wél of niet
uitbesteden, hun taken zo efficiënt mogelijk kunnen worden uitgevoerd. In het geval
dat deze afweging wel wordt gemaakt, zijn meestal andere dan financiële motieven
bepalend voor de keuze.
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deze uit te besteden aan een private ondernemer. De Europese BTW-wetgeving
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Overheden, zoals gemeenten, kunnen hun taken zelf uitvoeren of er voor kiezen

