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1  |  nieuwe perspectieven 

Memo 
Aan Jos Oude Egberink en Niek Burg - Baanbrekers 
Van Matthijs van Ooij en Anne de Wit - BDO 
Datum 11 maart 2021 
 Conclusie recht op aftrek c.q. compensatie btw nieuwbouw  

 
HEVO heeft in opdracht van Baanbrekers een drietal scenario’s uitgewerkt voor de toekomstige 
huisvesting. Uitgangspunt bij alle scenario’s is dat de btw op de investeringen volledig verrekend 
kan worden. De voorkeur gaat uit naar het scenario waarbij de huisvesting aan de Zanddonkweg 
14 in Waalwijk wordt vervangen door nieuwbouw. Het Algemeen Bestuur heeft hierover de 
volgende vraag gesteld: 
 

Kunt u aangeven of er bij deze investeringsafweging gekeken is naar de fiscale aspecten 
(verhaalbaarheid) van de btw op de bouwkosten? Indien deze btw kosten niet verhaalbaar zijn 
komt er op de voorgenomen investering van € 23,5 mln. nog eens een kleine € 5 mln. aan extra 
kosten bij. 

 
U heeft ons deze vraag van het Algemeen Bestuur voorgelegd en verzocht om te onderzoeken of 
terecht is uitgegaan van investeringsbedragen exclusief btw.  
 
Conclusie 
Na onderzoek kunnen wij hierbij bevestigen dat Baanbrekers de btw op de nieuwbouwkosten 
volledig kan verrekenen als zij de nieuwbouw volledig voor haar eigen activiteiten gaat 
gebruiken.  
 
Beknopte toelichting 
In 2019 heeft de Belastingdienst het weloverwogen standpunt ingenomen dat Baanbrekers de btw 
op algemene kosten gedeeltelijk in aftrek kan brengen via haar btw-aangifte en het andere 
gedeelte kan doorschuiven naar de drie gemeenten. De Belastingdienst heeft tevens bevestigd 
dat de btw op algemene kosten in het geheel niet kostenverhogend blijft hangen bij 
Baanbrekers. De huisvestingskosten, en derhalve de investering in de nieuwbouw, zijn dergelijke 
algemene kosten. Het standpunt dat de Belastingdienst in 2019 over Baanbrekers heeft 
ingenomen onderschrijft derhalve onze conclusie volledig. 
 
In een afzonderlijk memo hebben wij onze bevindingen en conclusie nader onderbouwd. Daarin 
beschrijven wij eveneens een aantal advies- en aandachtspunten. In dat memo geven wij ook aan 
wat de eventuele gevolgen zijn als Baanbrekers toch besluit om een deel van de nieuwbouw te 
gaan verhuren of als de (fiscale duiding van de) activiteiten van Baanbrekers in de nabije 
toekomst zouden wijzigen.   


