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Memo 
Aan Jos Oude Egberink en Niek Burg - Baanbrekers 
Van Matthijs van Ooij en Anne de Wit - BDO 
Datum 11 maart 2021 
 Beoordeling btw-positie / aftrekbaarheid c.q. compensatie btw 

(ver)nieuwbouw  

 
Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers is voornemens haar huisvesting aan de Zanddonkweg in 
Waalwijk anders te gaan inrichten. Hierbij oriënteert zij zich op diverse huisvestingscenario’s. 
Uitgangspunt bij alle scenario’s is in beginsel dat de btw op de investeringen volledig verrekend 
kan worden (aftrekbaar, dan wel compensabel). Voordat hierover een definitieve beslissing 
wordt genomen, wenst zij zekerheid te verkrijgen over de mogelijkheid om de btw op de 
investeringen daadwerkelijk te kunnen verrekenen. In dit memo geven wij hierover ons oordeel. 
Hierna gaan wij achtereenvolgens in op de situatie en uitgangspunten, de btw-positie en de 
afstemming met de Belastingdienst hierover en de voorgenomen (ver)nieuwbouwplannen.  
 
1.  Situatie en uitgangspunten 
 
De uitvoeringsorganisatie Baanbrekers (hierna: Baanbrekers) is een gemeenschappelijke regeling 
van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk en voert namens hen de taken en 
bevoegdheden uit op het gebied van (onder andere) de Participatiewet. Baanbrekers ontvangt 
van de deelnemende gemeenten de volledige Rijksbijdrage voor de uitvoering van de 
overgedragen taken en bevoegdheden. Dit is niet voldoende om alle kosten te dekken. De 
organisatiekosten die hier nog bovenop komen, worden afzonderlijk door Baanbrekers aan de 
gemeenten in rekening gebracht. Dit gebeurt op grond van een verdeelsleutel aan de hand van 
het aantal inwoners aan het begin van het jaar. Baanbrekers brengt voorschotten in rekening (op 
basis van de begroting) en aan het einde van het jaar vindt nacalculatie plaats.  
 
De Baanbrekers organisatie bestaat naast de uitvoeringsorganisatie (GR) nog uit drie andere 
entiteiten: 
 
 Ruelong BV: in deze 100%-dochtervennootschap van Baanbrekers worden facilitaire 

activiteiten ten behoeve van derde partijen verricht. Het gaat bijvoorbeeld om diensten op 
het gebied van verpakking, schoonmaak en groenonderhoud.  

 Stichting Fidant: in deze stichting zijn medewerkers in dienst die een uitkering ontvangen. 
Vanuit de stichting worden de medewerkers tijdelijk te werk gesteld bij Baanbrekers zelf of 
externe partijen. 

 Stichting Bevordering Werkgelegenheid Midden-Langstraat: in deze stichting is het personeel 
van Baanbrekers en Ruelong BV ondergebracht. Deze medewerkers worden gedetacheerd aan 
Baanbrekers c.q. Ruelong BV.  

 
Baanbrekers en de genoemde drie entiteiten maken onderdeel uit van een fiscale eenheid voor 
de btw.  
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2.  Beoordeling btw-positie en afstemming Belastingdienst 
 
In 2019 heeft Baanbrekers haar btw-positie afgestemd met de Belastingdienst. Hierbij is 
overeenstemming bereikt over de volgende punten: 
 
 Baanbrekers kwalificeert als btw-ondernemer voor zover zij prestaties in het economisch 

verkeer tegen vergoeding verricht. 
 De activiteiten van Baanbrekers ten behoeve van de gemeenten vallen onder de 

koepelvrijstelling (artikel 11, lid 1, onderdeel u van de Wet OB). Er is derhalve geen btw 
verschuldigd over de bedragen die Baanbrekers in rekening brengt aan de gemeenten. 

 De btw op de kosten voor de dienstverlening aan de gemeenten kan op basis van de 
transparantiemethode worden doorgeschoven. Voor zover de uitsluitingsgronden van artikel 4 
van de Wet Bcf niet van toepassing zijn, kunnen de gemeenten deze doorgeschoven btw 
compenseren bij het Btw-compensatiefonds. 

 De prestaties van Baanbrekers aan derden zijn doorgaans belast met btw. 
 De btw op de kosten die toerekenbaar zijn aan de prestaties aan derden kan Baanbrekers in 

aftrek brengen in haar btw-aangifte. 
 De btw op ‘gemengde prestaties’ (algemene kosten) moet naar rato worden verrekend. Aan 

de hand van de begroting wordt een mengpercentage vastgesteld bestaande uit een 
aftrekbare en een door te schuiven/te compenseren component. 

 De btw op de algemene kosten is volledig aftrekbaar of compensabel. Er is geen sprake van 
een kostenverhogende component. 

 
Wij kunnen ons vinden in het standpunt van de Belastingdienst en benoemen hierbij nog drie 
aandachtspunten.  
 
2.1  Houdt voorwaarden koepelvrijstelling goed in de gaten 
 
De Belastingdienst stemt in met toepassing van de btw-koepelvrijstelling, maar stelt hierbij wel 
een voorwaarde. De Belastingdienst hanteert het uitgangspunt dat Baanbrekers aan iedere 
gemeente enkel het precieze aandeel van die gemeente (op basis van de verdeelsleutel) in de 
totale kosten in rekening brengt. Er morgen alleen reserves worden aangewend ter bekostiging 
van de activiteiten die door de gemeenten in de GR zijn ondergebracht. Op dit moment werkt 
Baanbrekers met een voorschot op basis van de begroting en nacalculatie op basis van de 
werkelijke kosten en wordt hier dus aan voldaan. Op het moment dat hier wijzigingen in 
plaatsvinden, kan dit tot gevolg hebben dat de koepelvrijstelling komt te vervallen. Dit is dus 
een aandachtspunt.  
 
2.2  Jaarlijkse vaststelling mengpercentage 
 
Het tweede aandachtspunt ziet op het toepassen van het mengpercentage. De btw op de 
algemene kosten en investeringen rekent Baanbrekers naar rato toe naar de btw-belaste 
activiteiten (aftrekbare btw) en de activiteiten voor de gemeenten onder de koepelvrijstelling 
(door te schuiven btw). Dit mengpercentage stelt Baanbrekers aan het begin van ieder jaar vast 
aan de hand van de begroting. In de brief van de Belastingdienst is dat ook als zodanig 
beschreven. De Belastingdienst stelt daarbij wel als voorwaarde dat aan het einde van ieder jaar 
moet worden beoordeeld of een correctie op het gedurende het jaar toegepaste 
mengpercentage dient plaats te vinden. Wijkt het mengpercentage op basis van de begroting af 
van het mengpercentage op basis van de werkelijke cijfers over dat jaar, dan zal Baanbrekers dit 
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moeten corrigeren. Wij hebben begrepen dat deze beoordeling en mogelijke correcties tot op 
heden niet worden gemaakt. Wij adviseren om dit over de afgelopen jaren alsnog te doen. Als 
daar slechts kleine verschillen uit komen, dan verwachten wij dat de Belastingdienst daar niet 
moeilijk over zal doen. Rechtsom of linksom dient de btw immers niet kostenverhogend te zijn. 
Als de verschillen echter groter zijn, dan is onze ervaring dat de Belastingdienst zeer strikt 
vasthoudt aan het verschil tussen de btw-teruggave via de btw-aangifte of via het Bcf. Dit zal 
dan op zijn minst met de Belastingdienst moeten worden besproken. 
 
2.3  Kansen individuele verstrekkingen 
 
Een derde aandachtspunt betreft het doorschuiven van de btw op kosten met een ‘individueel’ 
karakter. Hiermee bedoelen wij kosten die uiteindelijk ten goede komen van een of meer 
individuele derden. Uit de stukken inzake de afstemming blijkt dat de btw op de kosten met een 
individueel karakter (die geboekt worden in Suite) niet wordt doorgeschoven naar de gemeenten 
en dus niet gecompenseerd wordt bij het Btw-compensatiefonds, op basis van de 
uitsluitingsgrond in artikel 4 van de Wet Bcf. Hierdoor werkt deze btw kostenverhogend voor 
Baanbrekers/de gemeenten. Uit recente jurisprudentie van de Hoge Raad volgt dat die 
betreffende uitsluitingsgrond slechts in beperkte mate geldt voor re-integratiekosten. Volgens de 
Hoge Raad is enkel sprake van een verstrekking aan een individuele derde, wanneer de 
gemeenten/Baanbrekers de kosten in overheersende mate maken omwille van het individuele 
belang van die derde.1 Hiervan is bij re-integratiekosten over het algemeen geen sprake. Het is 
immers in het belang van de gemeenten om zoveel mogelijk inwoners aan het werk te helpen, 
zodat er zo min mogelijk uitkeringen betaald hoeven te worden. Onze inschatting is dan ook dat 
Baanbrekers meer btw kan en had kunnen doorschuiven naar de deelnemende gemeenten, dan 
tot nu toe het geval is geweest. 
 
Wij hebben voor diverse gemeenten en gemeenschappelijke regelingen teruggaafverzoeken 
compensabele btw over het verleden ingediend en dit heeft geleid tot aanzienlijke teruggaven. 
Die ervaring leert ons dat de Belastingdienst de uitspraak van de Hoge Raad strikt uitlegt. Zo 
toetst zij expliciet of deelnemers verplicht zijn om gebruik te maken van de aangeboden 
voorziening en of – bij weigering hiervan – de gemeente de mogelijkheid heeft om een sanctie op 
te leggen (bijvoorbeeld korting op de uitkering). Echter, met de juiste onderbouwing hebben wij 
voor een aanzienlijk deel van de btw op de re-integratiekosten toch een teruggaaf kunnen 
realiseren. Ons advies aan Baanbrekers is om hier nader naar te (laten) kijken en te overwegen 
om teruggaafverzoeken compensabele btw over de periode 2016 tot en met heden in te dienen. 
 
3.  Conclusie btw-positie 
 
Zoals hiervoor beschreven is de btw-positie van Baanbrekers afgestemd met de Belastingdienst 
en kunnen wij ons vinden in de ingenomen standpunten. Deze standpunten zijn relevant voor de 
voorgenomen (ver)nieuwbouwplannen. De inspecteur neemt namelijk het standpunt in dat de 
btw op ‘gemengde kosten’ volledig compensabel en aftrekbaar is op grond van het 
mengpercentage. Er bevindt zich dus geen kostenverhogende btw op de algemene kosten. Dit is 
gunstig, omdat ook de huisvestingkosten aangemerkt kunnen worden als gemengde/algemene 
kosten. Ook daarvoor zal dit standpunt in beginsel dus gelden. 
 
 

 
1 Hoge Raad 10 juli 2020, nr. 18/03223, ECLI:HR:2020:1273. 
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Het is altijd de vraag in hoeverre een belastingplichtige vertrouwen kan (blijven) ontlenen aan 
een ingenomen standpunt van de inspecteur. In dit geval zijn wij van mening dat sprake is van 
een weloverwogen standpuntbepaling door de inspecteur. Dit leiden wij af uit het verslag van 
bedrijfsgesprek van 15 oktober 2019 tussen Baanbrekers en de Belastingdienst. Hierin wordt 
toegelicht dat het vooroverleg van Baanbrekers intern bij de Belastingdienst is besproken en dat 
hierover conform het interne landelijke beleid van de Belastingdienst uitspraak zal worden 
gedaan. De standpunten van de inspecteur in de daarop volgende brief van 31 oktober 2019 zijn 
dus weloverwogen en kennelijk conform de landelijke interne beleidsregels. Zolang de 
voorgelegde feiten en uitgangssituatie niet wijzigen, kan Baanbrekers vertrouwen blijven 
ontlenen aan het standpunt van de inspecteur. Dat vertrouwen kan alleen door de 
Belastingdienst worden opgezegd voor de toekomst, niet met terugwerkende kracht. 
 
Het uitgangspunt is dan ook dat Baanbrekers de btw op de investeringen in de nieuwe huisvesting 
volledig in aftrek kan brengen en kan compenseren. 
 
4.  Voorgenomen (ver)nieuwbouwplannen 
 
In de huidige situatie beschikt Baanbrekers over een perceel grond aan de Zanddonkweg 14 in 
Waalwijk met daarop vier afzonderlijke gebouwen. Deze zijn allemaal in gebruik door 
Baanbrekers zelf. Daarnaast wordt een deel van gebouw 4 waarin het werkbedrijf zit, verhuurd 
aan de gemeente Waalwijk. Deze verhuur is vrijgesteld van btw. Wij hebben besproken dat in de 
nieuwe situatie geen verhuur aan derden meer zal plaatsvinden. De verhuur met de gemeente 
zal dan ook eindigen. 
 
Het is nog niet duidelijk hoe de (ver)nieuwbouwplannen er precies uit gaan zien. Wel is er door 
HEVO een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden. Voor de nieuwe situatie zijn er drie 
mogelijke scenario’s ontwikkeld:  
 
1. Vernieuwbouw van de huidige locatie 
2. Sloop en nieuwbouw op de huidige locatie 
3. Nieuwbouw elders 
 
Op dit moment lijkt sloop en nieuwbouw op de huidige locatie (scenario 2) het gunstigst. Daar 
gaan wij in dit memo dan ook van uit. 
 
Aangezien de verwachting is dat er in de nieuwe situatie minder ruimte nodig zal zijn (o.a. door 
de efficiënte indeling en hoogbouw) zal een deel van het huidige terrein wellicht verkocht 
worden. Het is nog niet duidelijk of het hierbij gaat om verkoop in de huidige staat, dus inclusief 
(delen van) gebouwen, of verkoop van (bouwrijpe) percelen na het uitvoeren van de 
sloopwerkzaamheden. 
 
In de rapportage van HEVO staat dat in verband met de conjunctuurgevoeligheid ook in de 
toekomst de mogelijkheid zal bestaan om delen van het gebouw (met eigen toegang) tijdelijk te 
verhuren aan derden. Zoals hiervoor aangegeven, hebben wij begrepen dat het uitgangspunt is 
dat niet meer aan derden zal worden verhuurd. Toch plaatsen wij daarover in het volgende 
hoofdstuk een aantal belangrijke aandachtspunten, zodat een volledig beeld ontstaat. 
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5.  Btw-aspecten investeringen nieuwbouw 
 
Hiervoor hebben we vastgesteld dat Baanbrekers vertrouwen kan ontlenen aan het standpunt van 
de Belastingdienst dat er geen kostenverhogende btw drukt op de algemene kosten. Omdat de 
nieuwbouw voor zowel btw-belaste als btw-vrijgestelde (de koepelvrijstelling) wordt gebruikt, 
zijn ook de huisvestingskosten algemene kosten. De met de Belastingdienst afgestemde 
gedragslijn kan daarom worden doorgetrokken naar de btw op de investeringen in de nieuwbouw. 
Echter, omdat het hierbij gaat om investeringen in onroerende zaken komt hier nog een aantal 
aandachtspunten bij die wij hieronder bespreken.  
 
5.1  Vaststellen aftrek/compensatie btw op nieuwbouw 
 
De hoofdregel is dat de btw op algemene kosten naar rato, op basis van de omzetverhouding 
(zoals Baanbrekers ook toepast) in aftrek wordt gebracht.2 In de btw-regelgeving is bepaald dat 
voor onroerende zaken de aftrek afzonderlijk moet worden berekend.3 Het is dus niet zeker dat 
het mengpercentage voor algemene kosten van Baanbrekers één op één kan worden toegepast op 
de investeringen in de nieuwbouw. Hiervoor moet gekeken worden naar het (voorgenomen) 
gebruik van de nieuwbouw. Hierbij is het ook van belang of in de nieuwe situatie sprake zal zijn 
van één nieuw gebouw of dat delen van de bestaande bouw behouden blijven, en in hoeverre die 
gebouwen dan zelfstandig zijn.  
 
Als delen van de bestaande bouw behouden blijven, ligt het meest voor de hand dat in ieder 
geval gebouw 4 behouden blijft. Dit gebouw is het jongst van de bestande vier gebouwen en 
heeft nog een aanzienlijke boekwaarde. Als in gebouw 4 alleen btw-belaste prestaties 
plaatsvinden, dan dient de btw op kosten in en voor dat gebouw volledig via de btw-aangifte in 
aftrek worden gebracht. De btw op die kosten mag Baanbrekers dan niet doorschuiven naar de 
gemeenten. Wij merken hierbij op dat vanaf 2013 een deel van gebouw 4 vrijgesteld wordt 
verhuurd aan de gemeente Waalwijk. Dat betekent dat Baanbrekers de btw op kosten en 
investeringen die zijn toe te rekenen aan gebouw 4 in de afgelopen jaren niet volledig in aftrek 
heeft kunnen brengen c.q. heeft kunnen doorschuiven. Wij adviseren om na te gaan of dit op 
juiste manier is verwerkt en eventueel te veel teruggevraagde btw te corrigeren over de 
afgelopen vijf jaren.   
 
Het door Baanbrekers toegepaste mengpercentage wordt gebaseerd op de omzetverhoudingen 
uit de begroting. De omzetverhouding is ook het wettelijke uitgangspunt voor het bepalen van de 
aftrek bij onroerende zaken. Voor de nieuwbouw gaan wij ervan uit dat de btw niet 
kostenverhogend werkt. Hoe het mengpercentage voor de aftrek van btw op de nieuwbouw 
wordt berekend maakt dus eigenlijk niet zo veel uit. Wel kan het toepassen van het algemene 
mengpercentage of een mengpercentage dat specifiek geldt voor de nieuwbouw (o.b.v. de omzet 
die in en met het gebouw wordt gegenereerd) administratief lastiger zijn. Het mengpercentage 
fluctueert immers jaarlijks (in het memo van de vorige adviseur uit 2017 zien wij dat dit flink 
fluctueert). Bij een onroerende zaak moet namelijk gedurende negen jaren na het jaar van 
ingebruikname worden bijgehouden of het mengpercentage voor dat jaar afwijkt van het 
toegepaste mengpercentage in het jaar van ingebruikname. Als het mengpercentage in een jaar 
meer dan 10% afwijkt, dan zal dat voor dat jaar moeten worden gecorrigeerd. Dat betekent dus 
ieder jaar een berekening en mogelijke correctie-actie bij Baanbrekers en de drie gemeenten 
(i.v.m. verschuivingen tussen btw-aftrek en Bcf).  

 
2 Artikel 11, lid 1, letter c Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968. 
3 Artikel 13 Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968. 
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Om de sterke fluctuaties te voorkomen stellen wij voor om met de Belastingdienst af te stemmen 
dat Baanbrekers de aftrek en het doorschuiven van btw mag baseren op het werkelijke gebruik 
van het gebouw, namelijk op basis van het werkelijke gebruik naar oppervlakte. Het werkelijke 
gebruik zal naar verwachting slechts in beperkte mate wijzigen. Dit zal dus tot minder correcties 
leiden. Daarnaast is ons vermoeden dat het mengpercentage op basis van de omzetverhouding 
mogelijk ook geen goede weerspiegeling vormt van het daadwerkelijk gebruik van de nieuw-
bouw. Onze verwachting is namelijk dat de btw-belaste tak qua oppervlakte meer ruimte in zal 
nemen in de nieuwe locatie, dan de vrijgestelde/ compensabele activiteiten van Baanbrekers, 
terwijl dit in de omzetverhouding mogelijk anders is.  
 
Afstemming met de Belastingdienst is nodig, omdat het werkelijk gebruik een afwijking is van de 
hoofdregel dat de aftrek moet worden bepaald op basis van omzetverhoudingen. Omdat de 
nieuwbouw naar verwachting veel gemengd gebruikte ruimtes zal kennen, is op basis van de 
jurisprudentie een toerekening naar werkelijk gebruik (bijvoorbeeld oppervlakte) eigenlijk niet 
objectief genoeg te maken. Volgens de Hoge Raad val je dan terug op de wettelijke 
omzetverhouding. Wij verwachten dat de Belastingdienst vanwege de mate van fluctuatie in de 
omzetverhoudingen wel zal instemmen met een mengpercentage op basis van werkelijk gebruik. 
Ook omdat de btw uiteindelijk bij Baanbrekers niet kostenverhogend blijft hangen.  
 
5.2  Werkelijk gebruik nieuwbouw 
 
De meest voorkomende methode voor het vaststellen van het werkelijke gebruik van een 
onroerende zaak is door te kijken naar de vierkante meters en deze toe te rekenen aan de 
verschillende activiteiten. Deze vaststelling kan uiteraard pas gemaakt worden als de definitieve 
bouwplannen zijn vastgesteld. Wel kan er op basis van de vaststelling van de benodigde 
vierkante meters (pagina 17 rapportage HEVO) een eerste inschatting worden gemaakt van die 
verhouding. Hierbij zouden de primaire en de secundair werkomgeving aangemerkt kunnen 
worden als btw-vrijgesteld/compensabel gebruik (2.059 m²) en WML Facilitair en het werkbedrijf 
als btw-belast gebruik (8.310 m²). De centrale voorzieningen worden door alle medewerkers 
gebruikt. Deze vierkante meters blijven buiten de berekening en zijn niet van invloed op het 
mengpercentage. Dit zou dan resulteren in een mengpercentage van 19,8% compensabel en 
80,14% aftrekbaar. Dit betekent tevens dat het gebouw volledig voor ondernemersdoeleinden in 
gebruik wordt genomen (deels btw-belast/deels vrijgesteld) en dus volledig onderdeel uitmaakt 
van het ondernemersvermogen van Baanbrekers. 
 
5.3  (Vrijgestelde) verhuur van delen van de locatie 
 
Een belangrijk aandachtspunt is de verhuur van ruimten aan derden. In de huidige situatie wordt 
een deel van gebouw 4 verhuurd aan de gemeente Waalwijk. Ook in de toekomst is die 
mogelijkheid tot verhuur niet uit te sluiten, al hebben wij besproken dat van verhuur vooralsnog 
niet wordt uitgegaan. Als in de toekomst toch wordt besloten om een deel van de nieuwbouw te 
gaan verhuren, dan kan dat leiden tot een beperking van de mogelijkheid om de btw in aftrek te 
brengen/te compenseren en tot herziening (zie paragraaf 5.5). 
 
De verhuur van een onroerende zaak is in beginsel een van btw vrijgestelde activiteit, waarvoor 
geen recht op aftrek van voorbelasting bestaat. Dit houdt dus in dat wanneer een deel van de 
nieuwbouw wordt verhuurd aan een derde, de hieraan toerekenbare vierkante meters als 
vrijgesteld mee moeten worden genomen in de hiervoor besproken berekening van het 
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mengpercentage. Dat heeft tot gevolg dat niet langer alle btw aftrekbaar of compensabel is, 
maar er ook sprake is van kostenverhogende btw. 
 
Aangezien tijdens de bespreking naar voren is gekomen dat kostenverhogende btw in de 
investering onwenselijk is, is vrijgestelde verhuur dus niet wenselijk. Wij zien een drietal 
mogelijkheden om kostenverhogende btw te voorkomen als het toch de bedoeling is om (in de 
toekomst) een deel van de nieuwbouw te verhuren: 
 
1. Geen verhuuractiviteiten ten behoeve van derden uitvoeren in het nieuwe gebouw in het 

jaar van ingebruikname en de negen daarop volgende jaren. Alle ruimten zijn dan toe te 
rekenen aan de eigen activiteiten van Baanbrekers, waardoor geen sprake is van 
kostenverhogende btw. Na afloop van de herzieningstermijn van tien jaar staat de 
aftrek/compensatie van de btw op de investering vast en heeft een eventuele vrijgestelde 
verhuur geen invloed meer op de aftrek/compensatie van de btw op de nieuwbouw. 

2. Alleen verhuuractiviteiten verrichten aan huurders waarbij het mogelijk is om te opteren 
voor btw-belaste verhuur. Op basis van de wet kunnen partijen kiezen voor btw-belaste 
verhuur, wanneer de huurder het gehuurde gebruikt voor activiteiten waarvoor ten minste 
90% recht op aftrek van voorbelasting bestaat (het ‘90%-criterium’).4 Als Baanbrekers de 
eventuele leegstaande ruimten enkel btw-belast verhuurt, bestaat ook voor dit gebruik recht 
op aftrek van voorbelasting en kunnen de hieraan toerekenbare vierkante meters als btw-
belast worden meegenomen. De verhuur leidt dan niet tot kostenverhogende btw.  

3. De hiervoor genoemde btw-vrijstelling geldt alleen voor passieve verhuur van een 
afzonderlijke ruimte. We zien in de praktijk dat het ook voorkomt dat sprake is van meer 
dan enkel passieve verhuur, bijvoorbeeld omdat een specifiek ingerichte ruimte ter 
beschikking wordt gesteld, waarbij ook diverse aanvullende diensten worden verricht die  
een specifiek gebruik mogelijk maken. Dit kan worden aangemerkt als ‘verhuur-plus’ wat een 
btw-belaste prestatie betreft. Ditzelfde geldt over het algemeen voor de verhuur van losse 
flexibele werkplekken waarbij naast een tafel en stoel ook allerlei faciliteiten beschikbaar 
zijn. Omdat de btw-kwalificatie van deze prestaties volledig afhankelijk is van de feiten en 
gezien het grote btw-belang, is ons advies om dit scenario enkel toe te passen wanneer 
hierover afstemming met de Belastingdienst heeft plaatsgevonden.  

 
5.4  Verkoop percelen/gebouwen aan derden 
 
Een ander aandachtspunt in de nieuwe huisvestingsplannen betreft het voornemen om delen van 
het perceel/de gebouwen te verkopen aan derden. De levering van een onroerende zaak kan 
zowel btw-belast als vrijgesteld zijn. Bij verkoop in de huidige staat, dus vóór eventuele 
sloopwerkzaamheden, zal de levering vrijgesteld van btw (en met overdrachtsbelasting) 
plaatsvinden. Als de bestaande gebouwen volledig worden gesloopt en het onbebouwde perceel 
bestemd is om te worden bebouwd, is sprake van een btw-belaste levering.5 Deze levering staat 
in principe los van de nieuwbouw en de investeringen die daarvoor worden gedaan.  
 
Dit wordt anders, wanneer bepaalde kosten die gemaakt worden voor de nieuwbouw ook deels 
toerekenbaar zijn aan de te verkopen percelen/gebouwen. We denken hierbij bijvoorbeeld aan 
sloopwerkzaamheden en advies- en planningskosten die ook deels zien op de te verkopen delen. 

 
4  Bij een optie tot btw-belaste verhuur moet verder de huurovereenkomst voldoen aan een aantal  
 voorwaarden. Daarover kunnen wij desgewenst nadere informatie verstrekken. 
5  Het betreft dan bouwterrein als bedoeld in artikel 11, lid 6 Wet op de omzetbelasting 1968. 
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Wanneer sprake is van een vrijgestelde levering kan de btw op deze kosten niet (geheel) in 
aftrek worden gebracht c.q. worden doorgeschoven. 
 
Ons advies in dit kader is om vroegtijdig vast te stellen welke delen van het perceel/welke 
gebouwen er verkocht worden om ervoor te zorgen dat hieraan geen kosten (meer) zijn toe te 
rekenen. Dus als bijvoorbeeld wordt besloten om gebouw 4 te verkopen aan een derde, door die 
verkoop zo spoedig mogelijk te verrichten of in ieder geval duidelijk af te bakenen dat de kosten 
die Baanbrekers maakt niet (langer) aan gebouw 4 zijn toe te rekenen. Indien het toch 
noodzakelijk is om kosten met btw te maken voor de verkoop van één of meer delen, dan heeft 
het de voorkeur om uiteindelijk een btw-belaste levering te verrichten. Dit kan door het leveren 
van een bouwterrein (dus na volledige sloop) of door te opteren voor een btw-belaste levering. 
Zo bestaat ook recht op aftrek van voorbelasting voor de kosten die toerekenbaar zijn aan de 
levering en wordt kostenverhogende btw voorkomen. 
 
5.5  Herzieningsregeling 
 
In de huidige situatie concluderen wij dat – met uitzondering van de hiervoor besproken 
eventuele verhuuractiviteiten – de btw op de investering in de nieuwbouw volledig verrekend kan 
worden. Hiermee is echter nog niet volledig uitgesloten dat helemaal geen sprake is of kan zijn 
van kostenverhogende btw. De aftrek van btw op roerende en onroerende zaken waarop 
wordt/zou kunnen worden afgeschreven wordt op basis van de herzieningsregels namelijk 
meerdere jaren gevolgd. In het geval van roerende zaken loopt de herzieningsperiode vijf jaar 
(het jaar van ingebruikname plus de vier daarop volgende boekjaren) en voor onroerende zaken 
tien jaar (het jaar van ingebruikname plus de negen daarop volgende boekjaren). Dit speelt ook 
bij de investeringen in de nieuwbouw. De aftrek/compensatie van de btw op de investeringen 
blijft dus alleen in stand als de btw-positie van Baanbrekers ook in de komende tien jaar 
hetzelfde blijft.  
 
Wij lichten dit nader toe aan de hand van een rekenvoorbeeld. Hierbij gaan wij uit van de 
volgende uitgangspunten:  
 
 De btw op de investeringen bedraagt € 5.000.000. 
 Het betreft (voor het gemak) enkel onroerende investeringen.  
 Het nieuwe gebouw wordt in haar geheel in gebruik genomen in 2023. 
 Het verwachtte gebruik van het gebouw is 50% voor btw-belaste en 50% voor compensabele 

doeleinden. 
 
De btw op de facturen van de architect, de aannemer et cetera die in de periode voorafgaand 
aan de ingebruikname zijn ontvangen, mag op basis van het voorgenomen gebruik verrekend 
worden. Op het moment van ingebruikname wordt gecontroleerd of dit voorgenomen gebruik 
overeenstemt met het daadwerkelijke gebruik. Indien dit niet het geval is dient het gehele btw-
bedrag van € 5.000.000 gecorrigeerd te worden naar de huidige verhouding.  
 
Na het jaar van ingebruikname (2023) begint de herzieningstermijn te lopen, waarbij na afloop 
van ieder jaar wederom gecontroleerd wordt of het gebruik in dat jaar overeenstemt met de 
genoten aftrek/compensatie in het jaar van ingebruikname. Na afloop van ieder boekjaar kan 
1/10e deel van de genoten aftrek/compensatie (dus 1/10e van € 5000.000 in dit voorbeeld) 
mogelijk worden herzien. Er hoeft alleen een correctie/herziening plaats te vinden wanneer het 
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nieuw vastgestelde gebruik over het boekjaar meer dan 10% afwijkt van het oorspronkelijke 
gebruik in het jaar van ingebruikname. 
 
In het geschetste voorbeeld loopt de herzieningstermijn af op 31 december 2032 (het boekjaar 
van Baanbrekers is gelijk aan het kalenderjaar). Pas dan staat het recht op aftrek/compensatie 
van btw op de nieuwbouw volledig vast. Eventuele wijzigingen in de btw-positie van Baanbrekers 
voor die tijd kunnen dus van invloed zijn op de mogelijkheid om de btw op de investeringen in 
aftrek te brengen/te compenseren. 
 
Wij kunnen hierover uiteraard geen voorspellingen doen, aangezien dit afhankelijk is van de 
toekomstige btw-positie van Baanbrekers. Ons advies is in ieder geval om bij iedere nieuwe 
activiteit in of vanuit het nieuwe gebouw te beoordelen in hoeverre dit mogelijk van invloed kan 
zijn op de herziening.  
 
Voor de volledigheid merken wij nog op dat ook eventuele externe wijzigingen hierop van 
invloed kunnen zijn. Bijvoorbeeld wijzigingen in de wet- en regelgeving of het intrekken van het 
standpunt door de Belastingdienst. Er is de laatste jaren veel te doen geweest over de toepassing 
van de koepelvrijstelling. Baanbrekers heeft hiervoor een goedkeuring, waaraan zij vertrouwen 
kan ontlenen. Echter, het is uiteraard niet uitgesloten dat de Belastingdienst hier in de toekomst 
op terugkomt. Dit zal dan niet mogelijk zijn met terugwerkende kracht en hierbij zal een 
redelijke overgangstermijn afgesproken moeten worden. Wanneer dit voor ingebruikname of 
binnen de herzieningstermijn van tien jaar plaatsvindt, kan dit mogelijk nog (aanzienlijk) effect 
hebben op de verrekening van de btw op de nieuwbouw. Zolang de herzieningstermijn loopt, is 
het recht op aftrek/compensatie dus nog niet volledig zeker. 
 
6.  Conclusie 
 
Wij komen tot de conclusie dat Baanbrekers de btw op de investeringen in de nieuwbouw 
volledig kan verrekenen (in aftrek brengen, dan wel compenseren), mits de locatie volledig 
gebruikt wordt voor de eigen bestaande activiteiten van Baanbrekers. Wij adviseren om met de 
Belastingdienst een afspraak te maken over het toe te passen mengpercentage voor de 
nieuwbouw op basis van een toerekening naar vierkante meters (en niet op basis van 
omzetverhoudingen), om een mogelijk sterke fluctuatie te voorkomen. 
 
Als toch gekozen wordt voor de verhuur van een deel van de nieuwbouw, dan kan dit leiden tot 
kostenverhogende btw in de investering.  
 
Verder geldt dat als de btw-positie van Baanbrekers vanaf nu tot en met het tiende boekjaar na 
de ingebruikname van de nieuwbouw wijzigt, dit van invloed kan zijn op de mogelijkheid om de 
btw op de kosten te verrekenen. Hierop valt echter niet te speculeren en moet daarom worden 
opgevat als een theoretische (maar niet onmogelijke) disclaimer.  


