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Bijlagen 

Geachte heer Jacobs, 

Tijdens de voorbereidingen voor het BOFv van 22 mei 2013 is aandacht gevraagd 
voor de btw-gevolgen bij het realiseren, aanpassen e.d. van 
(spoorweg)infrastructuur. De vragen gaan over de situatie waar gemeenten1  
(mee)betalen voor infrastructurele werken aan de eigenaar van de grond waarop 
of waaronder die werken zijn aangebracht (spoor, perron, wegen, tunnels, 
viaducten etc.). U heeft mij gevraagd om een standpunt. 

In de praktijk spelen twee (deel)vragen: is sprake van een met btw belaste 
prestatie aan de gemeente en zo ja, komt die btw voor compensatie in aanmerking 
bij de gemeente?2  

Naar mijn mening is alleen sprake van een belaste prestatie aan de gemeente als 
een gemeente de feitelijke beschikkingsmacht/het feitelijke gebruik heeft van de 
aangelegde voorziening. Hiervan zal doorgaans alleen sprake zijn bij zogenaamde 
kruisende voorzieningen (spoorweg/rijksweg kruist auto-/fietsverbinding), zoals 
bijvoorbeeld het geval kan zijn bij een verkeerstunnel onder een spoorweg of een 
fietstunnel onder een rijksweg. Gemeenten hebben dan recht op btw-compensatie 
voor de aan hen in rekening gebrachte btw ter zake van de aanleg van dergelijke 
infrastructurele voorzieningen. 

In andere gevallen, bijv. als de gemeente meebetaalt aan het aanleggen van een 
extra perron of fluisterasfalt op rijkswegen in de nabijheid van een woonwijk, is 
sprake van een (onbelaste) bijdrage van de gemeente. De gemeente maakt geen 
gebruik van of heeft geen feitelijke beschikkingsmacht over deze voorzieningen, 
zodat niet kan worden geconcludeerd dat de gemeente betaalt voor een btw-
belaste prestatie. 

Ingeval van twijfel over de vraag of sprake is van een belaste prestatie aan een 
gemeente, kan de belastingplichtige die de infrastructuur aanlegt daarover 
desgevraagd duidelijkheid bij zijn inspecteur verkrijgen. Communicatie over 

Voor gemeente kan in deze brief ook provincie worden gelezen. 
2  Op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds 

Pagina 1 van 2 



individuele gevallen kan alleen via deze belastingplichtige plaatsvinden, omdat het 
zijn of haar belastingheffing betreft. 

Conclusie: alleen in het geval dat de gemeente de feitelijke beschikkingsmacht/het 
feitelijke gebruik van een voorziening heeft (zoals bij gemeentelijke wegen), moet 
btw in rekening worden gebracht aan de gemeente. Die btw komt in aanmerking 
voor btw-compensatie. 

Ik vertrouw er op u met het vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN, 
namens deze 

Drs. T.W.M. Poolen 
Lid Managementteam Belastingdienst 

Directoraat-Generaal 
Belastingdienst 
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