
 

 

 

 
 
 
 

Memo 
 
 
aan : Waterschapsfractie van de Partij van de Arbeid 
van : Portefeuillehouders D.K.E. Steijaert en M.P.E. de Feijter- de Feijter 
datum : 30 maart 2017 
betreft : vragen BTW compensatiefonds 
registratienr : 2017011085 
zaaknr : Z17.000367 
 
 
Vraagstelling: 
In uw schrijven van 17 maart 2017 heeft u een vraag gesteld over het BTW compensatiefonds. U 
geeft aan dat uitbesteed onderhoud/investeringen aan de wegen de Zeeuwen € 1,9 mln per jaar 
aan BTW kan kosten over de waterschapstaak. Deze BTW kan volgens uw fractie verrekend wor-
den met het BTW compensatiefonds. In de algemene vergadering van 23 maart 2017 heeft u de 
vraagstelling uitgebreid. Het nadeel zou mogelijk kunnen oplopen tot een bedrag van € 3,5 mln. 
U heeft tevens gevraagd deze problematiek aan de orde te stellen in de gesprekken met Karla 
Peijs over de toekomst van het wegbeheer.  
 
Vraag: Bent u bereid om met de Belastingdienst en andere betrokken partijen in gesprek te gaan 
om te bewerkstelligen dat waterschap Scheldestromen gebruik kan gaan maken van het BTW 
compensatiefonds? Zo ja, op welke termijn gaat u actie ondernemen. Zo nee, waarom niet? Gaat 
u de BTW problematiek ook aanhangig maken bij Karla Peijs in het kader van het onderzoek naar 
de toekomst van het wegbeheer? 
 
Antwoord: Voor waterschappen is er geen BTW compensatiefonds. De Zeeuwse gemeenten zijn 
vanaf 2007 structureel gecompenseerd voor het feit dat ze voor een deel van de wegen geen 
BTW kunnen declareren. Zodoende is ook in Zeeland de invoering van het BTW compensatiefonds 
budgettair neutraal verlopen waardoor dit geen invloed heeft op de netto kosten van de ge-
meenten en de waterschappen. De Zeeuwse burger wordt dus niet extra belast vanwege het feit 
dat het waterschap de wegen buiten de bebouwde kom beheert. Er is daarom geen reden om het 
gesprek met de Belastingdienst, andere partijen en Karla Peijs aan te gaan. 
 
Toelichting: 
BTW compensatiefonds: 
Het BTW compensatiefonds is in 2003 ingevoerd bij gemeenten (en provincies). Het fonds neemt 
de verstoring weg tussen zelf doen en uitbesteden van activiteiten door gemeenten. Het BTW 
compensatiefonds betreft geen fiscale wetgeving maar is een begrotingsfonds waaruit gemeen-
ten worden gecompenseerd voor de door hen betaalde omzetbelasting (BTW). Daarnaast ontvan-
gen gemeenten bijdragen uit het Gemeentefonds. Het Gemeentefonds is eveneens een begro-
tingsfonds, waaruit gemeenten worden gesubsidieerd. In tegenstelling tot gemeenten en provin-
cies kennen de waterschappen geen BTW compensatiefonds. 
 
Met de invoering van het BTW compensatiefonds zijn de gemeenten gekort op de uitkering uit 
het gemeentefonds, de gemeenten hebben immers lagere netto kosten doordat ze de BTW te-
rugkrijgen via het BTW compensatiefonds. De invoering van het BTW compensatiefonds is daar-
mee een budgettair neutrale operatie geweest en heeft geen invloed op de netto kosten van de 
gemeenten. 
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In 2005 is een evaluatie van het BTW compensatiefonds gestart door een werkgroep samenge-
steld uit vertegenwoordigers van de VNG, IPO, de ministeries van BIZA en Financiën en een aan-
tal gemeenten. Daarbij is ook gekeken naar een groep specifieke gemeenten met waterschaps-
wegen in hun gebied. Deel van het onderzoek betrof het probleem dat de desbetreffende ge-
meenten voor beheer en onderhoud van de wegen geen BTW konden declareren, omdat de wa-
terschappen wegbeheerder zijn, waaronder dus ook de Zeeuwse gemeenten. Die gemeenten 
konden de BTW niet verrekenen waardoor er voor hun een financieel nadeel ontstond (wel ge-
kort op uitkering gemeentefonds, geen btw compensatie).  
In het Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen tussen de fondsbeheerders, de VNG en het IPO 
van 4 april 2006 is overeenstemming bereikt over o.a. de compensatie van de betreffende ge-
meenten met waterschapswegen in hun gebied. Deze overeenstemming heeft vervolgens in 2007 
zijn beslag gekregen in een compensatie met terugwerkende kracht en een structurele vergoe-
ding door een ingevoerde “Integratieuitkering knelpunten BCF verdeelproblematiek”, die terug 
te vinden is op de Begrotingsstaat van het gemeentefonds. Zodoende zijn de Zeeuwse gemeen-
ten dus financieel gecompenseerd. 
 
Bijdrage gemeente in beheer en onderhoud aan het waterschap 
De doorbetalingsverplichting “uitkering beheer van wegen volgens de Wet Herverdeling Wegen-
beheer (WHW)” is 1993 vastgesteld. De WHW heeft per 1-1-1993 geleid tot een toevoeging aan 
het Gemeentefonds. Hierin was ook de vergoeding begrepen voor de wegen die bij een water-
schap in beheer en onderhoud zijn. De betreffende gemeenten betalen deze bedragen door aan 
de waterschappen op basis van de in 1993 gemaakte afspraken. Vanaf 1994 is een indexerings-
mechanisme vastgelegd in de WHW. Dit groeipercentage is jaarlijks opgenomen in de septem-
bercirculaire en wordt vanaf 1994 toegepast. Op de door de gemeenten door te betalen bedra-
gen zijn geen kortingen toegepast. 
 


