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D.B. Bijl

De heffing van omzetbelasting ten
aanzien van onroerend goed

Kluwer



Stellingen behorende bij het prcefschrift van D.B. Bijl, De heffing van omzet-
belasting ten aanzien van onrcerend gced

1. Er behoort een verbruiksbelasting te drukken op onrcerend goed.

2. Hcewel het niet uitgesloten mcet worden geacht dat de prediking van `Europa
1992' een profetie is die zichzelf in vervulling dcet gaan, is het geloof daarin te
optimistisch en dat niet alleen omdat hst in feite gaat om `Europa 31 december
1992'.

3. Een aansprakelijkheid van de notaris voor de betaling van de ter zake van een
levering van onroerend goed verschuldigde omzetbelasting verzekert niet slechts
een juiste heffing van omzetbelasting doch maakt ook de bijzondere positie van het
notariaat, waarbij vanuit de samenleving van tijd tot tijd kritische kanttekeningen
worden geplaatst, geloofwaardiger.

4. De brcekzak-vestzaktheorie die publiekrechtelijke lichamen nogal eens aan-
hangen indien het gaat om de heffing van omzetbelasting van die lichamen, dient
verworpen te worden.
Het gaat niet aan door middel van (het achterwege laten van) de heffing van
omzetbelasting in te grijpen in de verdeling van middelen over de verschillende
publiekrechtelijke lichamen.

5. Aan de oprcep van Geppaart op te houden met het aanduiden van wetsvoorstellen
met de naam van een politiek niet verantwoordelijk adviseur (Weekblad 1989~
5890, blz. 1389) wordt met betrekking tot de `Oort'-wetgeving gelukkig geen
gehoor gegeven. Voorkomen dient namelijk te worden dat deze wetgeving
aangeduid wordt als `vereenvoudigings'-wetgeving.

6. Voor de rechterlijke macht is het een geluk bij een ongeluk dat werkkleding en
dossiers niet zijn te vervceren in `aktentassen en dergelijke'.

7. Beter een gelijkheid die in alle gevallen tot een onjuiste behandeling leidt, dan een
ongelijkheid die soms tot een juiste behandeling leidt (vs J.W. Zwemmer in noot
FED 1989r369).

8. Nu door het tcepassen van een heffingsrente de belastingplichtige het voordeel van
een te late betaling van belasting wordt ontnomen, is het niet langer
vanzelfsprekend dat naast de mogelijkheid van strafrechtelijke vervolging van de
belastingplichtige ook het stelsel van verhogingen van de nagevorderde of
nageheven belasting onverkort tcepassing vindt.

9.

10.

Een onderzcek naar de perceptiekosten van de inkomstenbelasting zal uitwijzen
dat de illusie van een heffing naar draagkracht de samenleving veel waard is.

De kwalificatie `open katholiek' welke de Katholieke Universiteit Brabant zich de
laatste jaren tcekent, schept gemakkelijk verwamng bij protestanten. Niet
duidelijk is immers of de term `open' in dit verband mcet worden verstaan als een
verduidelijking van de term `rooms' of dat men met de term `open'. juist tot
uitdrukking wil brengen dat het rooms-katholieke karakter van de Universiteit is
verwatcrd.



11. De uitspraak van oud-staatssecretaris Koning dat het geluk met de goddelozen is
(Forfaitair november 1989, blz. 3) vindt geen steun in de Heilige Schrift. Mogelijk
wil hij met die uitspraak te kennen geven dat goddelozen verantwoordelijk zijn
voor de fiscale wetgeving van de tachtiger jaren, aangezien die wetgeving de
kenmerken draagt van hetgeen in Jesaja 57:20 is voorzegd.

14. De omstandigheid dat een promovendus in zijn prcefschrift verhoudingsgewijs
vaak verwijst naar eerdere publikaties-van zijn hand behceft niet noodzakelijker-
wijs haar grond te vinden in een meer dan normale ijdelheid van de promovendus
doch kan ook duiden op diens gevorderde leeftijd.
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Hoofdstuk 1. Inleiding

Bij elke verkoop van onroerend goed rijst de vraag wat de gevolgen daarvan
zijn voor de omzetbelasting. Hetzelfde geldt voor gevallen van verhuur van
onroerend goed. Aangezien deze handelingen tamelijk alledaags zijn, is het
van belang dat de gevolgen ervan voor de heffing duidelijk zijn. Dit blijkt
echter niet steeds het geval te zijn. Reugebrink stelt dat onroerende goederen
binnen de omzetbelasting altijd problemen hebben gegeven.' Ploeger spreekt
in een beschouwing over de plaats van onroerend goed in vroegere wetgevin-
gen inzake omzetbelasting van een worsteling met onzekerheden.Z Dat deze
worsteling niet alleen op vroegere wetgevingen betrekking had, blijkt uit de
verzuchting van Berger aan het einde van een recent overzichtsartikel `dat de
conclusie moet zijn dat omzetbelasting bij levering van onroerend goed een
weerbarstige materie is, die nog geenszins is uitgekristalliseerd. Rechterlijke
uitspraken lokken resoluties uit, die weer worden achterhaald door rechter-
lijke uitspraken. Onzekerheden (schijnen te) worden weggenomen. Nieuwe
onzekerheden ontstaan, zo hoart het ook.''

Het is daarom van betekenis een aantal aspecten van de heffing van omzet-
belasting ten aanzien van onroerend goed te analyseren, om op die wijze de
knelpunten en onzekerheden op te sporen en daarvoor mogelijke oplossingen
voor te stellen. Dat is het doel van dit proefschrift.

In hoofdstuk 2 wordt allereerst een korte beschrijving gegeven van de hef-
fing van omzetbelastíng ten aanzien van onroerend goed in de periode vanaf de
invoering van de omzetbelasting in 1934 tot en met 1978. Deze periode omvat
de werking van de Omzetbelastingwet 1933, het Besluit op de Omzetbelasting
1940, de Wet op de Omzetbelasting 1954 en de Wet op de omzetbelasting
1968.

Sedert 1969 dient de Nederlandse wetgeving inzake omzetbelasting te vol-
doen aan de dienaangaande vastgestelde richtlijnen van de Raad van de Euro-
pese Gemeenschappen. Voor de huidige prakti jk van de omzetbelasting is met
name van belang de Zesde richtlijn, die voor wat de Nederlandse omzetbelas-
tingwetgeving betreft in werking is getreden op 1 januari 1979. In hoofdstuk 3

1. J. Reugebrink, Omzetbelasting, zesde druk, Deventer 1990, blz. 237.
2. L.F. Ploeger, Omzetbelasting en onroerend goed, Weekblad 1971I5060, biz. 875 e.v.
3. K.F.M. Berger, Omzetbelasting bij levering van onroerend goed ( III, slot), WPNR 1988~5895,
blz. 668 e.v.
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INLEIDING

wordt onderzocht wat de betekenis is van deze richtlijnen voor de praktijk van
de heffing van omzetbelasting in Nederland in het algemeen en voor de heffing
van omzetbelasting ten aanzien van onroerend goed in het bijzonder.

Vervolgens wordt de praktijk van de heffing van omzetbelasting ten aanzien
van onroerend goed in Nederland sedert 1979 geanalyseerd. Daarbij wordt
onderscheid gemaakt tussen een aantal algemene aspecten van die heffing en
een aantal bijzondere aspecten. In hoofdstuk 4 worden de algemene aspecten
behandeld. Het betreft hier de vraag wanneer een handeling met betrekking
tot onroerend goed binnen het bereik van de omzetbelastingwetgeving valt.
Daarbij komen aan de orde de verschillende onderdelen van het belastbare
feit, zoals dat in artikel 1 van de Wet op de omzetbelasting 1968 is omschreven:
leveringen van goederen en diensten, welke binnen het Rijk door onderne-
mers in het kader van hun onderneming worden verricht. Tevens wordt in dat
kader aandacht geschonken aan de maatstaf en het tarief van heffing en de
wijze waarop de omzetbelasting wordt geheven.

De bijzondere aspecten van de heffing van omzetbelasting ten aanzien van
onroerend goed worden behandeld in hoofdstuk 5. Daarin wordt eerst inge-
gaan op de afbakening van transacties in onroerend goed welke met omzet-
belasting worden belast en die welke zijn vrijgesteld van omzetbelasting. Af-
zonderlijke aandacht wordt in dit verband besteed aan enkele bijzondere trans-
acties in onroerend goed, namelijk die in het kader van de overdracht van een
onderneming en die in het kader van het landbouwbedrijf. Vervolgens worden
behandeld de gevolgen voor de omzetbelasting van de vestiging, overdracht,
wijziging en afstand van zakelijke rechten op onroerend goed. Een bijzonder
aspect van de heffing van omzetbelasting ten aanzien van onroerend goed is
ook de eventuele samenloop met de heffing van overdrachtsbelasting.

In het huidige stelsel van omzetbelasting, ook wel aangeduid als belasting
over de toegevoegde waarde, is niet alleen van belang de vraag of en in hoever-
re ter zake van een transactie in onroerend goed omzetbelasting is verschul-
digd, maar evenzeer de vraag of en in hoeverre de eventueel verschuldigde
omzetbelasting in aftrek kan worden gebracht. De beantwoording van deze
laatste vraag hangt af van de aard van het gebruik dat van het onroerend goed
wordt gemaakt. Een bijzonder aspect hierbij is dat daarbij niet slechts wordt
gelet op de aard van het aanvankelijke gebruik van het onroerend goed, maar
dat van belang is de aard van het gebruik gedurende een periode van globaal
tien jaren.

Een laatste bijzonder aspect van de heffing van omzetbelasting ten aanzien
van onroerend goed betreft de verhuur van onroerend goed. Ook ten aanzien
van deze handeling gaat het niet slechts om de vraag of en in hoeverre ter zake
omzetbelasting is verschuldigd, maar tevens om de vraag of en in hoeverre de
eventueel verschuldigde omzetbelasting voor aftrek in aanmerking komt.

In hoofdstuk 6 worden de knelpunten van de huidige wettelijke regeling
inzake de heffing van omzetbelasting ten aanzien van onroerend goed en de
daarvoor mogelijke oplossingen samengevat.
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INLEIDING

Bij de ontleding van de thans in Nederland vigerende omzetbelastingwet-
geving, die wordt beheerst door de bepalingen van door de Raad van de Euro-
pese Gemeenschappen vastgestelde richtlijnen, zijn deze richtlijnen als uit-
gangspunt genomen. Niet expliciet behandeld zijn de grondslagen van de hef-
6ng van omzetbelasting ten aanzien van onroerend goed, omdat deze het on-
derwerp vormen van een studie die thans wordt verricht aan de Universiteit
van Amsterdam. Mede gelet op de verregaande harmonisatie van de omzet-
belastingwetgevingen in de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen is
tevens afgezien van een vergelijking van de Nederlandse wetgeving met die
van andere Lid-Staten. Het wetenschappelijk nut van een dergelijke vergelij-
king is in de gegeven omstandigheden niet groot te achten.

Bij het schrijven van dit proefschrift is mede gebruik gemaakt van een aantal
eerdere publikaties in de vorm van (hoofdstukken van) boeken en bijdragen
aan tijdschriften. Waar nodig is de tekst van deze als voorstudie aan te merken
beschouwingen aan de rechtsontwikkeling aangepast. Een overzicht van deze
publikaties is na hoofdstuk 6 en de samenvatting opgenomen.

De rechtspraak en de literatuur zijn in dit proefschrift verwerkt tot 1 januari
1990.
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Hoofdstuk 2. Korte beschrijving van de heffing
van omzetbelasting ten aanzien van onroerend
goed in de periode tot en met 1978

In dit hoofdstuk komt aan de orde de positie van onroerend goed in de omzet-
belastingwetgeving zoals die in Nederland vanaf 1934 tot en met 1978 heeft
gegolden. Achtereenvolgens komen aan de orde de Omzetbelastingwet 1933,
het Besluit op de Omzetbelasting 1940, de Wet op de Omzetbelasting 1954 en
de Wet op de omzetbelasting 1968, zoals die luidde tot en met 31 december
1978.'

2.1. Omzetbelastingwet 1933

Vanaf 1 januari 1934 werd hier te lande een omzetbelasting geheven op grond
van de Omzetbelastingwet 1933 (Stb. 546). Blijkens artikel 2 van die wet werd
onder de naam omzetbelasting een belasting geheven, waaraan waren onder-
worpen de leveringen hier te lande door fabrikanten van in het vrije verkeer -
entrepot van binnenlandse goederen daaronder begrepen - zijnde goederen,
krachtens overeenkomst van koop en verkoop. Aangezien onder `goederen'
ingevolge artikel 1, aanhef en onder 1, van genoemde wet werden verstaan
koopwaren en andere goederen, die uit hun aard als roerende zaken worden
aangemerkt, was de levering van onroerende goederen niet aan de heffing van
omzetbelasting onderworpen. Omtrent dit uitgangspunt van de wet is enige
twijfel gerezen omdat op grond van artikel 6, tweede alinea, van die wet voor
bepaalde soorten behang en voor parketvloeren een verhoogd tarief gold.'-
Niet aannemelijk is echter dat de wetgever door een wellicht wat ongelukkige
redactie van evenbedoelde posten heeft willen afwijken van het uitgangspunt
dat slechts de levering van roerende goederen door de fabrikant in de heffing
werden betrokken.'

I. L.F. Ploeger, Omzetbelasting en onroerend goed, Weekblad 1971I5060, blz. 875, heeft een
overzicht gegeven van een aantal vraagpunten die zich in die periode met betrekking tot de heffing
van omzetbelasting ten aanzien van onroerend goed voordeden.
2. Bijlage A bij de wet, posten 7 en 21.
3. Vergelijk A. Brinkman, De Omzetbelasting, Purmerend 1939, blz. 113.
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Z.1.1. BOUW VAN EEN ONROEREND GOED

De omzetbelasting als bedoeld in de Omzetbelastingwet 1933 was blijkens de
vorenvermelde omschrijving van het belastbare feit een eenmalige heffing van
de fabrikant van de desbetreffende goederen. Wat betreft het onroerend goed
had dit onder meer tot gevolg dat de bouwondernemer, die een onroerend
goed vervaardigde met gebruikmaking van door hem zelf vervaardigde onder-
delen als kozijnen, trappen, deuren, ijzerconstructies enz., ter zake van die
materialen geen omzetbelasting verschuldigd was. De levering van de bouw-
ondernemer betreft immers een onroerend goed, waarin die onderdelen zijn
opgegaan, en een onroerend goed viel niet onder de omschrijving van het
begrip `goederen'. Aldus ontstond een vervalsing van de concurrentieverhou-
dingen. Het in eigen bedrijf maken van onderdelen was uit een oogpunt van
heffing van omzetbelasting voordeliger dan het kopen van die onderdelen van
derden, aangezien in het laatste geval omzetbelasting werd geheven van de
fabrikant van de onderdelen. Teneinde dit verschil in heffing te neutraliseren
is bij de Wet van 23 augustus 1938 (Stb. 407) de Omzetbelastingwet 1933 aldus
gewijzigd, dat met levering krachtens overeenkomst van koop en verkoop
werd gelijkgesteld het beschikken over goederen ten behoeve van een on-
roerend goed, waarvan zij deel gaan uitmaken (artikel 3, eerste lid, aanhef en
onderdeel d). Gelet op de omschrijving van het belastbare feit betekende deze
wijziging dat de bouwondernemer over de voor de bouw van een onroerend
goed gebruikte goederen, waarvan hij fabrikant was, omzetbelasting moest
voldoen.

Door de invoering van de fictieve levering werd ook omzetbelasting gehe-
ven in gevallen waarin van vervalsing van de concurrentieverhoudingen geen
sprake was. Ook het beschikken over goederen die als zodanig niet in de han-
del waren werd belast.~ Deze vorm van over-kill ontmoette dan ook de nodige
kritiek.'

De maatstaf van heffing voor de fictieve levering van de onderdelen was de
onder normale omstandigheden te bedingen verkoopprijs van die goederen
(artikel7bis). Tot die verkoopprijs behoorden niet de kosten verband houden-
de met de verwerking van de goederen tot of aan onroerend goed.b

Uit het vorenstaande kan worden geconcludeerd dat de omzetbelasting wel-
ke drukte op een gebouwd onroerend goed in beginsel bestond uit de omzet-
belasting die geheven werd van de fabrikant van de voor de bouw gebruikte
goederen. Geen omzetbelasting drukte op de kosten van de arbeid die nodig
was om het gebouw samen te stellen en evenmin op de kosten van de grond.

4. [n de resolutie van 15 november 1938, nr. 146, werd goedgekeurd dat niet zou worden geheven
van metselspecie. Ook in de Leidraad-Herziening Omzetbelasting werden de gevolgen van de
fictieve levering op een aantal punten verzacht (paragraaf 7, vijfde lid).
S. Zie A. Brinkman, t.a.p. blz. 177 e.v.
6. Paragraaf 11 Leidraad-Herziening Omzetbelasting.
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2.1.2. VERBETERING EN REPARATIE VAN EEN ONROEREND GOED

Een probleem bij de toepassing van de Omzetbelastingwet 1933 deed zich
voor in gevallen van aanbouw, verbetering en reparatie van een onroerend
goed. In die gevallen rees de vraag of de goederen die aan het onroerend goed
werden aangebracht al of niet in roerende staat werden geleverd. Met andere
woorden: werden de goederen alvorens zij aard- en nagelvast aan het onroe-
rend goed werden aangebracht dan wel onroerend door bestemming werden,
als roerende goederen geleverd aan de opdrachtgever? Deze vraag werd door
de minister van Financiën uiteindelijk bevestigend beantwoord voor zover het
betrof zelfstandige goederen die door de fabrikant ervan werden aangebracht
of gemonteerd aan het onroerend goed.' Goederen die eerst bij het aanbren-
gen of monteren aan het onroerend goed werden samengesteld, werden niet in
roerende staat geleverd."

Ook in deze situaties was de invoering van de onder 2.1.1. beschreven fictie-
ve levering van belang.

2.2. Besluit op de Omzetbelasting 1940

Op 1 januari 1941 werd de Omzetbelastingwet 1933 vervangen door het Be-
sluit op de Omzetbelasting 1940 (Verordeningenblad 1940, nr. 242). Blijkens
artikel 1, eerste lid, van dit besluit werd onder de naam omzetbelasting een
belasting geheven, waaraan waren onderworpen de leveringen van in het vrije
verkeer zijnde goederen, welke hier te lande door fabrikanten en andere on-
dernemers binnen het kader van hun onderneming werden verricht, en de
diensten, welke hier te lande door ondernemers binnen het kader van hun
onderneming werden verricht. Ingevolge artikel2, eerste lid, aanhef en onder-
deel 1, van het besluit dienden onder `goederen' te worden verstaan koopwa-
ren, en andere goederen, welke uit hun aard als roerende zaken worden aan-
gemerkt. De levering van onroerende goederen was derhalve niet een levering
van goederen.

Onder diensten werden blijkens artikel 2, eerste lid, aanhef en onderdeel 3,
van het besluit verstaan alle prestaties - andere dan leveringen van roerende
en onroerende goederen - welke tegen vergoeding worden verricht, daaron-
der onder meer begrepen de vestiging, de overdracht en de afstand van rech-
ten, andere dan onroerende. De levering van een onroerend goed was derhal-

7. Resolutie van 3 januari 1934, nr. 137, en Resolutie van 19 juli 1934, nr. 169.
8. W.H. van den Berge en U. de Vries, De Omzetbelasting, tweede druk, Alphen aan den Rijn
1935, blz. 39, nemen een overeenkomstig standpunt in. Onderscheid moet worden gemaakt in aan
te brengen goederen die reeds vóór de aanbrenging als afgewerkt kunnen worden beschouwd en
goederen die eerst bij aanbrenging worden vervaardigd. In het eerste geval zijn er twee handelin-
gen, namelijk de levering van een roerend goed en de aanbrenging van dat goed aan het onroerend
goed.
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ve ook niet een dienst; hetzelfde gold voor transacties met betrekking tot zake-
lijke rechten op onroerend goed.
Wel als dienst werd aangemerkt de oplevering van een werk in onroerende
staat (artikel 2, eerste lid, aanhef en onderdeel 3, sub b, van het besluit).

2.2.1. BOUW VAN EEN ONROEREND GOED

Op grond van de vorenvermelde bepalingen was de levering van een onroe-
rend goed door een ondernemer niet belastbaar, afgezien van de oplevering
van een onroerend goed door de aannemer. Dit betekende evenwel niet dat op
het onroerend goed geen omzetbelasting drukte. Het in het Besluit op de Om-
zetbelasting 1940 neergelegde omzetbelastingsysteem is te karakteriseren als
een meermálige, cumulatieve heffing. Dit houdt in dat in elke schakel van de
produktie- en distributiekolom omzetbelasting werd geheven ten aanzien van
roerende goederen en dat tevens diensten werden belast, een en ander zonder
rekening te houden met eventuele heffingen van omzetbelasting die in eerdere
schakels reeds hadden plaatsgevonden. Het gevolg van dit heffingssysteem
was dat op alle goederen en diensten die werden betrokken voor de bouw van
een onroerend goed in meerdere of mindere mate omzetbelasting drukte. Dit
was ook het geval ten aanzien van de grond, voor zover die niet in maagdelijke
staat werd betrokken.

Voor zover de ondernemer die het onroerend goed bouwde zelf onderdelen
vervaardigde, gold ten aanzien van die onderdelen evenals onder de Omzet-
belastingwet 1933 een fictieve levering. In artikel 2, eerste lid, aanhef en on-
derdeel2, sub e, van het besluit werd tot levering van goederen verklaard het
beschikken over goederen ten behoeve van een onroerend goed, waarvan zij
deel gaan uitmaken, door de fabrikant van die goederen. Overeenkomstig het
doel van de fictieve levering, namelijk het voorkomen van vervalsing van con-
currentieverhoudingen, werd de toepassing ervan in de praktijk beperkt tot
die zelfvervaardigde goederen, die ook als zodanig in de handel waren.y De
toepassing van de fictieve levering was hier aanzienlijk soepeler dan onder de
Omzetbelastingwet 1933, hetgeen te maken zal hebben met het feit dat onder
het Besluit op de Omzetbelasting 1940 ook de oplevering van een werk in
onroerende staat aan de belasting werd onderworpen.'o

2.2.2. OPLEVERING VAN EEN WERK IN ONROERENDE STAAT

De oplevering van een werk in onroerende staat werd uitdrukkelijk als een

9. Paragraaf 4, negende lid, Leidraad Omzetbelasting.
10. Zie ook J.W. Bettinck en E.R. Zweep, De Omzetbelasting 1941 in de praktijk, Amsterdam
1941, blz. 15.
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dienst aangemerkt. Dit betekende dat ter zake van deze oplevering omzet-
belasting verschuldigd was. Deze omzetbelasting cumuleerde met de omzet-
belasting die reeds op de door de ondernemer ten behoeve van de bouw be-
trokken goederen en diensten drukte en met de omzetbelasting die de onder-
nemer eventueel op grond van de onder 2.2.1. omschreven fictieve levering
verschuldigd was.

Aan het begrip 'oplevering van een werk in onroerende staat' werd een
ruime betekenis toegekend. Daaronder viel niet slechts de oplevering van een
onroerend goed, maar tevens iedere aanbrenging van goederen aan een on-
roerend goed, waardoor de eigendom van de goederen door natrekking over-
ging op de eigenaar van het onroerend goed. Zo vormden ook de installatie
van de centrale verwarming, het aanbrengen van behang en herstelwerkzaam-
heden aan een onroerend goed opleveringen van werken in onroerende staat.

2.2.3. VERHUUR VAN ONROEREND GOED

Anders dan de Omzetbelastingwet 1933 had het Besluit op de Omzetbelasting
1940 ook betrekking op diensten. De verhuur van onroerend goed viel onder
dat begrip en was derhalve belastbaar. Ingevolge artikel 12, eerste lid, aanhef
en onderdeel 21, van het besluit gold een vrijstelling voor de verhuur en ver-
pachting van onroerende zaken. Uitgesloten van de vrijstelling was de verhuur
van machines en bedrijfsinstallaties en de verhuur van gemeubileerde kamers
in hotels, pensions en dergelijke inrichtingen, aan personen die daar slechts
voor een kort oponthoud verblijf houden.

2.3. Wet op de Omzetbelasting 1954

Op 1 januari 1955 is het Besluit op de Omzetbelasting 1940 vervangen door de
Wet op de Omzetbelasting 1954 (Stb. 533). Het heffingssysteem van de omzet-
belasting bleef hetzelfde, namelijk een cumulatieve heffing in meerdere scha-
kels van de produktie- en distributiekolom, ook wel aangeduid als een cumula-
tief cascadestelsel. Geen heffing vond plaats in de kleinhandel. De omschrij-
ving van de belastbare feiten - leveringen en diensten - was ten opzichte van
het besluit niet gewijzigd (artikel 1, aanhef en onderdelen 1 en 3). Ook de
omschrijving van het begrip `goederen' was dezelfde: koopwaren en andere
goederen, welke uit hun aard als roerende zaken worden aangemerkt (artikel
2). De leveringen van goederen, zoals die zijn omschreven in artikel 3 van de
wet, hadden derhalve geen betrekking op onroerende goederen.

Diensten waren ingevolge artikel 5, eerste lid, van de wet alle prestaties -
andere dan leveringen van roerende en onroerende goederen - welke tegen
vergoeding worden verricht, daaronder onder meer begrepen de vestiging, de
overdracht en de afstand van rechten andere dan onroerende. Ook onder de
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werking van de Wet op de Omzetbelasting 1954 was de levering van een on-
roerend goed dus geen dienst; hetzelfde gold ook hier voor transacties met
betrekking tot zakelijke rechten op onroerende goederen.
Als een dienst werd wel aangemerkt de oplevering van een werk in onroerende
staat (artikel 5, eerste lid, aanhef en onderdeel b).

De omzetbelastingdruk op een onroerend goed werd bepaald door de om-
zetbelasting die in de verschillende schakels van de bedrijfskolom werd gehe-
ven van ten behoeve van het onroerend goed gebruikte goederen en diensten
en door de omzetbelasting die eventueel verschuldigd was ter zake van de
oplevering van een werk in onroerende staat. De totale omzetbelastingdruk
op onroerende goederen beliep aldus in 1967 gemiddeld 8 procent."

2.3.1. BOUW VAN EEN ONROEREND GOED

De problematiek met betrekking tot de bouw van een onroerend goed was
onder de Wet op de Omzetbelasting 1954 vergelijkbaar met die onder het
Besluit op de Omzetbelasting 1940. Ook hier was voorzien in een fictieve leve-
ring, bestaande uit het beschikken over goederen ten behoeve van een on-
roerend goed, waarvan zij deel uitmaken, door de fabrikant van die goederen
(artikel 3, eerste lid, letter g). Overeenkomstig de bedoeling van deze fictieve
levering, het voorkomen van vervalsing van concurrentieverhoudingen, werd
de toepassing van de levering weer beperkt tot het beschikken over goederen,
die in het algemeen niet in roerende staat in de handel waren.''-

De afbakening van gevallen waarin de fictieve levering niet behoefde te
worden toegepast en die waarin dat wel moest, bleek er in de loop van de tijd
niet eenvoudiger op geworden te zijn.13

2.3.2. OPLEVERING VAN EEN WERK IN ONROERENDE STAAT

Ook de regelgeving met betrekking tot de oplevering van een werk in on-
roerende staat was vanaf 1955 vergelijkbaar met die welke daarvoor gold. De
jurisprudentie omtrent de vraag of sprake was van een oplevering van een
werk in onroerende staat ontwikkelde zich zodanig dat daarvoor de eis van een
aardverandering van het goed werd gesteld. Niet elke activiteit ten aanzien

11. Tweede Kamer zitting 1967-1968, 9324, Memorie van Toelichting, blz. 23 l.k.
12. Paragraaf 11, tweede lid, Leidraad Omzetbelasting 1954.
13. Zie A.E. de Moor, De toepassing van de integratieheffing bij oplevering van een werk in
onroerende staat, Maandblad voor belastingrecht november 1963.
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van onroerende goederen kon als een oplevering van een werk worden ge-
zien."

Een verandering ten opzichte van de situatie tot en met 1954 vormde de
introductie van de leveringsbepaling in artikel3, eerste lid, letter f, van de Wet
op de Omzetbelasting 1954. Als levering werd tevens aangemerkt de eigen-
domsovergang van goederen welke het voorwerp uitmaken van een overeen-
komst tot het aanbrengen van die goederen aan enig roerend of onroerend
goed. De afbakening tussen deze vorm van levering en een dienst was in de
praktijk niet eenvoudig. Een belangrijke rol bij dit onderscheid was wegge-
legd voor de maatschappelijke opvattingen in deze. In concreto werd met na-
me gelet op de tijd en deskundigheid die nodig waren voor het aanbrengen van
het goed. Hoe meer tijd en deskundigheid vereist waren, hoe minder grond
om aan te nemen dat een levering in evenbedoelde zin werd verricht. Ove-
rigens was uiteraard ook de inhoud van de overeenkomst hier van groot be-
lang.15

2.3.3. VERHUUR VAN ONROEREND GOED

De verhuur van onroerend goed vormde een dienst en was als zodanig belast-
baar. Ingevolge artike124, aanhef en onderdeel 34, van de wet gold een vrij-
stelling voor de verhuur en de verpachting van onroerende zaken, met uit-
zondering van de verhuur van machines en bedrijfsinstallaties en de verhuur
van gemeubileerde kamers in hotels, pensions en dergelijke inrichtingen aan
personen, die daar slechts voor een kort oponthoud verblijf houden.

2.4. Wet op de omzetbelasting 1968

Vanaf 1 januari 1969 wordt de omzetbelasting in Nederland geheven op grond
van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Stb. 329). Het stelsel van heffing is ten
opzichte van de voorgaande wetgevingen inzake omzetbelasting fundamen-
teel gewijzigd. De heffing volgens het cumulatieve cascadestelsel is vervangen
door een niet-cumulatieve heffing in alle schakels van de produktie- en dis-
tributiekolom. Dit heffingsstelsel wordt ook wel aangeduid als een belasting
over de toegevoegde waarde. Volgens dit stelsel wordt in alle schakels van de
bedrijfskolom geheven, maar rekening houdend met in voorafgaande schakels

14. Bijvoorbeeld TC 7831 O, Resolutie van 4 oktober 1955, nr. 2. Zie ook J. Tiggelman, Nieuw
element bij oplevering van werken in onroerende staat, V-N 1956, blz. 154. Tiggelman stelt onder
meer dat men bij de oplevering van een werk in de eerste plaats denkt aan iets creatiefs, het maken
van iets, dat er voordien niet was. Hij wijst daarbij tevens op de interpretatiemoeilijkheden die het
criterium ' aardverandering' met zich brengt.
15. Bijvoorbeeld TC 13 februari 1961, nr. 9011 O, BNB 1961I192.
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plaats gehad hebbende heffingen. Het niet-cumulatieve karakter wordt in dit
geval gevormd door het aftrekmechanisme: de omzetbelasting die in een scha-
kel van de bedrijfskolom wordt geheven is in beginsel aftrekbaar in de volgen-
de schakel. De invoering van dit stelsel van omzetbelasting is het resultaat
geweest van overleg tussen de toenmalige Lid-Staten van de EEG. Het stelsel
is neergelegd in de Eerste richtlijn inzake omzetbelasting, vastgesteld door de
Raad van de EEG.16

Deze richtlijn verplichtte de Lid-Staten tot de vervanging van het indertijd
bestaande omzetbelastingstelsel door een stelsel van belasting over de toege-
voegde waarde, uiterlijk op 1 januari 1970."

In de toepassing van de Wet op de omzetbelasting 1968 kunnen tot op heden
twee perioden worden onderscheiden, namelijk de periode tot en met 1978 en
die vanaf 1979. In de eerstbedoelde periode was de Wet gebaseerd op de bepa-
lingen van de Tweede richtlijn inzake omzetbelasting.18 Het is deze periode die
in deze paragraaf wordt behandeld. In de periode vanaf 1979 gelden de bepa-
lingen van de Zesde richtlijn inzake omzetbelasting. In verband daarmee zijn
de bepalingen van de Wet per 1 januari 1979 op een aantal punten ingrijpend
gewijzigd, hetgeen ook geldt voor de bepalingen die betrekking hebben op de
heffing van omzetbelasting ten aanzien van onroerend goed. Deze `nieuwe'
wettelijke bepalingen komen aan de orde in de hoofdstukken 3 en volgende.

In het voetspoor van artikel 5 van de Tweede richtlijn werd in artikel 3,
eerste lid, juncto artikel5 van de Wet op de omzetbelasting 1968 de levering
van onroerend goed als een levering aangemerkt. Artikel 5, tweede lid, aanhef
en letter e, van de Tweede richtlijn merkte als levering tevens aan de op-
levering van een werk in onroerende staat, met inbegrip van de handelingen
waardoor een roerend goed tot blijvend gebruik aan een onroerend goed ver-
bonden wordt. In artikel 3, eerste lid, letter c, van de Wet werd tot levering
bestempeld de oplevering van een goed door degene die het heeft vervaardigd
en in artikel3, eerste lid, letter f, de eigendomsovergang van goederen welke
het onderwerp uitmaken van een overeenkomst tot het aanbrengen van die
goederen aan een ander goed.

16. Eerste richtlijn betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzet-
belasting (67I227IEEG), vastgesteld op 11 april 1967 (Pb.EG 14 april 1967, nr. 71).
17. Voor de geschiedenis van de totstandkoming van de richdijnen en de daarin vervatte keuze
van het stelset van heffing zie men J. Reugebrink, Omzetbelasting en EEG, Deventer 1963. De
verschillende methoden voor een niet-cumulatieve heffing van omzetbelasting komen ook aan de
orde in J.Reugebrink, Omzetbelasting, zesde druk, Deventer 1990, blz. 52 e.v.
18. Tweede richtlijn betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake om-
zetbelasting (67I228IEEG), vastgesteld op 11 april 1967 (Pb.EG 14 april 1967, nr. 71).
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Hiermede zijn de bouw van onroerende goederen en transacties in die goede-
ren geïncorporeerd in het systeem van de omzetbelasting.'y

Z.4.1. BOUW EN LEVERING VAN ONROEREND GOED

De wetgever heeft een integrale toepassing van het BTW-systeem ten aanzien
van onroerende goederen niet raadzaam geacht in verband met het bijzondere
karakter van onroerend goed.~" Onroerend goed heeft een lange en soms zelfs
onbeperkte levensduur en is daardoor niet alleen een gebruiks- maar ook een
beleggingsobject. Voorts wordt onroerend goed tijdens de levensduur veelal
meerdere malen verhandeld, afwisselend door ondernemers en particulieren.
Bij een integrale heffing van omzetbelasting ten aanzien van onroerend goed
ontstaat dan een cumulatie van belasting indien hetzelfde onroerend goed
meerdere malen wordt geleverd door een ondernemer aan een particulier. Dit
gevolg dreigt steeds bij verhandeling van gebruikte goederen. Voor roerende
goederen kan dit gevolg worden geneutraliseerd door toepassing van de zoge-
noemde inruilregeling van artikel 8, derde lid, van de Wet.

Met het oog op de problemen die een integrale heffing van omzetbelasting
kan oproepen vanwege het karakter van het onroerend goed werd gekozen
voor een heffing van omzetbelasting voor de levering door de vervaardiger van
het onroerend goed en een vrijstelling voor de eventuele volgende leveringen
van hetzelfde onroerend goed. Een uitzondering werd gemaakt voor gevallen
waarin het onroerend goed terstond in de bedrijfssfeer is gekomen en de om-
zetbelasting ter zake van de levering geheel of gedeeltelijk in aftrek is ge-
bracht; in dat geval was ook de doorlevering belast. Het toepassen van een
vrijstelling voor de levering van onroerend goed was op grond van artikel 10,
derde lid, van de Tweede richtlijn toegestaan.

De heffing van omzetbelasting was derhalve in beginsel beperkt tot de
bouwfase, waarbij geen onderscheid werd gemaakt tussen de levering van on-
roerend goed en de oplevering van onroerend goed door de aannemer. Latere
leveringen waren ingevolge artikel 11, letter a, van de Wet alleen belast indien
ter zake van de voorafgaande levering omzetbelasting verschuldigd was
geweest en die omzetbelasting geheel of ten dele in aftrek was gebracht. Aan
deze laatste voorwaarde was voldaan indien de betrokken ondernemer de hem
in rekening gebrachte belasting op grond van de wettelijke bepalingen geheel
of gedeeltelijk kon aftrekken; men had dus niet de vrijheid de aftrek van voor-

19. De voor- en nadelen daarvan ten opzichte van de vroegere situatie zijn behandeld door J.K.
Moltmaker, De BTW en het onroerend goed, Weekblad 1966~4816, blz. 761 e.v. De gevolgen van
het in de heffing van omzetbelasting betrekken van onroerend goed zijn ook besproken door W.F.
Nederstigt, Onroerend goed in het ontwerp van de wet op de omzetbelasting 1968, Weekblad
196714878, blz. 1032 e.v., en J.B. van der Zanden, Onroerend goed in de omzetbelasting, nu en
straks, Weekblad 196814919, blz. 1010 e.v.
20. Tweede Kamer 1967-1968, 9324, Memorie van Toelichting, blz. 23.
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belasting vrijwillig achterwege te laten en vervolgens het onroerend goed vrij-
gesteld te leveren.''

Met deze categorie van belaste levering betrok men globaal gezegd de op de
bouwfase aansluitende handelsfase alsmede de ondernemers die het onroe-
rend goed als bedrijfsmiddel hadden gebruikt in de heffing van omzetbelas-
ting.

In de handelsfase lag de zaak het eenvoudigst: een handelaar kocht van de
vervaardiger een onroerend goed en verkocht dat door. De door de vervaar-
diger in rekening gebrachte omzetbelasting was door de handelaar in aftrek
gebracht, zodat de doorlevering belast was. Zo ging het verder bij alle leverin-
gen van dat goed van handelaar tot handelaar, totdat het goed in de particulie-
re sfeer kwam dan wel door een ondernemer als bedrijfsmiddel werd gebruikt.

Het ging in deze gevallen niet uitsluitend om nieuwe ongebruikte onroeren-
de goederen. Onder deze categorie konden ook oudere onroerende goederen
vallen, die later door een vervaardigingshandeling, bijvoorbeeld sloop of een
ingrijpende verbouwing, voor de omzetbelasting weer `nieuw' waren gewor-
den. Ook onroerend goed van vóór 1 januari 1969 kon op deze wijze in de
heffing worden betrokken.~'-

Wanneer via de handel een onroerend goed uiteindelijk werd geleverd aan
een particulier, hield de heffing van omzetbelasting op. De levering van de
particulier was niet meer belast en evenmin volgende leveringen, ook niet
indien het onroerend goed daarbij weer in handen kwam van ondernemers.
Het onroerend goed kon dan alleen weer in de belastingheffing betrokken
worden indien het een zodanige wijziging onderging, dat er sprake was van
vervaardiging van een nieuw onroerend goed.

Kwam een onroerend goed al dan niet via de handel terecht bij een onder-
nemer die het als bedrijfsmiddel ging gebruiken, dan hing het af van de moge-
lijkheid van aftrek van voorbelasting of bij doorlevering weer belasting gehe-
ven werd. Had de ondernemer geen recht op aftrek, bijvoorbeeld omdat hij
het pand gebruikte voor vrijgestelde prestaties of als dienstwoning voor een
personeelslíd, dan was de doorlevering vrijgesteld. Had de ondernemer volle-
dig recht op aftrek, dan was de doorlevering weer belast. Een tussenvorm was
dat de ondernemer de voorbelasting op het onroerend goed voor een deel kon
aftrekken, bijvoorbeeld indien hij het zowel voor belaste als vrijgestelde pres-
taties ging gebruiken. Hierbij moest onderscheid gemaakt worden tussen twee
gevallen, namelijk:

a. Het onroerend goed werd in zijn geheel voor zowel belaste als vrijgestelde
prestaties gebruikt, zodat niet gezegd kon worden dat een bepaald deel van het
onroerend goed geheel voor belaste prestaties werd gebruikt en een ander deel
voor vrijgestelde prestaties. Uitgangspunt was in dit geval dat de volgende
levering van het onroerend goed volledig belast was. Er kon zich echter een

2L In die zin HR 17 juni 1981, nr. 20 494, BNB 19811234.
22. Tweede Kamer 1967-1968, 9324, Memorie van Antwoord, blz. 31 r.k.
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samenloop voordoen met de vrijstelling van artikel 11, letter r, van de Wet.
Deze vrijstelling was namelijk van toepassing op de levering van goederen die
in het bedrijf van de ondernemer waren gebruikt uitsluitend of hoofdzakelijk
ten behoeve van vrijgestelde prestaties. In dit verband werd onder `hoofd-
zakelijk' verstaan: meer dan de helft.23 Het kon dusvoorkomen dat de levering
van een onroerend goed op grond van artikel 11, letter a, niet was vrijgesteld,
maar op grond van artikel 11, letter r, wel. Alsdan gold de vrijstelling.24 De
aandacht zij erop gevestigd dat laatstgenoemde vrijstelling alleen gold voor
onroerende goederen die hoofdzakelijk voor vrijgestelde prestaties waren ge-
bruikt en niet voor onroerende goederen die hoofdzakelijk waren gebruikt
voor andere prestaties waarvoor de aftrek van voorbelasting was uitgesloten.

b. Het onroerend goed werd voor een bepaald deel uitsluitend voor belaste
prestaties gebruikt en voor een ander deel uitsluitend voor vrijgestelde presta-
ties. In dat geval was bij doorlevering alleen belasting verschuldigd over het
voor belaste prestaties gebruikte gedeelte. De verkoopprijs moest dan worden
gesplitst in een belast deel en een vrijgesteld deel.

Voorts kon er een samenloop plaatsvinden van zakelijk gebruik en privé-
gebruik door de ondernemer. Indien een ondernemer een pand kocht dat hij
deels als bedrijfspand en deels als woning ging gebruiken, mocht hij de voor-
belasting die betrekking had op het woongedeelte niet aftrekken; de belasting
ter zake van het bedrijfsgedeelte echter wel. Uit de parlementaire geschiede-
nis blijkt dat in dit geval bij doorlevering geen omzetbelasting verschuldigd
was voor het woongedeelte.25 De verkoopprijs moest in dit geval dan ook wor-
den gesplitst.

Een overeenkomstige situatie deed zich voor bij een bouwondernemer die
voor zichzelf een bedrijfspand bouwde, waarin een woning was opgenomen.
Bij het beschikken over die woning vond een fictieve levering plaats ingevolge
artikel 3, eerste lid, letter g, van de Wet. De daarvoor verschuldigde omzet-
belasting kon niet in aftrek worden gebracht. Ook hier kon bij doorlevering
van het gehele pand volstaan worden met het voldoen van belasting over het
aan het zakelijk gedeelte toe te rekenen deel van de prijs.2ó

Een bijzonder geval deed zich voor als een huurder (ondernemer) het ge-
huurde onroerend goed liet verbouwen, zodanig dat een nieuw goed ontstond.
In het algemeen kon de huurder de op de oplevering drukkende omzetbelas-
ting in aftrek brengen. Dat betekende dat de eerstvolgende levering van het
onroerend goed door de verhuurder belast was. Dit geval deed zich zelden
voor, maar was denkbaar in geval van huur door een besloten vennootschap
van de directeurlenig-aandeelhouder. De laatste was echter in het algemeen
geen ondernemer, zodat bij doorlevering belastingheffing niet aan de orde

23. Paragraaf 22, tweede lid, Toelichting Aftrek van voorbelasting, V-N 1968, blz. 904.
24. Tweede Kamer 1967-1968, 9324, Memorie van Antwoord, blz. 32 Lk.
25. Tweede Kamer 1967-1968, 9324, Memorie van Antwoord, blz. 31.
26. Vraag en Antwoord 3, V-N ]968, blz. 938.
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kwam, tenzij hij voor belaste verhuur had geopteerd en deswege op de voet
van artikel 7, vierde lid, van de Wet als ondernemer werd aangemerkt.

De in artikel 11, letter a, van de Wet vervatte regeling met betrekking tot
onroerende goederen kon een cumulatie van omzetbelasting niet in alle geval-
len voorkomen. Met name bij levering van een onroerend goed door een on-
dernemer, die het mede voor vrijgestelde prestaties had gebruikt en derhalve
de voorbelasting daarop niet volledig in aftrek had kunnen brengen, ontstond
cumulatie van belasting. De ondernemer werd in zo'n geval bij levering over
de volledige vergoeding opnieuw omzetbelasting verschuldigd.'-'

2.4.2. ZAKELIJKE RECHTEN OP ONROF.REND GOED

Ingevolge artikel 3, tweede lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968 werd
het vestigen, overdragen, wijzigen of afstand doen van een zakelijk recht op
een onroerend goed - met uitzondering van hypotheek en grondrente - aan-
gemerkt als een levering in de zin van de omzetbelasting, echter alleen als het
zakelijk recht werd gevestigd voor een vaste termijn van ten minste tien jaren.
De vestiging van kortlopende zakelijke rechten werd gelijkgesteld met de ver-
huur van het desbetreffende onroerend goed.

De vestiging van een zakelijk recht op een onroerend goed leidde voor de
omzetbelasting tot splitsing van het onroerend goed in twee `goederen', name-
lijk het zakelijk recht en de bloot eigendom. Beide goederen gingen vervol-
gens een eigen leven leiden. Zij kregen beide als 'verleden' mee de toestand
van het onroerend goed vóór de splitsing.~` Dit betekende dat het vestigen van
een zakelijk recht belast was, indien het werd gevestigd door de vervaardiger
van het desbetreffende onroerend goed. Hetzelfde was het geval indien bij de
laatste levering van de volle eigendom omzetbelasting verschuldigd was en
deze geheel of gedeeltelijk was afgetrokken.

Wanneer de zakelijk gerechtigde de omzetbelasting geheel of gedeeltelijk
kon aftrekken, was de doorlevering van het recht weer belast. Eenzelfde ge-
dragslijn moest worden gevolgd voor de overdrachten van de bloot eigendom.

Voor de bepaling van de vergoeding waarover in deze gevallen omzetbelas-
ting moest worden voldaan waren evenals thans bijzondere regelingen getrof-
fen op de voet van artikel 8, zesde lid, van de Wet. Deze regelingen komen
erop neer dat in een aantal gevallen bij de bepaling van de maatstaf van heffing
rekening gehouden wordt met de gekapitaliseerde schuldplichtigheid, verbon-
den aan het zakelijk recht. De achtergrond daarvan is dat aan de zakelijke
rechten soms schuldplichtigheden en andere lasten zijn verbonden, welke juri-
disch een onderdeel van die rechten vormen. Dat is bijvoorbeeld het geval met

27. Zie ook A.E. de Moor, Omzetbelasting en onroerend goed, tweede druk, Deventer 1976, blz.
9.
28. Tweede Kamer 1967-1968, 9324, Memorie van Antwoord, blz. 31 Lk.
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de canon bij het recht van erfpacht. Mede om twijfel uit te sluiten over de
vraag of deze schuldplichtigheden enz. tot de vergoeding moeten worden gere-
kend, werd in artikel 8, zesde lid, van de Wet de mogelijkheid geopend bij
algemene maatregel van bestuur ter zake nadere voorschriften te geven.'-y

Opgemerkt zij nog dat het recht van appartement werd gelijkgesteld met het
deel van het onroerend goed, waaruit het appartement bestaat.;"
Hetzelfde gold voor lidmaatschapsrechten in een codperatieve flatvereniging,
mits de leden van die vereniging de gevolgen daarvan aanvaardden.3t

2.4.3. VERHUUR VAN ONROEREND GOED

De verhuur van onroerende goederen was ingevolge artikel l l, letter b, van de
Wet op de omzetbelasting 1968 in beginsel vrijgesteld van omzetbelasting.
Onder de verhuur van onroerend goed werd mede begrepen iedere andere
vorm waarin onroerende goederen voor gebruik ter beschikking worden ge-
steld, anders dan ten minste voor een vaste termijn van tien jaren. De bedoe-
ling van deze uitbreiding van het verhuurbegrip was om ook kortlopende zake-
lijke rechten onder de vrijstelling te brengen.3'- Uitgesloten van de vrijstelling
waren evenwel de verhuur van machines en bedrijfsinstallaties en de verhuur
van onroerende goederen in het kader van het hotel-, pension-, kamp- en
vakantiebestedingsbedrijf aan personen die daar slechts voor een korte perio-
de verblijf houden. Deze uitzonderingen op de vrijstelling kwamen overeen
met de onder de Wet op de Omzetbelasting 1954 geldende, zij het dat nu ook
werd uitgezonderd de exploitatie van kampeercentra e.d.

Artikel 11, letter b, 30, van de Wet gaf de verhuurder van een onroer~nd
goed onder bepaalde voorwaarden de gelegenheid ontheffing te verkrijgen
van de vrijstelling van omzetbelasting. Voorwaarde was onder meer dat de
huurder een ondernemer was die het onroerend goed als bedrijfsmiddel ge-
bruikte. Indien de huurder recht op aftrek van voorbelasting had, betekende
een keuze voor belaste verhuur een voordeel in die zin, dat de verhuurder per
saldo de op het onroerend goed drukkende omzetbelasting in aftrek kon bren-
gen. De keuze voor belaste verhuur kwam alleen aan de verhuurder toe; de
huurder behoefde daaraan niet mee te werken.

Van de mogelijkheid van belaste verhuur konden ook niet-ondernemers
gebruik maken. In het algemeen werden verhuurders van onroerende goede-
ren als zodanig niet als ondernemers aangemerkt, aangezien deze vorm van

29. Tweede Kamer 1967-1968, 9324, Memorie van Toelichting, blz. 32 r.k., en Memorie van
Antwoord, blz. 63 r.k.
30. Paragraaf 18 Toclichting Onroerend goed, Resolutie van 8 november 1968, nr. D68~7220, V-N
1968, blz. 904.
31. Paragraaf 19 Toelichting Onroerend goed, Resolutie van 8 november 1968, nr. D68~7220, V-N
1968, blz. 904.
32. Tweede Kamer 1967-1968, 9324, Memorie van Toelichting, blz. 33 r.k.
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vermogensbeheer niet als de uitoefening van een bedrijf in de zin van artikel 7,
eerste lid, van de Wet gold. Indien niet-ondernemers van deze mogelijkheid
gebruik maakten, werden zi j op de voet van artikel7, vierde lid, van de Wet in
zoverre als ondernemer aangemerkt. De omstandigheid dat men in deze ge-
vallen ondernemer werd door de verhuur, verhinderde een aftrek van voorbe-
lasting, die vóór de aanvang van de verhuur in rekening werd gebracht. Goed-
gekeurd werd dat die voorbelasting in aftrek werd gebracht op de eerste door
de verhuurder ter zake van de verhuur ingediende aangifte." In dit verband
rezen vragen met betrekking tot de aftrekbaarheid van de voorbelasting ter
zake van de bouw of aanschaf van het onroerend goed in gevallen waarin dit
niet direct werd verhuurd maar eerst een tijdlang leeg stond. Aanvankelijk
heb ik - zij het aarzelend - verdedigd dat die voorbelasting onder deze om-
standigheden niet aftrekbaar kon worden geacht.'' Later heb ik mij gewonnen
gegeven aan de opvatting dat de aanspraak op aftrek van voorbelasting op de
voet van artikel 15 van de Wet, mede gelet op de omstandigheid dat die aftrek
in artikel 2 van de Wet als algemeen beginsel is verwoord, aan alle onder-
nemers met betrekking tot alle aan hen in die kwaliteit verrichte leveringen en
diensten toekomt en dat zulks slechts uitzondering lijdt voor zover de belasting
betrekking heeft op goederen en diensten die daadwerkelijk worden gebezigd
voor doeleinden waarvoor de aftrek is uitgesloten.;5

De belaste verhuur eindigde wanneer de huurder het onroerend goed niet
langer als bedrijfsmiddel gebruikte en wanneer de verhuurder de belaste ver-
huur schriftelijk aan de inspecteur opzegde, hetgeen slechts mogelijk was bij
het optreden van een nieuwe huurder. Bij doorlevering van het onroerend
goed verviel de belaste verhuur eveneens; de nieuwe eigenaar kon dan zelf
beslissen of hij zou kiezen voor belaste verhuur.

2.4.4. AFTREK VAN VOORBELASTING

Kenmerkend voor het stelsel van heffing over de toegevoegde waarde, zoals
dat in EG-verband wordt toegepast, is de aftrek van de zogenoemde voorbe-
lasting. Dat is de belasting die de ondernemer in rekening wordt gebracht ter
zake van aan hem door andere ondernemers verrichte leveringen van goede-
ren en diensten en de omzetbelasting die verschuldigd is ter zake van de invoer
van voor de ondernemer bestemde goederen. De aftrek van voorbelasting was
evenals thans in een aantal gevallen evenwel uitgesloten. Voor zover het be-
treft onroerende goederen gold dit ingevolge de artikelen 15 en 16 van de Wet

33. Vraag en Antwoord 22, V-N 1969, blz. 35.
34. D.B. Bijl, Belaste verhuur van onroerend goed, Weekblad 1972I5079, blz. 269 e.v.
35. D.B. Bijl, Onroerend goed en omzetbelasting: enige aspecten van de regeling voor onroeren-
de goederen in de zesde richdijn omzetbelasting, Weekblad 1977I5340, blz. 1108. In dezelfde zin
ook A.E. de Moor, Omzetbelasting en onroerend goed, tweede druk, Deventer 1976, blz. 77 e.v.
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met name voor het gebruik van die goederen voor vrijgestelde prestaties, het
gebruik voor privé-doeleinden en het gebruik als dienstwoning ofvoor andere
personeelsdoeleinden.

In gevallen waarin hetzelfde onroerend goed werd gebruikt zowel voor be-
laste prestaties als voor andere prestaties, was een deel van de voorbelasting
aftrekbaar. Voor de splitsing van de voorbelasting in die gevallen bevatten de
artikelen 11 tot en met 14 van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968
regels voor zover het betrof de samenloop van het gebruik voor belaste presta-
ties en het gebruik voor vrijgestelde prestaties. Uitgangspunt daarbij was de
verhouding van de belaste omzet tot de totale omzet. Bij de omzetten werden
in dit geval niet geteld de vergoedingen ontvangen ter zake van het afstoten
van bedrijfsmiddelen.

Indien de splitsing van de voorbelasting op basis van de omzetverhouding
niet overeenstemde met het werkelijk gebruik van het desbetreffende onroe-
rend goed, gold het werkelijk gebruik als maatstaf voor de splitsing van de
voorbelasting. Dit leidde ertoe dat in gevallen waarin het werkelijk gebruik
van het onroerend goed in redelijkheid niet kon worden bepaald, hetgeen zich
met name voordeed in gevallen waarin het gehele onroerend goed zowel voor
belaste als voor vrijgestelde prestaties werd gebruikt (`onsplitsbaar gemengd
gebruik'36), de omzetverhouding als uitgangspunt werd genomen en in geval-
len waarin het werkelijk gebruik wel bepaalbaar was (splitsbaar gemengd ge-
bruik) het werkelijk gebruik.

De hiervoor beschreven berekeningswijze moest geschieden op basis van de
gegevens van het belastingtijdvak waarin de goederen waren betrokken. Bij
de aangifte over het laatste belastingtijdvak van dat jaar moest de aftrekver-
houding opnieuw worden bepaald aan de hand van de gegevens over het gehe-
le afgelopen jaar en aan de hand daarvan moest de aanvankelijke aftrek even-
tueel worden gecorrigeerd. Voor onroerende goederen en andere goederen
waarop voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting werd afge-
schreven, moest aan het eind van elk van de vier volgende boekjaren opnieuw
een herziening plaatsvinden, telkens voor 1I5 gedeelte van de aftrek. De her-
ziening bleef echter achterwege indien:
- de correctie niet groter was dan 1001o van de aanvankelijke aftrek;
- op het desbetreffende goed niet meer werd afgeschreven;
- het goed werd verkocht.

Voor de samenloop van gebruik voor belaste prestaties en gebruik voor privé-
doeleinden waren geen regels opgenomen in de Wet en de daarop gebaseerde
uitvoeringsvoorschriften. Goedgevonden werd dat in deze gevallen op dezelf-

36. Zie D.C. Smit en D.B. Bijl, Onroerend goed; omzetbelasting en overdrachtsbelasting, De-
venter 1976, blz. 51.
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de wijze werd gehandeld als bij de samenloop van gebruik voor belaste presta-
ties en gebruik voor vrijgestelde prestaties.37

Een bijzondere herzieningsregeling voor de aftrek van voorbelasting gold
bij het einde van de verhuur, welke op verzoek van de verhuurder belast was.
Bij het einde van de belaste verhuur moest - behalve in het geval dat de ver-
huurder het onroerend goed doorleverde - de aftrek ingevolge artikel6, vijfde
lid, van de Uitvoeringsbeschikking worden herzien. Die herziening kwam er-
op neer dat de ter zake van de belaste verhuur afgetrokken voorbelasting weer
verschuldigd was voor zover zij betrekking had op de aanschaf, de voortbren-
ging en de verbetering van het onroerend goed, echter verminderd met 10010
voor elk vol jaar dat de aftrek vóór het einde van de belaste verhuur had
plaatsgehad. Als het onroerend goed ook was gebruikt voor andere belaste
prestaties dan verhuur, mochten de jaren van dat gebruik dubbel worden ge-
teld. De aftrek van voorbelasting betreffende het normale onderhoud van het
onroerend goed werd dus niet herzien; wel de voorbelasting op de kosten die
de verhuurder van het onroerend goed liet verrichten om het in de staat te
brengen waarin hij het wilde verhuren.

37. Paragraaf 28 Toelichting Aftrek van voorbelasting. Een gelijke goedkeuring was in paragraaf
11 van die toelichting opgenomen voor de samenloop van gebruik voor belaste prestaties en pres-
taties als openbaar ambtenaar (notaris, gerechtsdeurwaarder), welke laatste prestaties toen nog
niet werden gezien als prestaties in het kader van de onderneming.

19



Hoofdstuk 3. Enkele aspecten van de heffing
van omzetbelasting ten aanzien van onroerend
goed in de Zesde EG-richtlijn inzake
omzetbelasting

Op 17 mei 1977 is door de Raad van de Europese Gemeenschappen de Zesde
richtlijn inzake omzetbelasting' vastgesteld. Deze richtlijn bevat bepalingen
met betrekking tot de inhoud van de omzetbelastingwetgeving in de Lid-Sta-
ten. Deze bepalingen vervangen die welke waren opgenomen in de Tweede
richtlijn. De vaststelling van de Zesde richtlijn houdt verband met het feit dat
tot de `eigen middelen' van de Europese Gemeenschappen thans ook behoort
een gedeelte van de in de Lid-Staten geheven omzetbelasting.'- Aangezien dit
gedeelte gerelateerd is aan de totale belastinggrondslag in een Lid-Staat was
het noodzakelijk de voor de bepaling van die grondslag relevante factoren -
met name de maatstaf van heffing en de vrijstellingen - te uniformeren.

De bepalingen van de Zesde richtlijn moesten uiterlijk 1 januari 1978 in de
wetgevingen van de Lid-Staten worden geïmplementeerd. Bij de Negende
richtlijn' is aan een aantal Lid-Staten, waaronder Nederland, uitstel verleend
tot uiterlijk 1 januari 1979.

In de Zesde richtlijn zijn mede bepalingen opgenomen die van belang zijn
voor de heffing van omzetbelasting ten aanzien van onroerende goederen. Die
regels wijken op een aantal punten af van de Nederlandse wetgeving zoals die
tot 1979 gold. Bij de beschouwing van de in de Zesde richtlijn neergelegde
regels dienen de volgende categorieën bepalingen te worden onderscheiden:
- bepalingen welke onmiddellijk in de nationale wetgeving moeten worden

opgenomen;
- bepalingen welke uiterlijk bij het verstrijken van een overgangstermijn in

de nationale wetgeving moeten zijn verwerkt. Deze overgangstermijn is
voorshands vastgesteld op vijf jaar, te rekenen van 1 januari 1978 af;

- bepalingen welke de Lid-Staten in hun wetgevingen kunnen opnemen zon-
der dat daartoe een verplichting bestaat.

1. Zesde richtlijn betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzet-
belasting - Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme
grondslag (771388IEEG), vastgesteld op 17 mei 1977 (Pb.EG 13 juni 1977, nr. L 145).
2. Besluit van de Raad van de EG van 21 april 1970 betreffende de vervanging van de financiële
bijdragen van de Lid-Staten door eigen middelen van de Gemeenschappen (Pb.EG 28 apri11970,
nr. L94).
3. Negende richtlijn betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake om-
zetbelasting (78I583IEEG), vastgesteld op 26 juni 1978 (Pb.EG 19 juli 1978, nr. L 194).
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Met name voor wat betreft de levering van onroerend goed was een ingrijpen-
de wijziging nog niet direct verplicht, aangezien daarvoor de bedoelde over-
gangstermijn geldt.

In dit hoofdstuk wordt allereerst nagegaan wat de betekenis is van de door
de Raad van de EG vastgestelde richtlijnen inzake omzetbelasting voor de
nationale praktijk van de omzetbelastingheffing. Vervolgens wordt aandacht
besteed aan de bepalingen van de Zesde richtlijn met betrekking tot enkele
aspecten van de heffing van omzetbelasting ten aanzien van onroerend goed,
te weten de levering van onroerend goed, de vestiging van zakelijke rechten op
onroerend goed, de verhuur van onroerend goed en de aftrek van voorbelas-
ting. Voorts wordt nog ingegaan op enkele bijzondere onderwerpen, namelijk
de positie van publiekrechtelijke lichamen in de omzetbelasting en de samen-
loop van de heffing van omzetbelasting met de heffing van andere belastingen
ten aanzien van onroerend goed. Ten slotte wordt aandacht besteed aan de in
de Zesde richtlijn voorziene overgangsregeling, voor zover deze van belang is
voor de heffing van omzetbelasting ten aanzien van onroerend goed.

3.1. Betekenis van EG-richtlijnen voor de nationale praktijks

Een EG-richtlijn is verbindend ten aanzien van het te bereiken resultaat voor
elke Lid-Staat waarvoor zij bestemd is. Aan de nationale instanties wordt
evenwel de bevoegdheid gelaten vorm en middelen daartoe te kiezen. Van de
richtlijnen wordt kennis gegeven aan hen tot wie zij zijn gericht. Door deze
kennisgeving worden zij van kracht.`

Indien een Lid-Staat niet voldoet aan zíjn verplichtingen voortvloeiend uit
een richtlijn, kan de Commissie van de EG op grond van artikel 169 van het
EG-verdrag een procedure tegen die Lid-Staat aanhangig maken bij het Hof
van Justitie van de EG. Als het Hof van Justitie vaststelt dat de Lid-Staat
inderdaad niet aan de op hem rustende verplichting heeft voldaan, dient die
Lid-Staat op grond van artikel 171 van het EG-verdrag maatregelen te nemen
die nodig zijn ter uitvoering van het arrest van het Hof van Justitie.

De Commissie van de EG heeft totnogtoe twee procedures tegen Nederland

4. [n deze paragraaf zijn mede verwerkt onderdelen uit de artikelen Zijn bedrijfsmiddelen in-
vesteringsgoederen? Uitlegging van de EEG-richtlijnen inzake de omzetbelasting, Weekblad
1977I5310, blz. 265 e.v., en Directe werking van EG-richtlijnen inzake omzetbelasting ten nadele
van de burger?, Weekblad 1986~5719, blz. 285 e.v.
5. Artikelen 189 en 190 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeen-
schap van 25 maart 1957, Trb. 1957, 74 en 91. Voor een uiteenzetting omtrent het karakter van
richtlijnen zij verwezen naar P.J.G. Kapteyn en P. VerLoren van Themaat, Inleiding tot het recht
van de Europese Gemeenschappen, vierde druk, Deventer 1987, blz. 139 e.v., M. Maresceau, De
directe werking van het Europese Gemeenschapsrecht, Deventer 1978, btz. 137 e.v., en R.H.
Lauwaars en C.W.A. Timmermans, Europees Gemeenschapsrecht in kort bestek, Groningen
1989, blz. 81 e.v.
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gevoerd voor het Hof van Justitie betreffende de uitvoering van de Zesde
richtlijn in de Nederlandse wetgeving.

In de eerste procedure stelde de Commissie dat Nederland ten onrechte de
zogenoemde inruilregeling van artikel 8, derde lid, van de Wet had gehand-
haafd. Het Hof van Justitie besliste evenwel dat deze regeling als een regeling
voor gebruikte goederen mocht worden gehandhaafd op de voet van artikel 32
van de Zesde richtlijn.`'

In de tweede procedure ging het om de vraag of de werkzaamheden die
notarissen en gerechtsdeurwaarders uitoefenen als openbaar ambtenaar wor-
den verricht binnen het kader van de onderneming van die functionarissen. In
de Nederlandse omzetbelastingpraktijk werd die vraag steeds ontkennend be-
antwoord. De Commissie stelde evenwel dat deze werkzaamheden in de hef-
fing van omzetbelasting dienen te worden betrokken op grond van artikel 4
van de Zesde richtlijn. In dit geval werd Nederland door het Hof van Justitie in
het ongelijk gesteld: wettelijke werkzaamheden van notarissen en gerechts-
deurwaarders vallen binnen de werkingssfeer van de omzetbelasting.'

Afgezien van het feit dat de Commissie van de EG toeziet op de juiste uit-
voering van de richtlijnen in de verschillende Lid-Staten, zijn die richtlijnen
ook van groot belang in de verhouding tussen individuele belastingplichtigen
en de belastingdienst. Bij een beschouwing van het belang van richtlijnen in de
dagelijkse omzetbelastingpraktijk kan onderscheid worden gemaakt tussen de
volgende situaties:
a. De nationale wetgever heeft met het geven van de wettelijke bepaling ken-

nelijk willen voldoen aan wat dienaangaande is voorgeschreven in de des-
betreffende richtlijnbepaling;

b. De nationale wetgever heeft met het geven van de wettelijke bepalingen
kennelijk een ander resultaat willen bereiken dan de corresponderende
richtlijnbepaling beoogt.

Dit laatste lijkt wellicht een enigszins merkwaardig uitgangspunt. Niettemin
komen er in de Nederlandse wetgeving op een aantal punten duidelijke, door
de wetgever kennelijk bedoelde afwijkingen van de richtlijnbepalingen voor.~

6. HvJ 10 juli 1985, nr. 16184, FED 1985I509. Dit arrest is door mij besproken in De Nederlandse
inruilregeling (omzetbelasting) gered, Weekblad 1985I5695, blz. 1078 e.v. Opmerkelijk is in dit
verband HR 30 augustus 1989, nr. 25 210, V-N 1989, blz. 2676, waarin de Hoge Raad de inruil-
regeling een zeer ruime strekking geeft met een beroep op het systeem van de omzetbelasting in
Europees verband, terwijl voor de handel in gebruikte goederen nog geen communautaire rege-
ling is vas[ges[eld.
7. HvJ 26 maart 1987, nr. 235I85, FED 19871341 met mijn aantekening. Dit arrest is door mij ook
besproken in De BTW-positie van notarissen en gerechtsdeurwaarders, Weekblad 1987~5792, blz.
1235 e.v.
8. Een voorbeeld daarvan is de regeling van het recht op aftrek van voorbelasting. Verwezen zij
naar paragraaf 3.5 van dit hoofdstuk.
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3.1.1. DE RICHTLIJN ALS INTERPRETATIEBRON

In gevallen waarin niet blijkt dat de wetgever aan de wettelijke bepaling een
andere betekenis wilde geven dan toekomt aan de corresponderende richtlijn-
bepaling, kan die richtlijnbepaling een belangrijk hulpmiddel zijn bij de uit-
legging van de wettelijke bepaling. Het behoort inmiddels tot de vaste juris-
prudentie van de Hoge Raad dat in zulke gevallen `aangenomen moet worden
dat de wetgever bij de totstandkoming van de Wet aan de term X geen andere
betekenis heeft willen toekennen dan die welke toekomt aan het begrip X(of
Y) zoals gehanteerd in de daarmee corresponderende bepaling van de Tweede
(of Zesde) richtlijn'.9 Uit deze formulering blijkt dat het van groot belang is de
wettelijke bepalingen steeds te vergelijken met de corresponderende richtlijn-
bepalingen. De betekenis die toekomt aan een richtlijnbepaling is evenwel
niet steeds zonder meer duidelijk.

In gevallen waarin een vraag omtrent de uitlegging van een richtlijnbepaling
wordt opgeworpen voor een rechterlijke instantie van een Lid-Staat, kan deze
het Hof van Justitie van de EG dienaangaande om een prejudiciële uitspraak
vragen op de voet van artikel 177, tweede lid, van het Verdrag. Een verplich-
ting daartoe bestaat evenwel niet. Indien evenbedoelde vraag wordt opgewor-
pen voor een nationale rechterlijke instantie waarvan de beslissingen volgens
het nationale recht niet vatbaar zijn voor hoger beroep, is deze instantie ver-
plicht het Hof van Justitie een prejudiciële uitspraak te vragen op grond van
artikel 177, derde lid, van het Verdrag. In de Nederlandse situatie betekent dit
dat een Gerechtshof in de hier bedoelde gevallen bevoegd is het Hof van Justi-
tie een prejudiciële uitspraak te vragen en dat de Hoge Raad daartoe verplicht
is. Deze verplichting bestaat evenwel niet als omtrent de uitlegging van de
richtlijnbepaling geen twijfel kan bestaan (acte claire)"' of als dienaangaande
door het Hof van Justitie reeds eerder een uitspraak is gedaan (acte éclairé). In
dit verband is het te betreuren dat er nauwelijks sprake is van een `richtlijnge-
schiedenis', aan de hand waarvan de bedoeling van de richtlijngever kan wor-
den afgeleid. In het algemeen is er op dit punt niet meer beschikbaar dan de
toelichting van de Commissie van de EG op het richtlijnvoorstel, de rapporten
van deskundigen en het verslag van de behandeling van de richtlijn in het
Europese Parlement. Vaak wijkt de uiteindelijk vastgestelde richtlijn echter
niet onaanzienlijk af van het oorspronkelijk ingediende voorstel en de daarop
gedane wijzigingsvoorstellen. Deze omstandigheid noopt mijns inziens tot te-

9. Bijvoorbeeld HR 2 oktober 1985, nr. 22 246, BNB 19851336, HR 4 februari 1987, nr. 23 945,
BNB 1987I147, en HR 24 mei 1989, nr. 24 988, BNB 1989I186.
10. Bijvoorbeeld HR4 februari 1987, nr. 23 945, BNB 1987~ 147 met noot van L.F. Ploeger, en HR
22 maart 1989, nr. 25 163, BNB 1989I270 met noot van J. Reugebrink, ook gepubliceerd in FED
1989~387 met mijn aantekening.
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rughoudendheid ten aanzien van het aannemen van een acte ~clair."
Bij de aanpassing van de Wet op de omzetbelasting 1968 aan de bepalingen

van de Zesde richtlijn is een aantal bepalingen ongewijzigd gehandhaafd, zon-
der dat daaraan tijdens de parlementaire behandeling afzonderlijk aandacht is
besteed. Ook ten aanzien van die bepalingen moet volgens de Hoge Raad
worden aangenomen, dat de wetgever bedoeld heeft daaraan dezelfde beteke-
nis toe te kennen als aan de corresponderende bepalingen van de Zesde richt-
lijn toekomt. Dit kan ertoe leiden dat dezelfde wettelijke bepaling vanaf 1
januari 1979 een andere betekenis heeft gekregen dan zij voordien had.'' Dit
verschijnsel van een zich veranderende uitlegging van dezelfde wettelijke be-
paling is door Ploeger aangeduid als het kameleon-effect." Zoals hiervoor is
aangegeven gaat de Hoge Raad er in beginsel van uit dat de wetgever heeft
willen voldoen aan de desbetreffende richtlijnbepaling en daarmee ook een
eventueel kameleon-effect heeft aanvaard. De vraag is echter of een stilzwij-
gen van de wetgever bij handhaving van een bestaande wettelijke bepaling
altijd zo mag worden uitgelegd. In dit verband wil ik wijzen op het hiervoor
genoemde arrest van het Hof van Justitie van de EG inzake de belastingplicht
van notarissen. In de Nederlandse wetgeving is met betrekking tot deze func-
tionarissen nimmer een speciale bepaling opgenomen, doch al bijna vijftig jaar
stond hier te lande vast dat de wettelijke werkzaamheden van notarissen niet
in het kader van de onderneming worden verricht. De wetgever heeft bij de
aanpassíng van de wetgeving aan de Zesde richtlijn niet over notarissen ge-
sproken. Onder deze omstandigheden kost het mij wat moeite om aan te ne-
men dat de wetgever een wijziging van de uitlegging van het begrip `onder-
neming' heeft gewild in dier voege, dat daardoor voortaan ook de wettelijke
werkzaamheden van notarissen zouden vallen, nu blijkt dat dit volgt uit de
corresponderende richtlijnbepaling. Wellicht moet men aannemen dat de wet-
gever door te zwijgen het risico van een verandering in de uitlegging van de

11. R.H. Lauwaars, Geen prejudiciële beslissing in een geschil betreffende omzetbelasting,
Weekblad 1983l5607, blz. 1236 e.v., merkt in dit verband terecht op dat, om het doel van art. 177
van het EEG-verdrag - de bevordering van de uniforme toepassing van het gemeenschapsrecht -
te bereiken, nationale bepalingen niet zonder kennis van de juiste betekenis van de onderliggende
communautaire norm dienen te worden uitgelegd. A.W. van der Woude, Richtlijnconforme uit-
leg van de wet, Weekblad 1989I5878, blz. 889 e.v. bepleit de mogelijkheid van een toetsing van
beslissingen van de hoogste nationale rechters door het Hof van Justitie van de EG op een wijze
die te vergelijken is met de in Nederland bestaande cassatie in het belang der wet.
12. Een voorbeeld daarvan, dat voor de onroerend-goedpraktijk van belang is, is het nog nader te
behandelen arrest HR 2 oktober 1985, nr. 22 246, BNB 19851336 met noot van L.F. Ploeger,
inzake de uitlegging van het begrip'vervaardigd'. A. W. van der Woude, Richtlijnconforme uitleg
van de wet, Weekblad 1989I5878, blz. 889 e.v., noemt dit het van toepassing verklaren van een
richtlijn op een reeds voordien bestaande nationale wettelijke bepaling en vraagt zich af of een
dergelijke `richtlijnconforme uitleg' spoort met het gemeenschapsrecht. Mijns inziens is hier spra-
ke van een in[erpretatie van de bedoeling van de wetgever. Indien hetgeen opgrond daarvan voor
recht wordt verklaard overeenkomt met de bepalingen van de richtlijn, is voldaan aan het resul-
taat waartoe die richtlijn verplicht.
13. L.F. Ploeger in zijn noot op BNB 19841212.
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desbetreffende wettelijke bepaling heeft willen aanvaarden. Dit is echter een ver-
dergaande formulering dan die welke de Hoge Raad tot nog toe heeft gebruikt.

De Zesde richtlijn kent ook een aantal `kan'-bepalingen. Dit zijn bepalin-
gen waarin de nationale wetgever de bevoegdheid wordt gegeven een bepaal-
de regeling in de wetgeving op te nemen, zonder dat hij daartoe verplicht is.
Voor zover in de Nederlandse wetgeving dergelijke bepalingen toepassing
hebben gevonden, gaat de Hoge Raad er ook ten aanzien van die bepalingen
van uit dat de wetgever aan de wettelijke bepalingen dezelfde betekenis heeft
willen toekennen als toekomt aan de corresponderende richtlijnbepaling.'~
Ook in deze gevallen kan dit leiden tot het optreden van het kameleon-effect.
Dit is echter niet het geval voor zover duidelijk is dat de wetgever van de
`kan'-bepaling een beperkter gebruik heeft willen maken.15

3.1.2. STRIJD'I'USSEN RICHTLIJN EN WE"r

Ondanks het feit dat de Commissie van de EG toeziet op de tenuitvoerlegging
van de richtlijnen in de Lid-Staten en daarbij in een aantal gevallen de proce-
dure ex artikel 169 van het Verdrag hanteert, blijken zich in de praktijk geval-
len voor te doen waarin de nationale wetgeving afwijkt van het bepaalde in de
desbetreffende richtlijn. Het gaat daarbij dus niet om gevallen van interpreta-
tie van de wettelijke bepaling via interpretatie van de corresponderende richt-
li jnbepaling, maar om gevallen waarin vaststaat of - al dan niet op grond van
een prejudiciële uitspraak van het Hof van Justitie van de EG - vast komt te
staan dat de wettelijke bepaling een andere betekenis heeft dan de daarmee
corresponderende richtlijnbepaling of, meer algemeen geformuleerd, dat de
wettelijke bepaling in strijd is met de richtlijn.

In geval van strijd tussen wet en richtlijn kan toepassing van de richtlí jn voor
de betrokken belastingplichtige gunstiger zijn dan toepassing van de nationale
wetgeving. De vraag rijst dan of de belastingplichtige in rechte een beroep kan
doen op de voor hem gunstiger uitwerkende richtlijnbepaling. Deze vraag is
door het Hofvan Justitie van de EG bevestigend beantwoord. Dit bleek uit het
arrest Van Duyn.'~ Een dergelijke consequentie van richtlijnen inzake omzet-
belasting werd aanvankelijk hier te lande niet algemeen aanvaard. Zo was Tuk
toentertijd van mening dat de burgers van Nederland, bij een vermeende strijd
tussen de richtlijnen en de Nederlandse wet, geen beroep konden doen op die
richtlijnen. Zij moesten aan de Nederlandse wet gebonden worden geacht;
hetzelfde gold voor de rechter." In het arrest VNO'" inzake de toepassing van

14. HR 4 februari 1987, nr. 23 945, BNB 1987I147 met noot van L.F. Ploeger.
15. HR 3 februari 1988, nr. 24 101, BNB 1988I145 met noot van L.F.Ploeger.
]6. HvJ 4 december 1974, nr. 41174, SEW 1976, blz. 67.
17. C. P. Tuk, Wet op de omzetbelasting 1968, Kluwer 1970, blz. 42, en De belasting-juridische
kant van de BTW, in Fiscale bespiegelingen, Deventer 1973, blz. 64 e.v.
18. HvJ 1 februari 1977, nr. S1176, BNB 1978I18 met noot van C.P.Tuk.
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de Tweede richtlijn inzake omzetbelasting overwoog het Hof van Justitie ech-
ter onder meer dat met name in gevallen waarin het gemeenschapsrecht de
Lid-Staten bij richtlijn heeft verplicht een bepaalde gedragslijn te volgen, het
nuttig effect van die handeling zou worden verzwakt als de justitiabelen zich
daarop in rechte niet zouden mogen beroepen en de nationale rechterlijke
instanties daarop geen acht zouden mogen slaan als op een element van het
gemeenschapsrecht. Dit geldt volgens het Hof vooral wanneer de justitiabele
zich voor de nationale rechter op een bepaling van een richtlijn beroept tenein-
de door deze te doen nagaan of de bevoegde nationale autoriteiten bij de
uitoefening van de hun gelaten vrijheid ten aanzien van vorm en middelen ter
uitvoering van de richtlijn, binnen de door de richtlijn aangegeven beoorde-
lingsgrenzen zijn gebleven. Het Hof van Justitie erkent dus in het algemeen
een beroep op de richtlijnbepalingen door de belastingplichtigen, ook indien
en voor zover die bepalingen betrekking hebben op de vorm en de middelen
ter uitvoering van de richtlijn. De rechter dient de nationale wettelijke bepa-
lingen te toetsen aan de in de richtlijn aangegeven beoordelingsgrenzen.

In het arrest VNO ging het om de aanspraak op aftrek van voorbelasting op
bedrijfsmiddelen. In geding waren de artikelen 11 en 17 van de Tweede richt-
lijn. Het Hof van Justitie stelde voorop dat artikel l l volkomen duidelijk was.
Op het daarin vervatte uitgangspunt van volledige aftrek van voorbelasting
waren in artikel 17 een aantal facultatieve afwijkingen en uitzonderingen voor-
zien. Het al of niet gebruik maken daarvan door een Lid-Staat kan uiteraard
niet aan de nationale rechter met een beroep op de richtlijn ter beoordeling
worden voorgelegd. Hetzelfde geldt volgens het Hof van Justitie in gevallen
waarin een Lid-Staat gebruik maakt van een afwijking of uitzondering als in
artikel 17 is voorzien en het daaruit voortvloeiende geschil wordt beheerst
door bepalingen die een beoordelingsruimte laten aan de nationale wetgever.
Die ruimte kan uitdrukkelijk worden gelaten, maar volgens het Hof ook
voortvloeien uit de onbestemdheid van de gebruikte begrippen. Of en in hoe-
verre er sprake is van een dergelijke beoordelingsruimte dient de nationale
rechter te bepalen in dier voege, dat hij desgevraagd een oordeel zal moeten
geven over de vraag of de nationale wetgever binnen de hem gegeven be-
oordelingsruimte is gebleven. Resumerend kan de stellingname van het Hofin
het onderhavige geval als volgt worden weergegeven:
- een ondernemer kan in rechte een beroep doen op de richtlijn ter ver-

krijging van het recht op aftrek van voorbelasting;
- als de nationale wetgever afziet van de door de richtlijn geboden mogelijk-

heid afwijkende bepalingen te creëren met betrekking tot de toepassing
van de aftrek van voorbelasting, dan kan een ondernemer in rechte ter zake
geen beroep doen op de richtlijn;

- als de nationale wetgever gebruik maakt van de mogelijkheid afwijkende
bepalingen ten aanzien van de aftrek van voorbelasting te creëren, terwijl
de aard en de omvang van een dergelijke afwijking exact in de richtlijn zijn
omschreven, zal de ondernemer in rechte een beroep op de richtlijn kun-
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nen doen als de nationale wetgever zich ter zake niet precies aan de richt-
lijnbepaling houdt;

- als in het evenbedoelde geval de aard en de omvang van de afwijkende
bepalingen niet duidelijk zijn omschreven in de richtlijn en daardoor aan
de nationale wetgever een beoordelingsruimte is gelaten, kan de onder-
nemer in rechte een beroep doen op de richtlijn indien hij meent dat de
nationale wetgever de hem gelaten beoordelingsruimte heeft overschre-
den.

Laatstbedoelde situatie deed zich voor in het arrest VNO. Verschillende
schrijvers hebben daaruit de conclusie getrokken dat het Hof van Justitie naar
een objectieve rechtmatigheidscontrole tendeerde.'y

In het algemeen valt uit de jurisprudentie van het Hof af te leiden dat aan
belastingplichtigen tegenover de Staat een beroep op de bepalingen van de
richtlijn toekomt in alle gevallen waarin de richtlijnbepalingen inhoudelijk
gezien onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeurig lijken te zijn. In gevallen
waarin aan de Lid-Staat een beleidsruimte is gelaten, zal de belastingplichtige
een beroep op de richtlijn kunnen doen indien hij meent dat de Lid-Staat die
aan die beleidsruimte gestelde grenzen heeft overschreden. In de hier bedoel-
de gevallen komt aan de richtlijnbepalingen, die volgens het Verdrag verbin-
dend zijn ten aanzien van het te bereiken resultaat, een dwingend karakter toe
in die zin dat door belastingplichtigen een beroep op die bepalingen kan wor-
den gedaan en dat de nationale rechter op die bepalingen, met voorbijgaan
aan de nationale wettelijke bepalingen, acht heeft te slaan.-'~

3.I.3. GEEN BEROEP OP DE RICHTLIJNEN DOOR DE OVERHEID

In het voorafgaande is uitgegaan van de situatie dat een belastingplichtige
belang heeft bij een beroep op een richtlijnbepaling, omdat die voor hem gun-
stiger uitwerkt dan de corresponderende wettelijke bepaling. De vraag kan
gesteld worden of het hiervoor besproken dwingende karakter van richtlijn-
bepalingen zover reikt dat de inspecteur in een situatie waarin de wettelijke
bepaling voor de belastingplichtige gunstiger is dan de corresponderende
richtlijnbepaling, de belastingplichtige aan de richtlijnbepaling kan houden,
of dat de inspecteur daartoe zelfs verplicht is. In de afgelopen jaren is in de

19. In die zin C.W.A. Timmermans, Ars Aequi 197816, blz. 354 e.v., A.E. de Moor, De Richtlij-
nen en de Wet, MBB 1982, blz. ] 14, die deze tendens bevestigd ziet door het arrest HvJ 12 juni
1979, nr. 126~78 (Van Gend en Loos), BNB 198012, en P.J.G. Kapteyn en P. VerLoren van The-
maat, a.w., blz. 236 e.v.
20. Laatstelijk HvJ 17 oktober 1989, nr. 231I87 en 129188 (Carpaneto Piacentino), Weekoverzicht
21~89. Het Hof van Justitie van de EG spreekt in dit verband van een 'dwingend karakter' van
richtlijnen. Zie HvJ 26 februari 1986, nr. 152124 (Marshall) en HvJ 8 oktober 1987, nr. 80~86
(Kolpinghuis BV). Ook wordt dit verschijnsel wel aangeduid als'rechtstreekse werking' of `direc-
te werking' van richtlijnen. J. Reugebrink, Omzetbelasting, zesde druk, Deventer 1990, blz. 49,
acht het beter deze termen [e vermijden; het gaat erom dat b~.ugers rechtstreeks rechten kunnen
ondenen aan richtlijnen.
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fiscale literatuur verschillende malen aandacht besteed aan deze vraag.21 Van-
zelfsprekend gaat het hier om gevallen waarin de desbetreffende richtlijnbe-
paling voldoet aan de voorwaarden die aan het dwingende karakter daarvan
worden gesteld.

De discussie is met name gevoed door het arrest van de Hoge Raad van 20
februari 1985, nr. 22 618,'-z waarin overwogen werd dat noch de rechtspraak
van het Hof van Justitie van de EG over het dwingende karakter van richtlij-
nen noch artikel 189 van het Verdrag enige aanwijzing bevat ter ondersteuning
van de opvatting dat de belastingadministratie van een Lid-Staat zich op grond
van het communautaire recht tegenover een belastingplichtige kan beroepen
op een richtlijn van de Raad, wanneer een door die belastingplichtige ingeroe-
pen bepaling van de nationale wetgeving met die richtlijn in strijd is. De Hoge
Raad oordeelde het niet noodzakelijk dienaangaande het Hof van Justitie een
prejudiciële uitspraak te verzoeken.~3

Deze beslissing van de Hoge Raad was in overeenstemming met de con-
clusie van de advocaat-generaal VerLoren van Themaat in de zaak 89~81.'-~ Hi j
concludeerde dat belastingplichtigen slechts door de nationale uitvoerings-
voorschriften kunnen worden gebonden en dat een richtlijn als zodanig door
een Lid-Staat niet aan belastingplichtigen kan worden tegengeworpen. In dit
verband is ook illustratief een uitspraak van het Nederlandse lid van het Hof
van Justitie van de EG, Koopmans: `De burger kan die richtlijnbepalingen
tegen de overheid, die de richtlijn in nationaal recht had moeten omzetten,
geldend maken. De belastingdienst kan zich bijvoorbeeld niet op zo'n verzuim
beroepen. Dat is het idee, het is een soort goede-trouw-toets'.'-s Het Hof van
Justitie heeft zich in deze zin uitgesproken in het arrest Marshall.'-`' In dit arrest
werd met betrekking tot de vraag in hoeverre de richtlijn ten opzichte van
particulieren kan worden ingeroepen overwogen dat volgens artikel 189 van

21. Zie Ch.J. Langereis, Enkele gevolgen van de werking van Europese richtlijnen in de omzet-
belasting, Van Wet naar Recht (Scheltens-bundel), Deventer 1985, blz. 99, B.J.M. Terra, Wer-
king van richtlijnen in de omzetbelasting, Weekblad 1985I5685, blz. 677 e.v., en G.G.M. Korte-
naar, Een gemiste kans voor Europa, Weekblad 198515700, blz. 1272 e.v., die de vraag bevesti-
gend beantwoordden en J. van Soest, Conclusie inzake HR 20 februari 1985, BNB 19851128,
M.W.M. van de Leur, Een incorrect wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting,
Weekblad 1985I5690, blz. 876 e.v., en D.B. Bijl, Directe werking van EG-richtlijnen inzake om-
zetbelasting ten nadele van de burger?, Weekblad 1986I5719, blz. 285 e.v., die deze vraag ont-
kennend beantwoordden.
22. BNB 19851128 met noot van L.F. Ploeger. In dezelfde zin laatstelijk HR 1 februari 1989, nr. 24
565, BNB 1989I80.
23. Kortenaar, t.a.p., achtte dit een gemiste kans voor Europa. C.W.A. Timmermans, TVVS
1985, blz. 135, meent dat de Hoge Raad vragen aan het Hofvan Justitie had moeten stellen, zij het
dat hij het zeer waarschijnlijk achtte dat het oordeel van de Hoge Raad door het Hof van Justitie
zou worden bevestigd.
24. HvJ 1 april 1982, nr. 89181, BNB 19821311 met noot van C.P. Tuk. Het Hofvan Justitie kwam
in deze zaak niet toe aan de beantwoording van deze vraag.
25. Ars Aequi 198713, blz. 142.
26. HvJ 26 februari 1986, nr. 152124.
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het EG-verdrag het dwingend karakter van een richtlijn slechts bestaat ten
aanzien van `elke Lid-Staat waarvoor zij bestemd is'. Hieruit volgt dat een
richtlijn uit zichzelf geen verplichtingen kan opleggen aan particulieren en dat
een bepaling van een richtlijn niet tegenover een particulier kan worden inge-
roepen. Het Hof van Justitie van de EG heeft een overeenkomstige uitspraak
gedaan in het arrest Kolpinghuis BV.'-' Daarin overwoog het Hof dat de natio-
nale rechter bij toepassing van het nationale recht dit recht moet uitleggen in
het licht van de bewoordingen en het doel van de richtlijn, teneinde het in
artikel 189, derde lid, van het Verdrag bedoelde resultaat te bereiken. Deze
verplichting van de nationale rechter vindt haar begrenzing in de algemene
rechtsbeginselen die deel uitmaken van het gemeenschapsrecht. Tot die begin-
selen behoren onder meer het rechtszekerheidsbeginsel en het verbod van
terugwerkende kracht. Toegepast op de richtlijnen inzake omzetbelasting kan
gesteld worden dat uit evenbedoelde beginselen volgt dat een richtlijn niet uit
zichzelf en onafhankelijk van een door de Lid-Staat ter uitvoering daarvan
vastgestelde wet, bepalend kan zijn voor de verschuldigdheid van omzetbelas-
ting door een belastingplichtige.

Een dwingend karakter van richtlijnen ten nadele van de belastingplichtigen
lijkt mij ook in strijd met de systematiek van het Verdrag. Als een Lid-Staat
tekort schiet bij het voldoen aan de verplichtingen die uit een richtlijn voort-
vloeien, kan de Commissie van de EG tegen die Lid-Staat op grond van de
artikelen 169 en 170 van het Verdrag een procedure instellen voor het Hof van
Justitie. Deze weg lijkt mij de geëigende toe in situaties als hier bedoeld. Uit
de jurisprudentie van het Hof van Justitie blijkt dat richtlijnen door de Lid-
Staten moeten worden uitgevoerd en dat het achterwege laten van wettelijke
c.q. bestuursrechtelijke bepalingen slechts aanvaardbaar is als die overbodig
kunnen worden geacht, doordat toepassing van nationale algemene beginse-
len van constitutioneel of administratief recht de volledige toepassing van de
richtlijn door de nationale autoriteiten waarborgt. Voorwaarde is dan wel dat
de uit die beginselen voortvloeiende rechtssituatie voldoende bepaald, duide-
lijk en doorzichtig is en dat belanghebbenden in staat zijn kennis te nemen van
al hun rechten om deze zo nodig in rechte geldend te maken voor de nationale
rechter.ZH Ook uit deze beslissing kan worden afgeleid dat aan richtlijnen niet
zonder meer een dwingend karakter, tegen de belangen van de belastingplich-
tigen, kan worden toegekend.

Overigens acht ik een dwingend karakter in die zin ook uit praktisch oog-
punt zeer onwenselijk. Voor de actieve belastingplichtige valt van de wettelij-
ke bepalingen kennis te nemen, maar als het gaat om richtlijnen is dit niet
zonder meer het geval. De richtli jnen zi jn gericht tot de Lid-Staten en officiële
publikatie is geen voorwaarde voor de totstandkoming van een richtlijn. De

27. HvJ 8 oktober 1987, nr. 80186.
28. Zaak 29I84, CommissielBondsrepubliek Duitsland.
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omstandigheid dat richtlijnen plegen te worden gepubliceerd in het Publika-
tieblad van de EG doet daaraan niet af.~

Uit het vorenstaande kan worden geconcludeerd dat de belastingplichtige
niet behoeft te vrezen voor een toepassing van een richtlijnbepaling te zijnen
aanzien in gevallen waarin de desbetreffende wettelijke bepaling voor hem
gunstiger uitwerkt. Niettemin acht ik het zinvol in te gaan op enkele bedenkin-
gen tegen de gevolgen daarvan.

Het ontbreken van een dwingend karakter van richtlijnbepalingen ten nade-
le van burgers zou kunnen leiden toteen schending van het gelijkheidsbeginsel.
In dit verband kunnen twee vormen van (on)gelijkheid worden onderschei-
den.

In de eerste plaats gaat het om gelijkheid tussen burgers in één Lid-Staat.
Het niet toekennen van een dwingend karakter aan richtlijnen ten nadele van
de belastingplichtige zou tot gevolg hebben dat er een rechtsongelijkheid ont-
staat: men kan immers kiezen voor de voordeligste regeling, die van de natio-
nale wetgeving of die van de richtlijn. Naar mijn mening kan niet van rechts-
ongelijkheid worden gesproken indien twee personen in vergelijkbare om-
standigheden dezelfde keuze kunnen maken. In de Zesde richtlijn zijn zelfs
keuzemogelijkheden voor belastingplichtigen voorzien.~

In de tweede plaats gaat het om gelijkheid tussen belastingplichtigen in de
ene en belastingplichtigen in de andere Lid-Staat. Vooreerst zij opgemerkt dat
met betrekking tot de omzetbelasting de Zesde richtlijn vele `kan'-bepalingen
telt, zodat ook volkomen legitiem aanzienlijke verschillen in de verschillende
Lid-Staten bestaan. Voor zover die verschillen ontstaan door het niet-voldoen
aan de verplichtingen die de Zesde richtlijn oplegt, moet de daaruit voort-
vloeiende vervalsing van concurrentieverhoudingen en bedreiging van het ge-
meenschappelijke-marktideaal met enige nuchterheid bekeken worden. Be-
dacht moet worden dat voordelen die een nationale wetgeving biedt ten op-
zichte van de communautaire regels voor alle belastingplichtigen die op de
nationale markt opereren gelden. Als bijvoorbeeld op grond van beleidsregels
in Nederland artiesten niet aan de heffing van omzetbelasting worden onder-
worpen, geldt dat ook voor buitenlandse artiesten die in Nederland optreden.
Niettemin zijn situaties denkbaar waarin door afwijkingen in de nationale wet-
geving Nederlandse belastingplichtigen daardoor een voordeel genieten ten
opzichte van buitenlandse belastingplichtigen. Dat zal met name het geval zijn
indien buitenlandse belastingplichtigen voor hun prestaties op de Nederlandse
markt in hun land van vestiging belast worden. Het kan echter ook zijn dat
voor belastingplichtigen voordelige afwijkingen van de richtlijn voor buiten-

29. M. Maresceau, a.w., blz. 150, komt op dit punt, als het gaat om de horizontale werking van
richtlijnen, tot een genuanceerder oordeel.
30. Artikel 14, C, van de richtlijn biedt de Lid-Staten de mogelijkheid belastingplichtigen te laten
kiezen voor vrijstelling of belas[ingheffing van bepaalde activiteiten.
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landse ondernemers gunstig werken ten koste van de belangen van Neder-
landse belastingplichtigen.31

Uit het vorenstaande blijkt dat concurrentievervalsing het gevolg kan zijn
van afwijkingen van de richtlijnen. Naar mijn mening zal die vervalsende wer-
king in de praktijk echter van marginale aard zijn. Dit te meer omdat belang-
rijke onderdelen van de omzetbelasting, met name het tarief van heffing, nog
niet geharmoniseerd zijn. De kans dat juist de afwijking van de richtlijn in het
voordeel van de belastingplíchtige een verschuiving in de goederen- en dien-
stenstroom tot gevolg heeft, is gering te schatten. In dit verband moet er ook
rekening mee worden gehouden dat afwijkingen van richtlijnen niet eenvou-
dig verborgen kunnen blijven. De Commissie van de EG waakt tegen inbreu-
ken op de richtlijnbepalingen, de Commissie en de Lid-Staten treffen elkaar
regelmatig in het kader van het Raadgevend Comité voor de BTW als bedoeld
in artikel 29 van de Zesde richtlijn, het Europese Rekenhof controleert de
afdracht van een deel van de opbrengst van de omzetbelasting aan de EG en
daarmee indirect de toepassing van de richtlijnbepalingen, belastingplichtigen
kunnen zich, al of niet georganiseerd, wenden tot de nationale overheid of de
Commissie, enz. Voor een meer dan marginale en structurele concurrentie-
vervalsing door een onjuiste toepassing van de richtlijnbepalingen behoeft
daarom geen grote vrees te bestaan. Ongelijke behandeling van binnenlandse
en buitenlandse belastingplichtigen wordt op dit moment veeleer veroorzaakt
door administratieve hindernissen, die sommige Lid-Staten ten aanzien van
buitenlandse belastingplichtigen opwerpen.3'

Ten slotte is in dit verband wel onderscheid gemaakt tussen een voor belas-
tingplichtigen voordelige afwijking van de richtlijnbepalingen door de natio-
nale wetgeving en een dergelijke afwijking door beleidsregels.33 Het kan im-
mers zijn dat de nationale wetgeving spoort met de richtlijnbepalingen, maar
dat bijvoorbeeld een resolutie in voor belastingplichtigen voordelige zin van
die wetgeving afwijkt. In Nederland is het geen punt dat in zo'n geval toepas-
sing van de resolutie kan worden gevraagd, zodat in de praktijk een van de
richtlijn afwijkende situatie ontstaat. In dit verband moeten tegenover elkaar
worden gesteld de bepaling van de richtlijn enerzijds en de desbetreffende
bepaling van de nationale wetgeving inclusief het effect daarop van eventuele
beleidsregels anderzijds. Uit het reeds aangehaalde arrest van het Hof van

31. Als bijvoorbeeld de Nederlandse belastingautoriteiten op grond van beleidsregels personen-
vervoer in Nederland door buitenlandse busondernemingen feitelijk buiten de heffing van omzet-
belasting laten, geïnspireerd door het streven naar een vrij personenverkeer, levert dat een con-
currentienadeel op voor Nederlandse busondernemingen. Het is dan immers, ook voor Neder-
landse groepen, voordeliger een busonderneming van net over de grens te contracteren.
32. Zie in dit verband het verslag van de Commissie inzake de toepassing van de Achtste richtlijn
inzake omzetbelasting, Intertax 1986I1, blz. 9.
33. Ch.J. Langereis, Enkele gevolgen van de werking van Europese richtlijnen in de omzetbelas-
ting, in Van Wet naar Recht (Scheltens-bundel), Deventer 1985, blz. 99 e.v., en B.J.M. Terra,
Werking van richtlijnen in de omzetbelasting, Weekblad 1985I5685, blz. 677 e.v.
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Justitie van de EG in de zaak nr. 29~84 blijkt dat het Hof voor de vraag of een
Lid-Staat voldoet aan zijn richtlijnverplichtingen niet slechts let op de nationa-
le wetgeving, maar ook de toepassing daarvan met inachtneming van de alge-
mene rechtsbeginselen in aanmerking neemt. Onder zekere voorwaarden kan
op grond van de werking van algemene rechtsbeginselen aan de richtlijnver-
plichtingen zijn voldaan, hoewel de wetgeving van de desbetreffende richtlijn-
bepaling afwijkt. Hieruit valt mijns inziens af te leiden dat, omgekeerd, inge-
val de toepassing van algemene rechtsbeginselen leidt tot een resultaat dat
afwijkt van de nationale wetgeving en ook van de richtlijnbepalingen de con-
clusie moet zijn dat de desbetreffende Lid-Staat niet aan zijn verplichtingen
heeft voldaan en niet dat de rechter in die Lid-Staat de algemene rechtsbegin-
selen buiten toepassing moet laten indien en voor zover daardoor strijd met de
richtlijnbepalingen zou ontstaan.

Als wij voor de omzetbelasting de praktijk ten aanzien van de toepassing
van wettelijke bepalingen en beleidsregels, die afwijken van de desbetreffen-
de richtlijnbepalingen, bezien, dan kan worden geconcludeerd dat de inspec-
teur niet geneigd is zich op voor de belastingplichtige onvoordelige richtlijn-
bepalingen te beroepen. Op dit punt wordt de inspecteur ook niet gestimu-
leerd door de staatssecretaris van Financiën. Deze gaat er kennelijk zonder
meer van uit dat de belastingplichtige de voor hem voordeligste regel kan kie-
zen. Dit bleek duidelijk bij de aanpassing van de Nederlandse omzetbelasting-
wetgeving aan de Tiende richtlijn." Deze aanpassing diende uiterlijk op 1 juli
1985 te zijn geschied. De Nederlandse wetgeving is echter eerst op 1 november
1986 aangepast. De staatssecretaris ging er zonder meer van uit dat de belas-
tingplichtige in de periode tussen beide data de oude wettelijke regeling kon
toepassen en zich desgewenst op de Tiende richtlijn kon beroepen.'S

3.1.4. VERHOUDING TUSSEN EG-VERDRAG EN RICHTLIIN~WETGEVING

Bij de interpretatie van de wettelijke bepalingen en bij de beoordeling van de
verbindendheid van die bepalingen spelen niet allleen de desbetreffende richt-
lijnen van de Raad van de EG een rol. Ook in gevallen waarin een wettelijke
bepaling volkomen overeenstemt met de corresponderende richtlijnbepaling
kan die wettelijke bepaling geheel of gedeeltelijk onverbindend zijn.

In de artikelen 95 tot en met 99 van het Verdrag zijn bepalingen betreffende
belastingen opgenomen. De inhoud van een richtlijn mag niet in strijd zijn met
de bepalingen van het Verdrag. Het Hof van Justitie van de EG heeft beslist

34. Tiende richtlijn van de Raad be[reffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten
inzake omzetbelasting, tot wijziging van Richtlijn 77~388~EEG -Toepassing van de belasting over
de toegevoegde waarde op de verhuur van roerende lichamelijke zaken (84~386IEEG), vastge-
steld op 31 juli 1984, gepubliceerd in Pb.EG 3 augustus 1984, nr. L 208.
35. Resolutie van 15 juli ]985, nr. 085-1274, V-N 1985, blz. 1650.
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dat artike195 van het Verdrag, waarin een discriminatieverbod is opgenomen,
een dwingend voorschrift bevat, waarvan niet door enig besluit van een instel-
ling van de EG kan worden afgeweken.3ó De inhoud van de bepalingen in een
richtlijn worden derhalve getoetst aan de bepalingen van het Verdrag. Hieruit
volgt dat voor de nationale omzetbelastingpraktijk niet alleen de wettelijke
bepalingen dienen te worden vergeleken met de desbetreffende richtlijnbepa-
lingen, doch dat in voorkomende gevallen tevens gelet moet worden op de
verenigbaarheid van de richtlijnbepalingen met de dwingende bepalingen van
het Verdrag.

3.1.5. RAADPLEGING VAN DE COMMISSIE OF HET COMITÉ VOOR DE BTW

Ingevolge artikel 27 van de Zesde richtlijn kan de Raad van de EG op voorstel
van de Commissie een Lid-Staat machtigen om bijzondere, van de richtlijn
afwijkende maatregelen te treffen teneinde de belastingheffing te vereenvou-
digen of bepaalde vormen van belastingfraude of -ontwijking te voorkomen.
Voor dergelijke maatregelen, die ook bij de heffing van omzetbelasting ten
aanzien van onroerend goed in Nederland een rol spelen, moet de Lid-Staat
zich wenden tot de Commissie. De Commissie stelt daarop de andere Lid-
Staten van de voorgenomen maatregel in kennis. De Lid-Staten kunnen bin-
nen twee maanden om een behandeling van het verzoek door de Raad vragen.
Gebeurt dit niet en vraagt ook de Commissie binnen die termijn niet om een
behandeling door de Raad, dan wordt de machtiging door de Raad geacht te
zijn verleend.

Bijzondere maatregelen die in een Lid-Staat op 1 januari 1977 reeds golden
mochten worden gehandhaafd, mits de Commissie daarvan vóór 1 januari
1978 in kennis werd gesteld en de maatregelen voldoen aan de hierboven gege-
ven omschrijving. Een algemene voorwaarde die aan de maatregelen is ge-
steld, is dat maatregelen ter vereenvoudiging van de belastingheffing geen
noemenswaardige invloed mogen hebben op het belastingbedrag dat verschul-
digd is in het stadium van het eindverbruik.

Nederland heeft, voor zover van belang ten aanzien van onroerend goed, de
reeds op 1 januari 1977 bestaande veilingregeling van artikel 3, vierde lid, van
de Wet op de omzetbelasting 1968 aangemeld." Na de aanpassing van de wet-
geving aan de Zesde richtlijn is met betrekking tot onroerende goederen nog
tweemaal een machtiging gevraagd en verkregen. Het betreft hier de verleg-
gingsregelingen bij onderaanneming en bij belaste levering van onroerend
goed, opgenomen in de artikelen 24b en 24ba van het Uitvoeringsbesluit.

36. HvJ 5 mei 1982, nr. 15181 (Gaston Schul I), BNB 1982I225 met noot van C.P. Tuk.
37. Zie het Eerste rapport van de Commissie aan de Raad inzake de toepassing van de belasting
over de toegevoegde waarde, uitgebracht op grond van artikel 34 van de Zesde richtlijn, van 14
september 1983 (COM(83)426), Intertax 1984, blz. 17 e.v.
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In artikel 29 van de Zesde richtlijn is een Raadgevend Comité voor de BTW
ingesteld. Het Comité is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Lid-Sta-
ten en de Commissie van de EG. Voor de toepassing van een aantal `kan'-
bepalingen schrijft de desbetreffende richtlijnbepaling raadpleging van het
Comité voor. Voor zover van belang voor onroerend goed is dit bijvoorbeeld
het geval met betrekking tot de uitsluiting van de aftrek voor investerings-
goederen op grond van artikel 17, zevende lid, en de herziening van de aftrek
van voorbelasting als bedoeld in artikel 20, vijfde lid.

De vraag rijst of het ten onrechte niet raadplegen van de Commissie of het
Comité omtrent een bepaalde maatregel gevolgen heeft voor de toepassing
van die maatregel. Voor wat betreft de raadpleging valt hier te lande te denken
aan de zgn. verleggingsregeling bij onderaanneming. Gesteld dat raadpleging
van de Commissie verzuimd was, zou de rechter die regeling dan buiten toe-
passing moeten laten? Ondernemers kunnen daarbij belang hebben; te den-
ken valt aan de aannemer aan wie door de onderaannemer ten onrechte om-
zetbelasting in rekening is gebracht en die de aftrek van die belasting door de
inspecteur geweigerd ziet. Naar mijn mening is een beroep op onverbindend-
heid in een geval van verzuim van raadpleging zeker niet kansloos. In dit ver-
band moet worden bedacht dat in artikel 16 van de Tweede richtlijn eveneens
een raadplegingsprocedure was opgenomen. Uit een arrest van het Hof van
Justitie van de EG naar aanleiding van deze raadplegingsprocedure3~ valt naar
mijn mening af te leiden dat het Hof van Justitie de raadpleging ziet als een
constitutief element van de regeling. Niet valt in te zien waarom dit onder de
werking van de Zesde richtlijn principieel anders zou zijn. Gesteld kan zelfs
worden dat artikel 27 van de Zesde richtlijn in dit opzicht verder gaat dan
artikel 16 van de Tweede richtlijn, aangezien laatstbedoelde bepaling slechts
in het raadplegen van de Commissie voorziet, terwijl de eerstbedoelde bepa-
ling een machtiging van de Raad vereist, zij het dat deze ook stilzwijgend kan
worden verleend. De conclusie is dan ook dat de rechter aan een beroep van
een belastingplichtige op een verzuim van raadpleging niet voorbij kan gaan.
In zo'n geval lijkt de inspecteur de meest gerede partij om het bewijs van de
raadpleging te leveren.39

38. HvJ 12 juni 1979, nr. 181178 en 229178 (Van Paassen en Denkavit), BNB 1980~44 met noot van
C.P. Tuk. In HvJ 13 juli 1989, nr. 380187 (Cinisello Balsamo), Weekoverzicht 17189, oordeelde het
Hof van Justitie dat het niet nakomen van de verplichting om de Commissie vooraf in kennis te
stellen van een in te voeren regeling niet tot gevolg heeft dat die regeling onrechtmatig is. Het gaat
hier echter naar mijn mening om een verdergaande verplichting, namelijk raadpleging.
39. Een bijzonder geval doet zich voor ten aanzien van de in de Lid-Staten reeds bestaande af-
wijkingen die mochten worden gehandhaafd op voorwaarde van melding. Uit het al genoemde
Eerste verslag van de Commissie blijkt dat Nederland de te handhaven regelingen te laat heeft
gemeld. Nu de Commissie dit kennelijk heeft geaccepteerd lijkt het niet reëel onverbindendheid
aan te nemen. De Commissie zou, indien zij de meldingen niet rechtsgeldig achtte, die meldingen
immers hebben moeten opvatten als raadplegingen met betrekking tot nieuwe afwijkingen van de
Zesde richtlijn en de daarvoor voorgeschreven procedure hebben moeten volgen. Nu de Commis-
sie dit niet heeft gedaan, kan naar mijn mening de desbetreffende Lid-Staat achteraf niet de
onverbindendheid van de regeling worden tegengeworpen.
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De raadpleging van het Comité voor de BTW ex artikel 29 van de Zesde
richtlijn lijkt een `lichtere' vorm van raadpleging dan de raadpleging van de
Commissie. De status van het Comité is ook geringer te achten dan die van de
Commissie; het heeft slechts raadgevende bevoegdheid. Dit betekent naar
mijn mening evenwel niet dat de voorgeschreven raadpleging van het Comité
straffeloos kan worden verwaarloosd. Het gaat hier om `kan'-bepalingen met
een voorwaarde. Indien aan de voorwaarde niet voldaan wordt, zal naar mijn
mening in rechte een beroep gedaan kunnen worden op onverbindendheid van
de desbetreffende maatregel.~ Ook in dit geval ligt het op de weg van de in-
specteur te bewijzen dat raadpleging heeft plaatsgevonden.

Uit de arresten Van Paassen en Denkavit blijkt overigens dat het Hof van
Justitie van de EG aan de raadpleging geen al te hoge eisen stelt. De door de
Lid-Staten toegezonden stukken moeten volledige informatie bevatten en het
moet het Comité duidelijk zijn met welk doel de stukken hem worden toege-
zonden.

3.2. Levering van onrcerend gced't

De richtlijn kent een vrijstelling voor de levering van een gebouw, een gedeel-
te van een gebouw en het erbij behorende terrein (artikel 13, B, letter g) en
voor de levering van andere onbebouwde onroerende goederen (artikel 13, B,
letter h), echter met uitzondering van:
a. de levering van een gebouw of een gedeelte daarvan en het erbij behorende

terrein vóór de eerste ingebruikneming;
b. de levering van een bouwterrein.
De richtlijn geeft in dit verband de Lid-Staten de vrijheid de voorwaarden te
bepalen voor de toepassing van het criterium `vóór eerste ingebruikneming'
bij de verbouwing van onroerende goederen. Bovendien kunnen de Lid-Sta-
ten het begrip `erbij behorend terrein' omschrijven. Ten slotte mogen de Lid-
Staten het criterium `vóór eerste ingebruikneming' vervangen door een ander,
namelijk:
- het tijdvak tussen de datum van eerste ingebruikneming en die van de uit-

eindelijke levering, echter tot een maximum van twee jaren; of
- het tijdvak tussen de voltooiing van het gebouw en die van eerste levering,

echter tot een maximum van vijf jaren.

40. In andere zin J. Reugebrink, Omzetbelasting, zesde druk, Deventer 1990, blz. 50, die het niet
nodig acht dat de rechter zich verdiept in de vraag of de voorgeschreven raadpleging is geschied.
Dit geldt met name voor het raadplegen van het Comité. A.W. van der Woude, Richtlijnconforme
uitleg van de wet, Weekblad 1989I5878, blz. 889 e.v., acht het denkbaar dat in dit geval een
constitutief vereiste voor de totstandkoming van de wettelijke bepaling niet is vervuld, zodat deze
daardoor onverbindend is.
41. In deze paragraaf en de volgende zijn mede verwerkt onderdelen uit het artikel Onroerend
goed en omzetbelasting: enige aspecten van de regeling voor onroerende goederen in de zesde
richtlijn, Weekblad 1977I5340, blz. 1101 e.v.
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VOlledigheidshalve zij vermeld dat de richtlijn onder een gebouw verstaat ie-
der bouwwerk dat vast met de grond is verbonden, terwijl als bouwterreinen
worden aangemerkt de door de Lid-Staten als zodanig te omschrijven al of niet
bouwrijp gemaakte terreinen (artikel 4, derde lid).

Vorenstaande regeling komt er in feite op neer dat slechts in de bouwfase en
de daarop aansluitende handelsfase omzetbelasting wordt geheven. Afgezien
van het eerstgenoemde alternatief voor het criterium `vóór eerste ingebruik-
neming' is geen heffing mogelijk bij levering van een onroerend goed door een
belastingplichtige gebruiker.~z Uit een oogpunt van uitvoering van de wetge-
ving is zulks positief te waarderen. In het in Nederland tot en met 1978 gelden-
de systeem bleef er immers zolang bij een levering van onroerend goed maar
een fractie van de in rekening gebrachte omzetbelasting in aftrek kon worden
gebracht, een fiscale claim op het onroerend goed rusten. Dat noodzaakte de
belastingadministratie tot een zeer nauwkeurige vastlegging van het bestand
van onroerende goederen, terwijl de ondernemers zich bij levering van een
onroerend goed steeds de omzetbelastinggeschiedenis van dat onroerend goed
moesten realiseren.43 Laatstbedoeld aspect deed zich van jaar tot jaar sterker
gevoelen. Een specifiek probleem in dezen vormden nog de in paragraaf 2.4.1.
vermelde verbouwingen van onroerende goederen, die werden uitgevoerd in
opdracht van anderen dan de eigenaar. Als door zo'n verbouwing een nieuw
onroerend goed ontstond en de verbouwing derhalve als een oplevering in de
zin van artikel 3, eerste lid, letter c, van de Wet was aan te merken, was de
volgende levering van het onroerend goed door de eigenaar belast, indien de
huurder de omzetbelasting ter zake van de oplevering geheel of gedeeltelijk in
aftrek kon brengen. Met name in dit soort gevallen ligt de veronderstelling
voor de hand dat de fiscale claim niet in alle gevallen zal kunnen worden gerea-
liseerd.

Uit administratief-technisch oogpunt was er blijkens het vorenstaande veel
te zeggen voor een onmiddellijke invoering van de in de richtlijn vervatte rege-
ling voor de levering van onroerend goed.

Naast de algemene regeling voor de levering van onroerende goederen kent

42. De uiteindelijk in de Zesde richtlijn neergelegde regeling wijkt aanzienlijk af van het oor-
sprookelijke voorstel van de Commissie van de EG, dat voorzag in een heffing van omzetbelasting
opde levering van onroerend goed ook na eerste ingebruikneming, zij het dat ter voorkoming van
cumulatie van heffing in bepaalde gevallen een vrijstelling van toepassing wasofeen gereduceerde
maatstaf van heffing. Voor een kritische beoordeling van dit voorstel zie men het Verslag namens
de Commissie voor de begrotingen van het Europese Parlement (document 360173), A.E. de
Moor, Het voorstel voor een Zesde richtlijn betreffende de harmonisatie van de omzetbelasting-
wetgevingen II, MBB 1973I12, blz. 221 e.v., A.E. de Moor, Het Europese Parlement en het
Economisch en Sociaal Comité over het ontwerp voor de Zesde richtlijn (II), MBB 1974l5, blz.
116 e.v., en (III), MBB 197416, blz. 133 e.v., en J. Reugebrink, Het ontwerp zesde richtlijn nader
beschouwd (II, slot), Weekblad 1974l5181, blz. 493 e.v.
43. Zie met betrekking tot de bepaling van de status van het onroerend goed ook A.E. de Moor,
Omzetbelasting en onroerend goed, tweede druk, Deventer 1976, blz. 59 e.v.
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de richtlijn nog enkele met die leveringen verband houdende bepalingen, wel-
ke de nationale wetgever veelal facultatief kan toepassen.

3.2.1. CRITERIUM `VÓÓR EERSTE INGEBRUIKNEMING'

Zoals hiervoor reeds is opgemerkt beperkt het systeem van de Zesde richtlijn
zich in beginsel tot heffing van omzetbelasting totdat het onroerend goed in
gebruik is genomen. Een dergelijk systeem schept echter mogelijkheden om
de belasting geheel of gedeeltelijk te ontgaan. Een bouwondernemer die een
pand bouwt, het korte tijd voor belaste prestaties gebruikt en vervolgens le-
vert, verricht een vrijgestelde levering van een pand waarop geen omzetbelas-
ting drukt. Op deze wijze kunnen onroerende goederen zonder omzetbelas-
ting terecht komen in de consumptieve sfeer of bij ondernemers die ze ge-
bruiken voor vrijgestelde prestaties of prestaties buiten het kader van de on-
derneming. Bij dit laatste is te denken aan prestaties van publiekrechtelijke
lichamen ter uitvoering van een hen opgedragen overheidstaak. De Zesde
richtlijn voorziet echter in mogelijkheden een dergelijk ongewenst gevolg te
voorkomen dan wel te verzachten. In de eerste plaats kan, zoals hiervoor al
vermeld, een ander criterium worden toegepast dan dat van `vóór eerste inge-
bruikneming' (artikel4, derde lid, letter a, van de richtlijn). Zo kan de heffing
van omzetbelasting worden uitgestrekt tot maximaal twee jaren na de datum
van eerste ingebruikneming. Dit leidt ertoe dat manipulatie in evenbedoelde
zin bepaald minder aantrekkelijk wordt. Een nadeel van dit criterium is dat
een cumulatie van belasting kan optreden indien het desbetreffende onroe-
rend goed voor de afloop van de periode van twee jaren afwisselend wordt
geleverd door ondernemers en particulieren. Dit kan leiden tot twee of ineer
malen heffing van omzetbelasting zonder dat aftrek van voorbelasting moge-
lijk is, een probleem dat ook inherent is aan de handel in gebruikte goederen.
Tevens is het mogelijk de heffing uit te strekken tot de eerste levering van het
onroerend goed, ook al vindt die na de ingebruikneming van het goed plaats.
Dit is mogelijk tot maximaal vijf jaren na de datum van voltooiing van het
gebouw. Ook op deze wijze wordt de evenbedoelde manipulatie minder aan-
trekkelijk. Een voordeel van deze methode is dat uiteindelijk slechts één leve-
ring na ingebruikneming van het goed wordt belast. Daarbij is overigens niet
duidelijk of daarvoor ook een fictieve levering in aanmerking komt. Is dit het
geval, dan lijkt de maatregel niet toereikend om manipulatie tegen te gaan.
Als bijvoorbeeld een bouwondernemer een pand bouwt voor een niet-onder-
nemer of een ondernemer die vrijgestelde prestaties verricht, zou hij alvorens
tot levering over te gaan het pand korte tijd zelf kunnen gebruiken en wel voor
een klein gedeelte voor vrijgestelde prestaties (bijvoorbeeld verhuur). Alsdan
vindt een levering plaats op de voet van artikel 3, eerste lid, letter h, van de
Wet, corresponderend met artikel5, zevende lid, letter a, van de Zesde richt-
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lijn, en is de ter zake verschuldigde omzetbelasting nagenoeg geheel aftrek-
baar. De volgende `echte' levering is dan weer vrijgesteld.

De vraag rijst ofen in hoeverre de mogelijkheden die de Lid-Staten worden
geboden om de vrijstelling voor de levering van nieuw onroerend goed te be-
perken, kunnen afdoen aan het bepaalde in artikel 13, B, aanhef en letter c,
van de Zesde richtlijn, dat vrijstelt de levering van goederen die uitsluitend
zijn gebezigd voor vrijgestelde prestaties en andere prestaties waarvoor de
aftrek van voorbelasting is uitgesloten. Er kan zich een samenloop voordoen
van deze bepalingen. Als een Lid-Staat de heffing van omzetbelasting ten aan-
zien van nieuw onroerend goed uitstrekt tot twee jaren na de datum van eerste
ingebruikneming en het goed wordt een jaar na eerste ingebruikneming gele-
verd, geldt geen vrijstelling op grond van de onroerend-goedregeling maar wel
een op grond van artikel 13, B, aanhef en letter c, indien ter zake van dat
onroerend goed de ondernemer in het geheel geen recht had op aftrek van
voorbelasting. De Zesde richtlijn kent geen uitdrukkelijke rangorde van de
vrijstellingen. De vraag is wat de bedoeling van de richtlijngever dienaangaan-
de is geweest. Enerzijds is bezwaarlijk aan te nemen dat de richtlijngever de
uitdrukkelijk aan de Lid-Staten geboden mogelijkheid de vrijstelling voor de
levering van nieuw onroerend goed te beperken heeft willen laten frustreren
door een andere vrijstellingsbepaling. Anderzijds moet worden bedacht dat
laatstbedoelde vrijstelling slechts geldt indien ter zake van het desbetreffende
onroerend goed in het geheel geen aftrek van voorbelasting kon worden toege-
past. De vraag kan dus ook zo worden gesteld: heeft de richtlijngever de druk
van de voorbelasting op het onroerend goed voldoende geacht? Ik ben geneigd
die vraag ontkennend te beantwoorden. Aldus kan immers de heffing van om-
zetbelasting tussen verkoopprijs en aankoopprijslkostprijs op eenvoudige wij-
ze worden ontgaan. De bouwondernemer die voor een particulier een woning
bouwt, kan de woning vóór de levering enige tijd verhuren aan de particulier
en zo de heffing van omzetbelasting beperken tot - globaal gezegd - de kost-
prijs van de woning.

Steun voor een ontkennende beantwoording van de zoëven gestelde vraag is
naar mijn mening ook te vinden in de toelichting op het voorstel van de Com-
missie van de EG voor een Zesde richtlijn.~~ In het voorstel van de Commissie
komen de vrijstelling voor de levering van goederen, waarvoor geen aftrek van
voorbelasting is genoten, en de vrijstelling voor onroerende goederen beide
voor (artikel 14, B, aanhef en letters e c.q. 1 en m). In de toelichting op de
vrijstelling voor onroerende goederen wordt opgemerkt dat een dergelijke
vrijstelling onder meer gerechtvaardigd is, omdat de eerdere verkrijging van
het gebouw geen enkel recht op belastingaftrek heeft gegeven, waarbij als
voorbeelden worden genoemd het geval van een gebouw dat reeds buiten de
werkingssfeer van de belasting over de toegevoegde waarde valt en het geval

44. Pb. EG 5 oktober 1973, nr. C 80. Het voorstel met toelichting is onder meer ook gepub(iceerd
in V-N 1973, blz. 718 e.v.
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van een gebouw dat inclusief de belasting over de toegevoegde waarde is ver-
worven, doch dat van het recht op aftrek is uitgesloten. Uit deze toelichting
kan worden afgeleid dat de Commissie aan de vrijstelling voor onroerende
goederen een zelfstandige betekenis heeft willen geven in die zin, dat de toe-
passing van die vrijstelling niet wordt doorkruist door de vrijstelling voor goe-
deren waarvoor de aftrek van voorbelasting niet is toegepast. Uit de verdere
geschiedenis van de totstandkoming van artikel 13 van de Zesde richtlijn (in
het voorstel artikel 14) blijkt niet dat dit uitgangspunt van de Commissie is
verlaten.

Overigens is het voordeel dat door manipulatie met het criterium `vóór eer-
ste ingebruikneming' kan worden behaald niet zo spectaculair als uit het vo-
renstaande zou kunnen worden geconcludeerd. In de Zesde richtlijn is name-
lijk voorzien in een herziening van de aftrek van voorbelasting in gevallen van
levering van een goed door een ondernemer kort na de ingebruikneming van
dat goed. Artikel 20, tweede lid, stelt de herzieningsperiode voor investerings-
goederen op vijf jaren, het jaar van de verkrijging of vervaardiging van het
goed daaronder begrepen. De Lid-Staten kunnen de herzieningsperiode ook
stellen op een periode van vijf volle jaren te rekenen vanaf de ingebruikne-
ming van het goed. Bovendien kunnen de Lid-Staten de herzieningsperiode
voor onroerende goederen verlengen tot maximaal tien jaren. Indien een goed
wordt geleverd vóór de afloop van de herzieningsperiode fingeert artikel 20,
derde lid, een `gebruik na de levering'. Dat gebruik geldt als gebruik voor
vrijgestelde prestaties indien de levering van het goed vrijgesteld is. Toepas-
sing van deze regeling op het bovenstaande voorbeeld van de bouwonder-
nemer die een onroerend goed kortstondig (voor belaste prestaties) gebruikt
en vervolgens doorlevert, betekent dat op grond van de alsdan vrijgestelde
levering een gebruik van het goed voor vrijgestelde prestaties wordt aangeno-
men. Uitgaande van een herzieningsperiode voor onroerende goederen van
tien jaren en een gebruik door de bouwondernemer gedurende een half jaar,
leidt dit tot een terugbetaling van 95~1o van de in aftrek gebrachte voorbelas-
ting.

Het voordeel van een dergelijke constructie blijft derhalve beperkt tot het
niet voldoen van omzetbelasting over de elementen van de verkoopprijs waar-
over niet eerder omzetbelasting werd geheven. In de eerste plaats is dat de
eventuele winst en in de tweede plaats de loonkosten en bij onroerend goed
eventueel ook de grond. Dit voordeel moet vervolgens nog worden afgewogen
tegen het nadeel dat bij deze constructie zich kan voordoen in de vorm van
heffing van overdrachtsbelasting. Nog minder spectaculair is het voordeel bij
toepassing van de herzieningsregeling op het eveneens hierboven genoemde
geval van verhuur van een woning aan een particulier gevolgd door levering.
Het gevolg is dan dat de omzetbelastingdruk voortvloeiend uit de interne leve-
ring - heffing over de kostprijs van de woning - gehandhaafd blijft. Het voor-
deel is dan beperkt tot de omzetbelasting over de bij levering behaalde winst.

Ten slotte is niet ondenkbaar dat al te opzichtige constructies als hier be-
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doeld kunnen worden bestreden met de stelling dat het onroerend goed door
het voorbi jgaande gebruik door de bouwondernemer niet werkelijk in gebruik
is genomen. In verband met de vraag of een goed reeds als bedrijfsmiddel is
gebruikt heeft de Tariefcommissie het standpunt ingenomen dat daarbij be-
lang dient te worden toegekend aan de bestemming en het gebruiksdoel van
het goed; incidenteel gebruik van voorbijgaande aard behoeft daarom niet te
leiden tot een eerste ingebruikneming van het goed.'s

De in de Zesde richtlijn voorziene mogelijkheden zijn naar mijn mening
toereikend te achten om het ontgaan van belasting ten aanzien van nieuwe
onroerende goederen te voorkomen. Gelet op de werking van de bepalingen
inzake de herziening van de aftrek van voorbelasting, de heffing van over-
drachtsbelasting en de jurisprudentie met betrekking tot het gebruiken van
goederen, lijkt het afzien van het gebruik van deze mogelijkheden overigens
het overwegen waard. Aldus worden de aan die mogelijkheden klevende
praktische problemen vermeden.~

3.2.2. FACULT'A"CIEF ONDERNEMERSCHAP BIJ LEVERING ONROEREND GOED

Ingevolge artikel 4, derde lid, van de Zesde richtlijn zijn de Lid-Staten be-
voegd om als belastingplichtige aan te merken ieder die incidenteel een hande-
ling verricht die tot de in het tweede lid van dat artikel omschreven economi-
sche activiteiten behoort. Dit geldt met name voor:
- de levering van een gebouw of een gedeelte van een gebouw en het erbij

behorend terrein vóór de eerste ingebruikneming, waarbij de Lid-Staten
voorts de vrijheid hebben dat tijdstip te stellen op vijf jaren na de voltooi-
ing van het gebouw of op twee jaren na de eerste ingebruikneming van het
gebouw;

- de levering van een bouwterrein, welk begrip de Lid-Staten nader kunnen
omschrijven.

In het voorstel voor een Zesde richtlijn heeft de Commissie degene die deze
incidentele handelingen verricht zonder meer als belastingplichtige aange-
merkt, zonder vri jheid dienaangaande voor de Lid-Staten. In de toelichting op
het voorstel werd hieromtrent gesteld dat de nieuwe definitie van belasting-

45. TC 9 maart 1976, nr. 11499 O'68, V-N 1976, blz. 1006, TC 9 maart ] 976, nr. 10 967 O'68, BNB
19761233, en HR 24 december 1975, nr. 17 794, BNB 1976~41 met noot van L.F. Ploeger. Zie ook
mijn bijdrage Rechtspraak inzake enige omzetbelastingtechnische aspecten van het (laten) ver-
bouwen van onroerende goederen; een voorlopige balans (II, slot), Weekblad 1977I5319, blz. 539
e.v.
46. Te denken valt aan de cumulatie van heffing bij meerdere transacties in het onroerend goed in
de 'belaste' periode. Voorts doen zich problemen voor als deverkoper van een onroerend goed ter
zake omzetbelasting in rekening brengt, stellende dat de periode van twee jaren nog niet is ver-
streken, terwijl de fiscus zich naderhand op het standpunt stelt dat zulks wel het gevat is en de
koper daarom niet toestaat de omzetbelasting in aftrek te brengen.
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plichtige getuigt van het streven de werkingssfeer van de omzetbelasting in
overeenstemming met het karakter van een algemene verbruiksbelasting uit te
breiden tot elke vorm van economische bedrijvigheid en tevens tot handelin-
gen die eveneens behoren tot een economische bedrijvigheid, doch niet regel-
matig kunnen worden verricht. De belastingheffing ten aanzien van dergelijke
handelingen diende naar de mening van de Commissie het streven naar neu-
traliteit, met name op het gebied van de levering van onroerende goederen.

Opgemerkt zij in dit verband dat de richtlijnbepaling spreekt van 'met name
de volgende handelingen'. Dit wijst erop dat naast de genoemde handelingen
met betrekking tot onroerend goed ook andere incidenteel verrichte handelin-
gen onder de belastingplicht kunnen worden gebracht.

In de Nederlandse wetgeving was een ondernemerschap voor incidentele
handelingen met betrekking tot onroerend goed tot en met 1978 niet opgeno-
men. Ook bij de aanpassing van de omzetbelastingwetgeving aan de bepalin-
gen van de Zesde richtlijn is van de daartoe geboden mogelijkheid geen ge-
bruik gemaakt. In de praktijk doen zich echter gevallen voor waarin een der-
gelijk ondernemerschap bepaald zin zou hebben. In de eerste plaats valt te
denken aan de particulier die een nieuw onroerend goed koopt en dat goed
vervolgens ongebruikt dan wel gebruikt binnen de evengenoemde termijn van
maximaal vijf of twee jaren levert aan een ondernemer, die het vervolgens
levert aan een tweede particulier. Afgezien van het geval waarin de eerste
particulier het onroerend goed ongebruikt teruglevert aan de ondernemer van
wie hij het goed heeft betrokken, in welk geval de aanvankelijk verschuldigde
omzetbelasting op de voet van artikel 29, eerste lid, van de Wet kan worden
teruggevraagd, doet zich in die situaties een cumulatie van heffing van omzet-
belasting voor. Deze cumulatie zou worden voorkomen door een onderne-
merschap in de hier bedoelde zin.47

In de tweede plaats kan worden gedacht aan gevallen waarin iemand in-
vesteert in een onroerend goed teneinde het onroerend goed te gaan ver-
huren. In deze gevallen is van belang dat de exploitatie van een onroerend
goed om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen de hoedanigheid van belas-
tingplichtige oplevert (artikel 4, tweede lid, van de Zesde richtlijn). De belas-
tingplicht vangt aan ten tijde van de eerste investeringshandeling ten behoeve
en ter verwezenlijking van een onderneming.4n Wel kan de belastingdienst
verlangen dat de desbetreffende wilsverklaring van de belanghebbende wordt
ondersteund door objectieve gegevens, zoals de omstandigheid dat het on-
roerend goed waarin wordt geïnvesteerd zich specifiek leent voor commerciële
exploitatie. Slaagt belanghebbende in het van hem verlangde bewijs, dan is hij

47. De bedoelde cumulatie wordt thans in de praktijk geneutraliseerd door de in de Resolutie van
28 oktober 19S 1, nr. 281-15 988 (V-N 1981, blz. 2024) vervatte goedkeuring dat bij de levering aan
de tweede particulier slechts geheven wordt over de verkoopprijs voor zover die de koopprijs van
de eerste par[iculier te boven gaat. Over het bedrag dat alsdan buiten de heffing blijft, moet dan
wcl overdrachtsbclasting worden voldaan.
48. HvJ 14 februari 1985, nr. 268183 (Rompelman), BNB 1985I315 met noot van A.L.C Simons.
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ten tijde van de investeringshandeling ondernemer en zal hij ook een levering
van het onroerend goed vóórdat de exploitatie wordt aangevangen als onder-
nemer verrichten. Indien het gevraagde bewijs echter niet kan worden gele-
verd, dan zal een levering van het onroerend goed niet als ondernemer worden
verricht. In dat geval doet zich de hierboven gesignaleerde mogelijkheid van
cumulatie van heffing van omzetbelasting weer voor, zodat ook hier een on-
dernemerschap voor de incidentele levering van onroerend goed zinvol is.

3.2.3. BELASTE LEVERING VAN ONROEREND GOED OP VERZOEK

De Zesde richtlijn schept in artikel 13, C, eerste lid, letter b, voor de Lid-
Staten de mogelijkheid een optie voor belaste levering van onroerend goed in
de wetgeving op te nemen. Dit hangt samen met de werking van de regeling
voor de herziening van de aftrek van voorbelasting in de Zesde richtlijn. In
paragraaf 3.1.1. is reeds aangegeven dat bij die herziening wordt uitgegaan
van een gebruik van het onroerend goed gedurende ten minste vijf en ten
hoogste tien jaren. Indien het onroerend goed in die herzieningsperiode wordt
geleverd, wordt de aftrek van voorbelasting herzien op basis van een fictief
gebruik gedurende de resterende herzieningsperiode. Dit gebruik wordt
geacht te zijn voor vrijgestelde prestaties indien de levering vrijgesteld is, en
voor belaste prestaties indien de levering belast is. Indien een ondernemer een
met omzetbelasting verworven onroerend goed enige tijd voor belaste presta-
ties gebruikt en vervolgens vrijgesteld levert, moet de aftrek van voorbelasting
worden herzien in dier voege dat de ondernemer de op de resterende herzie-
ningsperiode betrekking hebbende omzetbelasting moet terugbetalen. Dit
zou onredelijk zijn indien de koper van het onroerend goed een ondernemer is
die het goed opnieuw voor belaste prestaties gaat gebruiken. Op een onroe-
rend goed, dat feitelijk uitsluitend voor belaste prestaties wordt gebruikt, zou
dan toch een bedrag aan omzetbelasting drukken. Dit gevolg kan worden
voorkomen door de ondernemers de gelegenheid te geven te kiezen voor een
belaste doorlevering van het onroerend goed. Dit betekent dat de levering
belast is en dat het fictieve gebruik van het onroerend goed geacht wordt te zijn
voor belaste prestaties. De aanvankelijke aftrek van voorbelasting blijft dan
volledig in stand.

Toepassing van de keuzemogelijkheid kan ook van belang zijn in gevallen
waarin een ondernemer die een onroerend goed met omzetbelasting heeft be-
trokken, dit na het voor vrijgestelde prestaties te hebben gebruikt doorlevert
aan een ondernemer die het voor belaste prestaties gaat gebruiken. Een keuze
voor belaste levering tijdens de herzieningsperiode leidt dan tot fictief gebruik
voor belaste prestaties gedurende de resterende herzieningsperiode, zodat de
eerste ondernemer nog een deel van de voorbelasting op het onroerend goed
in aftrek kan brengen. De koper kan de hem in rekening gebrachte omzet-
belasting in aftrek brengen omdat hij het onroerend goed gaat gebruiken voor
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belaste prestaties. De `winst' is derhalve de op grond van de herzieningsbepa-
lingen alsnog in aftrek te brengen omzetbelasting.

Het toepassen van de keuzemogelijkheid voor belaste levering van onroe-
rend goed houdt in dat op een onroerend goed gedurende langere tijd een
fiscale claim blijft rusten. Als er een belaste levering op verzoek plaatsvindt
betekent dit immers dat de koper van het onroerend goed op zijn beurt gedu-
rende vijf tot tien jaren de aftrek van voorbelasting moet herzien. Theoretisch
is het derhalve mogelijk dat een onroerend goed gedurende de totale levens-
duur omzetbelastingtechnisch relevant blijft. Toch is het in de Zesde richtlijn
vervatte systeem uit administratief oogpunt aantrekkelijker dan het systeem
dat tot en met 1978 in Nederland gold. In het richtlijnsysteem is het onroerend
goed per ondernemer immers nooit langer dan tien jaren van belang voor de
heffing van omzetbelasting. In het destijds in Nederland geldende systeem was
die periode in beginsel onbegrensd. Een aankoop van een onroerend goed met
omzetbelasting door een ondernemer kon ook bij doorlevering na bijvoor-
beeld 80 jaar nog gevolgen hebben voor die ondernemer: was er indertijd
omzetbelasting in aftrek gebracht, dan was ter zake van de doorlevering om-
zetbelasting verschuldigd. Ook voor de belastingadministratie is de beperking
van de relevantie van een onroerend goed tot maximaal tien jaren per onder-
nemer een positief aspect van de richtlijnregeling.

De mogelijkheid te kiezen voor belaste levering betekent voor de koper een
afweging van risico's. De conclusie dat het alofniet kiezen voor belaste levering
van een onroerend goed voor een koper, die ondernemer is en het onroerend
goed voor belaste prestaties gaat gebruiken, uit omzetbelastingtechnisch oog-
punt geen probleem is, wordt vaak te gemakkelijk getrokken. Juist door de
omstandigheid dat voor de koper een nieuwe herzieningsperiode voor de aftrek
van voorbelasting gaat gelden loopt de koper het risicodat uiteindelijk toch niet
de volledige omzetbelasting in aftrek kan worden gebracht. De koper kan im-
mers in de loop van de herzieningsperiode overgaan op gebruik voor vrijge-
stelde prestaties of het onroerend goed tijdens die periode doorleveren. Als in
het laatste geval geen belaste levering te realiseren blijkt, zal alsnog een gedeel-
te van de afgetrokken voorbelasting moeten worden terugbetaald.

3.3. Zakelijke rechten op onroerend goed

Ingevolge artíkel 5, derde lid, van de Zesde richtlijn kunnen de Lid-Staten als
lichamelijke zaken ook beschouwen:
a. bepaalde rechten op onroerende goederen;
b. de zakelijke rechten die aan de rechthebbende de bevoegdheid verschaffen

om een onroerend goed te gebruiken;
c. de deelbewijzen en aandelen waarvan het bezit rechtens of in feite recht

geven op de eigendom of het genot van een onroerend goed of een deel
daarvan.
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Het betreft hier een zogenoemde `kan'-bepaling; de Lid-Staten hebben de
vrijheid de evenbedoelde rechten ten aanzien van onroerende goederen als
een levering te beschouwen.

Een gelijkstelling van bepaalde rechten ten aanzien van onroerende goede-
ren met goederen (lichamelijke zaken) houdt gelet op de context van deze
bepaling naar mijn mening in een gelijkstelling met leveringen van onroerende
goederen. Artikel5, eerste lid, van de Zesde richtlijn geeft aan welke hande-
lingen als levering van een goed moeten worden aangemerkt. De `kan'-bepa-
ling in het derde lid van dat artikel kan dan geen andere bedoeling hebben dan
de handelingen met betrekking tot de aldaar bedoelde rechten als levering van
een goed aan te merken. Voorts brengt de strekking van die gelijkstelling ook
mee dat die levering een levering van het desbetreffende onroerend goed is. In
dit verband was de aanvankelijk door de Commissie van de EG voorgestelde
tekst duidelijker: `Met de goederen waarop zij betrekking hebben worden
gelijkgesteld: ...'.4~ Uit de verdere geschiedenis van de totstandkoming van de
richtlijn, althans voor zover deze niet aan de openbaarheid was onttrokken,
blijkt niet dat dit uitgangspunt van de Commissie is verworpen. In de toelich-
ting op het voorstel van de Commissie wordt opgemerkt dat een van de ken-
merken van grondbezit in privaatrechtelijke zin is het bestaan van zakelijke
rechten die de houder daarvan een economisch gebruiksrecht geven over de
zaak waarop zij betrekking hebben (vruchtgebruik, erfpacht, opstal, enz.). De
overdracht van een dergelijk recht houdt in dat de bevoegdheid om, binnen de
grenzen van het recht, over de zaak als een eigenaar te beschikken, wordt
overgedragen. Nu artikel 5, eerste lid, van de Zesde richtlijn als levering van
een goed aanmerkt de overdracht of overgang van de macht om als een eige-
naar over een lichamelijke zaak te beschikken wordt door de gelijkstelling van
bepaalde rechten ten aanzien van onroerende goederen met lichamelijke za-
ken, in het licht van de kennelijke bedoeling van de richtlijngever, bereikt dat
de vestiging en de overdracht van die rechten als levering van hef desbetreffen-
de onroerend goed gelden.

Met deelbewijzen en aandelen, waarvan het bezit rechtens of in feite recht
geeft op de eigendom of het genot van een onroerend goed of een deel daar-
van, zijn blijkens de geschiedenis van de totstandkoming van die bepaling
bedoeld situaties die met name in Frankrijk en Italië met betrekking tot on-
roerend-goedmaatschappijen bestaan. Het gaat daarbij om gevallen van geza-
menlijk bezit van een flat waarin de aandeelhouders ook wonen. Op de gelijk-
stelling van de hier bedoelde deelbewijzen en aandelen met goederen, die in
het aanvankelijke richtlijnvoorstel dwingend was geformuleerd, is de nodige
kritiek geuit. De Moor achtte de formulering veel te ruim omdat bijna elke
vennootschap wel onroerende goederen in eigendom heeft of bijvoorbeeld via
een huurrecht het genot van onroerend goed zal hebben, zodat praktisch alle

49. Pb.EG 5 oktober 1973, nr. C 80. Het voorstel van de Commissie en de toelichting daarop zijn
onder meer ook gepubliceerd in V-N 1973, blz. 718 e.v.
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verhandelingen van aandelen zouden zijn te beschouwen als leveringen van
onroerend goed."' Reugebrink kwam tot dezelfde conclusie en meende dat
ook indien de gelijkstelling met goederen slechts de aandelen in typische on-
roerend-goedmaatschappijen zou gelden, een ongewenste samenloop met de
heffing van overdrachtsbelasting zou ontstaan.'' Door de Commissie voor de
begrotingen van het Europese Parlement is aangedrongen op een preciezere
omschrijving van de onderhavige deelbewijzen en aandelen.'~ In de richtlijn is
de voorgestelde tekst evenwel ongewijzigd opgenomen, zij het dat de gelijk-
stelling met goederen thans facultatief is geformuleerd. Naar mijn mening
wordt daardoor een groot deel van de terecht geuite bezwaren weggenomen.

Wanneer men transacties met betrekking tot bepaalde rechten ten aanzien
van onroerende goederen aanmerkt als levering van het desbetreffende on-
roerend goed, is de consequentie daarvan dat de vrijstelling voor onroerende
goederen ook op deze transacties van toepassing is. Daaraan doet niet af de
omstandigheid dat de gelijkstelling van evenbedoelde rechten met onroerende
goederen in de vrijstellingsbepaling niet is herhaald.s'

In dit verband zij eraan herinnerd dat de Lid-Staten vrij zijn in de aanwijzing
van rechten ten aanzien van onroerende goederen als lichamelijke zaken.
Voor zover van deze bevoegdheid geen gebruik wordt gemaakt zijn de hande-
lingen met betrekking tot deze rechten als diensten te beschouwen en is de
vrijstelling voor onroerende goederen niet van toepassing.

De Zesde richtlijn kent geen bijzondere bepaling ten aanzien van de maat-
staf van heffing voor handelingen met betrekking tot rechten op onroerende
goederen. In artikel l l, A, eerste lid, letter a, is als maatstaf gegeve~n alles wat
de leverancier of dienstverrichter voor de handelingen als tegenprestatie ver-
krijgt of moet verkrijgen van de zijde van de koper, van de ontvanger of van
een derde. Aldus is de onzekerheid met betrekking tot de maatstaf van heffing
inzake zakelijke rechten op onroerende goederen, die artikel S, zesde lid, van
de Wet beoogde uit te sluiten, herleefd. Een juridische benadering van zakelij-
ke rechten rechtvaardigt de stellingname dat de periodieke schuldplichtigheid
van bijvoorbeeld de erfpachter deel uitmaakt van het erfpachtsrecht. Het be-
talen van de canon is dan niet de vergoeding voor de verwerving van het zake-
lijk recht. Als de hoogte van de canon en de waarde van het genot van de zaak
in evenwicht zijn, zal het recht als zodanig geen waarde hebben in het econo-
mische verkeer. In de praktijk wordt voor de verkrijging van een erfpachts-
recht als zodanig veelal ook niets betaald. Aldus geredeneerd is de vestiging of
overdracht van een zakelijk recht veelal niet een levering van een goed onder

S0. A.E. de Moor, Het voorstel voor een zesde richtlijn betreffende de harmonisatie van de om-
zetbelastingwetgevingen II, MBB 1973I12, blz. 224.
S1. J. Reugebrink, De ontwerp zesde richtlijn nader beschouwd ( I), Weekblad 1974IS180, blz.
472.
S2. Verslag document 3fi0173.
S3. Zie ook D.B. Bijl, D.G. van Vliet en J.B. van der Zanden, Europese BTW en Nederlandse
omzetbelasting. Deventer 1988, blz. 165.

45



OMZETBELASTING EN ONROEREND GOED IN DE ZESDE EG-R[CHTLIJN

bezwarende titel in de zin van artikel 2, eerste lid, van de Zesde richtlijn en
daarmee geen belastbaar feit voor de omzetbelasting.

Er is evenwel ook een meer economische benadering van de zakelijke rech-
ten op onroerende goederen mogelijk. Door het gebruikmaken van de moge-
lijkheid handelingen met betrekking tot zakelijke rechten op onroerende goe-
deren aan te merken als de levering van het desbetreffende onroerend goed
snijdt men in feite de samenhang tussen het recht op genot van het onroerend
goed en de verplichting een canon te betalen door. De voor de omzetbelasting
relevante prestatie, waarvoor de maatstaf van heffing bepaald moet worden,
is dan niet meer de vestiging of overdracht van een zakelijk recht maar de
levering van het desbetreffende onroerend goed. Het gaat er dan om te bepa-
len `alles' wat daarvoor als tegenprestatie wordt verkregen. Naar mijn mening
is dat (mede) de waarde van de periodieke schuldplichtigheid.sa

De vraag rijst nog wat de positie van de bloot eigenaar is voor de toepassing
van de wettelijke bepalingen inzake omzetbelasting. De Hoge Raad heeft in-
middels dienaangaande een verzoek aan het Hof van Justitie van de EG ge-
daan om een prejudiciële uitspraak omtrent de vraag of degene die gedurende
een bepaalde tijd en tegen een periodieke vergoeding een zakelijk gebruiks-
recht op een onroerend goed verleent, kan worden aangemerkt als exploitant
van een lichamelijke zaak om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen in de zin
van artikel 4, tweede lid, van de Zesde richtlijn.SS Op dit aspect wordt in para-
graaf 4.2.1. nader ingegaan.

3.4. Verhuur van onrcerend goed

Ingevolge artikel 13, B, aanhef en letter b, van de Zesde richtlijn geldt een
vrijstelling voor de verpachting en de verhuur van onroerende goederen. De
Commissie van de EG heeft met betrekking tot haar voorstel dienaangaande
opgemerkt dat de Lid-Staten in het algemeen de verpachting en de verhuur
van onroerende goederen om technische, economische en sociale redenen
vrijstellen. De redenen die ten gunste van de vrijstellingen van de verhuur van
woonhuizen en de verpachtingen in de landbouw pleiten, gelden volgens de
Commissie evenwel niet voor de verhuur in het kader van het hotelbedrijf en
bij verhuur met een industrieel of commercieel bedrijfskarakter. Deze ver-

S4. D.B. Bijl, D.G. van Vliet en J.B. van der Zanden, Europese BTW en Nederlandse omzet-
belasting, Deventer 1988, blz. 113, komen tot dezelfde conclusie op basis van de tekst en de
bedoeling van artikel 11, A, cerste lid, letter a, van de Zesde richtlijn.
SS. HR 24 mei 1989, nr. 24 750, BNB 1989~185.
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huur werd in het richtlijnvoorstel dan ook volledig belast.5ó Uiteindelijk is een
uitzondering op de vrijstelling opgenomen voor:
1. het verstrekken van accomodatie in het hotelbedrijf of in sectoren met een

soortgelijke functie, met inbegrip van de verhuuraccomodatie in vakantie-
kampen of op kampeerterreinen;

2. verhuur van parkeerruimte voor voertuigen;
3. verhuur van blijvend geïnstalleerde werktuigen en machines;
4. verhuur van safeloketten.
De Lid-Staten hebben de bevoegdheid om nog andere handelingen van de
toepassing van de vrijstelling uit te sluiten.

De uitsluitingen van de vrijstelling zijn ruimer dan die welke tot 1979 in
Nederland golden. Dit betreft met name de verhuur van safeloketten. De ver-
huur van parkeerruimte werd in Nederland veelal belast, niet omdat dienaan-
gaande een uitsluitingsbepaling was opgenomen, maar omdat de verhuur van
parkeerruimte niet werd gezien als de verhuur van onroerend goed.''

3.4.1. ONDL'RNEMERSCHAP VAN DE VERHUURDER

Artikel 4, eerste lid, van de Zesde richtlijn beschouwt als belastingplichtige
ieder die zelfstandig een van de in het tweede lid van dat artikel omschreven
economische activiteiten verricht, ongeacht het oogmerk en het resultaat van
die activiteit. Als economische activiteit omschrijft het tweede lid onder meer
de exploitatie van een lichamelijke of onlichamelijke zaak om er duurzaam
opbrengst uit te verkrijgen. Deze omschrijving van de belastingplichtige is in
zo verre ruimer dan die van de ondernemer in de tot 1979 in Nederland gelden-
de wetgeving. Het vermogensbeheer, waarbij het accent ligt op de factor kapi-
taal en de factor arbeid van bijkomstige betekenis is, werd niet als de uit-
oefening van een bedrijf gezien.5" Een bijzonder ondernemerschap bestond
ingevolge artikel 7, vierde lid, van de Wet voor de verhuurder van een on-
roerend goed, die voor belaste verhuur had geopteerd. Ook de niet-onder-
nemer die voor belaste verhuur van een onroerend goed opteerde werd ter
zake van de verhuur als ondernemer aangemerkt.

De uitbreiding van het begrip economische activiteiten vloeit volgens de

56. Pb.EG 5 oktober 1973, nr. C 80. Het voorstel van de Commissie en de toelichting daarop zijn
onder meer ook gepubliceerd in V-N 1973, blz. 718 e.v. J.Reugebrink, De ontwerp zesde richtlijn
nader beschouwd (11, slot), Weekblad 1974I5181, blz. 499, heeft terecht gewezen op de verstcr-
king van het cumulerende effect van de vrijstellingen door deze be(aste verhuur, aangezicn ook
huurders met vrijgestelde prestaties steeds met niet-aftrekbare omzetbelasting over de huursom
zouden worden geconfronteerd.
57. TC 28 april 1958, nr. 8676 O, BNB 1958~247, en TC 2R apríl 1958, nr. 8696 O, BNB 19581248.
58. Bijvoorbeeld TC 14 oktober 1975, nr. 10 782 O'68, V-N 1976, blz. 597, en Hof Amsterdam 10
september 1981, nr. 535I80, V-N 1982, blz. 843. Zie ook mijn bijdrage Enige ontwikkelingen
inzake het ondernemerschap in de omzetbelasting, TVVS 1980, blz. 105 e.v.
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toelichting op het door de Commissie van de EG gedane voorstel onder meer
voort uit het streven naar neutraliteit van de belastingheffing.5y In dat verband
kan men wat de lichamelijke zaken betreft denken aan de verhuur van on-
roerende goederen. Indien een afnemer van een dergelijke prestatie een be-
lastingplichtige is, en dat zal vaak het geval zi jn, betekent het niet-bezitten van
de hoedanigheid van belastingplichtige door de exploitant van het onroerend
goed inderdaad een cumulatie van heffing van omzetbelasting. In de bedrijfs-
kolom ontstaan dan schakels waarin het aftrekmechanisme niet functioneert.

De belastingplicht ten aanzien van de exploitatie van onroerende goederen
is ook van belang in gevallen waarin een belastingplichtige de feitelijke uit-
oefening van een bedrijf staakt en vervolgens tot dat bedrijf behorende on-
roerende goederen gaat exploiteren. Aangezien hij ten aanzien van die goede-
ren belastingplichtige blijft, worden die goederen niet onttrokken aan zijn
bedrijfsvermogen en zal zich een fictieve levering op de voet van artikel 5,
zesde lid, van de Zesde richtlijn`~' niet voordoen.

Voor de belastingplicht ten aanzien van de exploitatie van onroerende goe-
deren is vereist een streven naar opbrengst. Dit vereiste betekent naar mijn
mening niet dat er met betrekking tot de exploitatie een winstoogmerk moet
zijn. In de eerste plaats wordt hier in de Zesde richtlijn gesproken van 'op-
brengst' en niet van `het maken van winst beogen', een term die in de richtlijn
ook wordt gebruikt (artikel 13). In dit verband wijzen de in de Duitse en Fran-
se tekst gebruikte termen `Einnahmen' respectievelijk `recettes' ook niet op
het maken van winst. In de tweede plaats lijkt een beperking van de belasting-
plicht tot gevallen waarin met de exploitatie van het onroerend goed winst
wordt beoogd niet in overeenstemming met de systematiek van de omzetbelas-
ting, waarin de subjectieve tegenwaarde van een prestatie wordt belast. Ten
slotte zou aldus inbreuk gemaakt worden op het streven naar neutraliteit,
waarvan de onderhavige uitbreiding van het begrip economische activiteit vol-
gens de Commissie van de EG een uiting is.

Het verkrijgen van opbrengst uit de exploitatie van goederen moet voorts
duurzaam zijn. In het oorspronkelijke voorstel voor een Zesde richtlijn was
nog sprake van het verkrijgen van opbrengst 'op een min of ineer duurzame
wijze'. Het vereiste van de duurzaamheid sluit gevallen waarin incidenteel een
opbrengst uit een onroerend goed wordt verkregen van de belastingplicht uit.

3.4.Z. BELASTE VERHUUR VAN ONROEREND GOED OP VERZOEK

De Lid-Staten kunnen op grond van artikel 13, C, aanhef en letter a, van de
Zesde richtlijn de belastingplichtigen het recht verlenen te kiezen voor belas-

59. Pb. EG 5 oktober 1973, nr. C S0. Het voorstel van de Commissie en de toelichting daarop zijn
ook gepubliceerd in V-N 1973, blz. 718 e.v.
(~. Vergelijk artikel 3, eerste lid, letter g, van de Wet op de omzetbelasting 1968.
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tingheffing in geval van verhuur en verpachting van onroerende goederen. De
Lid-Staten kunnen de omvang van dit keuzerecht beperken en bepalingen
voor de uitoefening van het recht vaststellen. Het belang van een belaste ver-
huur van onroerend goed is gelegen in de mogelijkheid die dit biedt aan de
verhuurder de voorbelasting met betrekking tot het onroerend goed in aftrek
te brengen. De mogelijkheden die de richtlijn biedt met betrekking tot belaste
verhuur op verzoek zijn ruimer dan de tot 1979 in Nederland geldende rege-
ling. Met name de beperking van belaste verhuur op verzoek tot gevallen
waarin de huurder de hoedanigheid heeft van ondernemer en het gehuurde als
bedrijfsmiddel gebruikt is niet noodzakelijk op grond van de bepalingen van
de richtlijn. In de praktijk was deze beperking in sommige gevallen bezwaar-
lijk. De verhuurder had bij verhuur aan niet-ondernemers, onder wie publiek-
rechtelijke lichamen voor zover zij niet als ondernemer optreden~', de neiging
de niet-aftrekbare omzetbelasting in één keer of in uiterlijk vijf jaren te ver-
halen op de huurder. Immers, indien de eerste vijf jaren vrijgesteld werd ver-
huurd was de volledige omzetbelasting op de verwerving van het onroerend
goed verloren.

Anderzijds kon de beperking van de belaste verhuur op verzoek tot gevallen
waarin de huurders ondernemer waren en het onroerend goed als bedrijfs-
middel gebruikten te ruim geacht worden. Zo kwam het voor dat een onder-
nemer, die woningen wilde verhuren, die woningen niet rechtstreeks aan de
bewoners verhuurde maar aan een voor dat doel gecreëerde andere onder-
nemer, die de woningen op zijn beurt verhuurde aan de bewoners. Voor de
eerste verhuur werd dan gekozen voor belaste verhuur, zodat de voorbelasting
op de woningen in aftrek kon worden gebracht. De fiscus kreeg die voorbelas-
ting dan over een reeks van jaren terug in de vorm van omzetbelasting over de
huursommen. Aldus werd, afgezien van eventuele manipulatie met de hoogte
van de huursommen, in elk geval een financieringsvoordeel geboekt.

De Zesde richtlijn biedt de mogelijkheid deze bezwaren weg te nemen door
de optiemogelijkheid te binden aan de aard van het onroerend goed. Zo kan
de optie worden toegestaan voor alle onroerende goederen, ongeacht de hoe-
danigheid van de huurder, evenwel met uitzondering van tot woning bestemde
panden of gedeelten daarvan.

3.5. Aftrek van voorbelasting

Ingevolge artikel 17, tweede lid, van de Zesde richtlijn heeft een ondernemer
recht op aftrek van voorbelasting voor zover de desbetreffende goederen en

61. Een van de merkwaardige gevolgen van de toenmalige regeling was dat bij verhuur van een
pand aan de Vrije Universiteit gekozen kon worden voor belaste verhuur, maar bij verhuur van
een pand aan de Universiteit van Amsterdam niet. De Vrije Universiteit is ondernemer, de ge-
meente Amsterdam - voor zover het betreft het verstrekken van onderwijs aan de Universiteit -
echter niet.
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diensten worden gebruikt voor belaste handelingen. De richtlijn geeft geen
nadere aanduiding van het begrip belaste handelingen. Aan te nemen valt dat
hiermee bedoeld zijn handelingen die belastbaar zijn en die niet zijn vrijge-
steld. Belastbare handelingen zijn blijkens artikel 2 van de Zesde richtlijn
leveringen van goederen en diensten die onder bezwarende titel in het binnen-
land worden verricht. In de artikelen 13 tot en met 16 van de richtlijn worden
de handelingen aangeduid die vrijgesteld zijn van omzetbelasting. Belaste
handelingen zou men dus kunnen omschrijven als handelingen die onder be-
zwarende titel in het binnenland worden verricht en die niet vrijgesteld zijn.
Anders gezegd: de aftrek van voorbelasting is uitgesloten ten aanzien van niet-
belastbare handelingen en belastbare handelingen waarvoor een vrijstelling
van omzetbelasting geldt.

In artikel 17, derde lid, van de Zesde richtlijn worden de gevallen waarin
aftrek van voorbelasting mogelijk is uitgebreid met:
- gevallen waarin de goederen en diensten worden gebruikt voor handelin-

gen onder bezwarende titel in het buitenland, indien bij verrichting van die
handelingen in het binnenland aanspraak op aftrek van voorbelasting zou
bestaan;

- gevallen waarin de goederen en diensten worden gebruikt voor vrijgestelde
prestaties in het grensoverschrijdende verkeer van goederen en diensten,
welke prestaties in de Nederlandse terminologie belast zijn naar het nulta-
rief.

Samenvattend is aftrek van voorbelasting toegestaan voor zover goederen en
diensten worden gebruikt voor - in Nederlandse termen - niet-vrijgestelde
leveringen van goederen en diensten, die tegen vergoeding worden verricht.

Een in het oog lopend verschil tussen de Nederlandse wetgeving en de Zes-
de richtlijn op dit punt is, dat de Nederlandse wetgeving bij de toekenning van
het recht op aftrek van voorbelasting uitging en thans nog uitgaat van de on-
dernemer. De hoedanigheid van ondernemer is voldoende om het recht op
aftrek van voorbelasting geldend te maken. Aftrek is toegestaan, tenzij de
Wet die uitsluit, hetgeen - voor zover hier van belang - is geschied voor het
gebruik van goederen en diensten voor vrijgestelde prestaties (artikel 15,
tweede lid), voor privé-doeleinden (artikel 15, eerste lid, laatste zinsnede) en
voor persoonlijke doeleinden van het personeel (artikel 16 juncto het Besluit
uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968). Er is hier dus sprake van een negatief
systeem: de aftrek van voorbelasting door de ondernemer is toegestaan tenzij
de Wet de aftrek uitsluit. In het systeem van de Zesde richtlijn wordt aan-
gesloten bij de aard van de handeling die de belastingplichtige verricht; er
moet sprake zijn van een belaste handeling. Derhalve een positieve benade-
ring: er is slechts aanspraak op aftrek indien van een bepaalde handeling spra-
ke is.

Het verschil in systematiek met betrekking tot de aftrek van voorbelasting
tussen de Nederlandse wetgeving en de Zesde richtlijn manifesteert zich met
name in gevallen waarin een ondernemer prestaties om niet verricht. Ingevol-
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ge de hier te lande geldende wettelijke bepalingen kan die ondernemer aan-
spraak maken op aftrek van voorbelasting, tenzij een uitsluiting van de aftrek
van toepassing is. Op grond van de richtlijn kan hier niet gesproken worden
van een handeling onder bezwarende titel en is reeds op die grond aftrek van
voorbelasting niet mogelijk. In arresten van het Hof van Justitie van de EG
naar aanleiding van verzoeken van de Hoge Raad om een prejudiciële uit-
spraak is dit verschil enkele malen aan de orde geweest. In het arrest Co6pera-
tieve Aardappelbewaarplaats GA~z, waarin het ging om de vraag of een be-
paalde prestatie onder bezwarende titel was verricht, merkte de Commissie
van de EG onder meer op: `Zo men derhalve aanneemt dat in het onderhavige
geval de bewaardiensten om niet zijn verricht en dus geen belastbare handelin-
gen zijn, dan zou men ook moeten aannemen dat de coóperatie geen recht
heeft op aftrek van de BTW die drukt op de goederen en diensten welke voor
deze niet-belastbare bewaardiensten zijn gebruikt. Het Gerechtshof heeft
evenwel deze subsidiaire stelling van de Inspecteur verworpen, terwijl de Ho-
ge Raad ze in het geheel niet behandelt.'

In het arrest Hong-Kong Trade Development Councilb; besliste het Hof van
Justitie van de EG dat hij die regelmatig, doch uitsluitend om niet, diensten
verricht jegens ondernemers, niet kan worden aangemerkt als belastingplich-
tige. Dit houdt in dat geen aanspraak op aftrek van voorbelasting kan worden
gemaakt. Door deze beslissing behoefde het Hof niet in te gaan op de tweede
vraag van de Hoge Raad, of - zo belanghebbende als belastingplichtige moest
worden aangemerkt - artikel 11, tweede lid, eerste volzin, van de Tweede
richtlijn de aftrek van voorbelasting belette. De Commissie van de EG merkte
met betrekking tot die vraag onder meer op: `Er mag geen aftrek plaatsvinden
van BT'W voor goederen en diensten die worden gebruikt voor het verrichten
van diensten en het verschaffen van goederen om niet, aangezien het hier
niet-belastbare handelingen betreft. De Commissie merkt nog op dat het voor
wat de aftrek van BTW betreft geen verschil maakt of verweerder in het hoofd-
geding al dan niet als belastingplichtige wordt beschouwd. Het resultaat is
hetzelfde: aftrek is niet mogelijk.' De advocaat-generaal VerLoren van The-
maat merkte dienaangaande onder meer op: `Met de Commissie ben ik van
oordeel dat de zuiver inhoudelijke kant van deze vraag weinig problemen op-
levert. Volgens de tekst van de eerste volzin van artikel 11, lid 2, is evident, dat
voorbelasting, door een belastingplichtige betaald voor goederen en diensten
die hij gebruikt voor het verrichten van niet belastbare diensten, niet voor

62. HvJ 5 februari 1981, nr. 154I80, BNB 1981~232 met noot van C.P.Tuk.
63. HvJ 1 april 1982, nr. 89~81, BNB 1982~311 met noot van C.P.Tuk.
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aftrek of teruggave in aanmerking komt.'`~ Opgemerkt zij dat de hiervoor ver-
melde jurisprudentie betrekking heeft op de Tweede richtlijn. Aangezien arti-
kel 17 van de Zesde richtlijn op dit punt niet afwijkt van artikel 11 van de
Tweede richtlijn is die jurisprudentie ook voor de toepassing van de Zesde
richtlijn nog van belang.

De consequenties van de afwijking van de Nederlandse wetgeving ten op-
zichte ván de Zesde richtlijn op het punt van de aftrek van voorbelasting doen
zich nog steeds gevoelen, zoals blijkt uit de recente jurisprudentie van de Hoge
Raad.~'

3.S.I. GEMENGD GEBRUIK VAN GOEDEREN EN DIENSTEN

Voor goederen en diensten die door een belastingplichtige worden gebruikt
zowel voor handelingen die geen recht op aftrek geven als handelingen die wel
recht op aftrek geven, wordt op grond van artikel 17, vijfde lid, van de Zesde
richtlijn aftrek van voorbelasting slechts toegestaan voor dat gedeelte van de
belasting dat evenredig is aan het bedrag van de handelingen die recht op
aftrek geven. Deze pro-rataregeling is in artikel 19 van de richtlijn verder uit-
gewerkt. Aftrek van voorbelasting vindt plaats in de verhouding van de omzet
van de handelingen die recht op aftrek geven tot de totale omzet. De omzet-
verhouding wordt op jaarbasis vastgesteld en uitgedrukt in een percentage,
afgerond op de naast hogere eenheid. Bij de berekening van de omzetver-
houding wordt geen rekening gehouden met omzet die betrekking heeft op:
- de levering van investeringsgoederen die in het kader van de onderneming

zijn gebruikt;
- de handelingen in de geldsfeer als die bijkomstig zijn;
- de bijkomstige handelingen ter zake van onroerende goederen.
De Zesde richtlijn gaat ervan uit dat in een lopend jaar de aftrek van voorbe-
lasting plaatsvindt op basis van de omzetverhouding in het daaraan vooraf-
gaande jaar. Aan het einde van het jaar wordt dan afgerekend op basis van de
alsdan vast te stellen omzetverhouding in het afgelopen jaar. Op dit punt kon-
den de Lid-Staten echter de door hen reeds toegepaste regeling handhaven.

In artikel 17, vijfde lid, van de Zesde richtlijn zijn enkele van de boven-
omschreven pro-rataregeling afwijkende regels voor de splitsing van de voor-

64. Voor een uitvoeriger beschouwing van het verschil tussen Wet en richtlijn op dit punt en de
achtergronden daarvan zij verwezen naar J. Reugebrink, Organisaties die uitsluitend om niet
presteren, Weekblad 1985I5683, blz. 613 e.v. Reugebrink stelt dat het richtlijnsysteem is gegrond
op de gedachte dat in gevallen als hier bedoeld aftrek van voorbelasting niet past omdat geen
cumulatie van belasting kan ontstaan, aangezien gratis prestaties in een volgende schakel van de
bedrijfskolom geen onderdeel van de kostprijs uitmaken. Alsdan is van een verstoring van con-
currentieverhoudingen geen sprake.
65. HR 1 april 1987, nr. 23 732 (IJ-veren II), BNB 1987~189 met noot van L.F. Ploeger, en HR 17
februari 1988, nr. 24 275, BNB 1988I147 met noot van J. Reugebrink.
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belasting aangegeven, die de Lid-Staten ook kunnen toepassen. Zo kunnen de
Lid-Staten de belastingplichtigen toestaan en ook verplichten de aftrek toe te
passen volgens het gebruik van de goederen en diensten of een deel daarvan.
Ook kunnen de Lid-Staten bepalen dat in gevallen waarin de omzetbelasting
die niet door de belastingplichtige kan worden afgetrokken onbeduidend is,
daarmee geen rekening wordt gehouden.

Opmerkelijk is dat in de richtlijn voor de aftrek van voorbelasting bij sa-
menloop van handelingen die geen recht op aftrek geven en handelingen die
wel recht op aftrek geven als uitgangspunt wordt genomen de omzetverhou-
ding van de beide categorieën handelingen en dat de Lid-Staten eventueel ook
het werkelijk gebruik van de desbetreffende goederen en diensten tot uit-
gangspunt kunnen nemen. Uit de formulering van artikel 17, tweede lid, van
de Zesde richtlijn valt af te leiden dat het bij de splitsing van de voorbelasting
in beginsel gaat om het werkelijk gebruik van de desbetreffende goederen en
diensten. Die richtlijnbepaling vangt immers aldus aan: `Voor zover de goede-
ren en diensten worden gebruikt voor ...'. Het zou daarvan uitgaande meer
voor de hand hebben gelegen dat althans in de gevallen waarin het werkelijk
gebruik van de goederen en diensten redelijkerwijs bepaalbaar is, het werke-
lijk gebruik te laten beslissen over de mate waarin aftrek van voorbelasting
mogelijk is. Voor de gevallen waarin dat niet mogelijk is kan dan de toevlucht
worden genomen tot de omzetverhouding. Dit is in feite het systeem dat tot
1979 in Nederland gold en dat ook thans hier te lande nog geldt. De Commissie
van de EG heeft in de toelichting op het richtlijnvoorstel ook enige aandacht
geschonken aan dit aspect.`~ Opgemerkt wordt dat de Tweede richtlijn niet de
mogelijkheid van een splitsing naar het werkelijk gebruik van de goederen en
diensten kende en dat opneming van de mogelijkheid voor de Lid-Staten om
als alternatief voor de omzetverhouding het werkelijk gebruik tot uitgangs-
punt te nemen wenselijk was teneinde ongelijkheden m de toepassing van de
belasting te vermijden. De Commissie vervolgt dan: `Deze ongelijkheden
kunnen zowel ten nadele als ten voordele van de belastingplichtige werken,
daar het forfaitaire karakter van de algemene pro rata tot een lagere of hogere
aftrek kan leiden dan die welke uit het werkelijk gebruik zou voortvloeien. Te
dien einde hebben de Lid-Staten de bevoegdheid de belastingplichtigen toe te
staan of te verplichten bijzondere verhoudingsgetallen vast te stellen en de
aftrek toe te passen naargelang de goederen en diensten of een gedeelte daar-
van in feite voor belaste bedrijfshandelingen worden gebezigd, voor zover de
belastingplichtige dit gebruik aan de hand van een gescheiden gevoerde boek-
houding kan aantonen.'

66. Pb.EG 5 oktober 1973, nr. C 80. Het voorstel van de Commissie en de toelichting daarop is
ook gepubliceerd in V-N 1973, blz. 718 e.v.
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3.5.2. HERZIENING VAN DE AFTREK VAN VOORBELASTING

Ingevolge artikel 20, eerste lid, van de Zesde richtlijn wordt de oorspronkelijk
toegepaste aftrek op door de Lid-Staten vastgestelde wijze herzien indien de
aftrek hoger of lager is dan die welke de belastingplichtige gerechtigd was toe
te passen.

Artikel 17, eerste lid, van de Zesde richtlijn bepaalt het tijdstip waarop het
recht op aftrek ontstaat op het tijdstip waarop de aftrekbare belasting ver-
schuldigd wordt. Dit tijdstip zal in veel gevallen liggen vóór het tijdstip van de
daadwerkelijke aanwending van de desbetreffende goederen en diensten. Dit
houdt naar mijn mening in dat de vraag of en in hoeverre de voorbelasting
aftrekbaar is in eerste instantie veelal beantwoord moet worden aan de hand
van de bestemming die de belastingplichtige aan de goederen en diensten
geeft. Voor deze stelling is steun te vinden in het door het Hof van Justitie
gewezen arrest Rompelman.b' Hoewel in dat arrest de aanvang van het onder-
nemerschap centraal stond, kan daaruit mede worden afgeleid dat, gegeven
het ondernemerschap, de aftrek van voorbelasting in eerste instantie wordt
bepaald door het voorgenomen gebruik van de desbetreffende goederen en
diensten.~ De hier bedoelde herziening van de aftrek van voorbelasting komt
dan in de eerste plaats aan de orde in gevallen waarin de uiteindelijke be-
stemming van de goederen en diensten geheel ofgedeeltelijk een andere blijkt
te zijn dan die, op grond waarvan de aftrek van voorbelasting aanvankelijk
heeft plaatsgevonden.

Een tweede geval van toepassing van de hier bedoelde herziening van de
aftrek van voorbelasting hangt samen met de toepassing van de pro-ratarege-
ling bij gebruik van goederen en diensten voor zowel handelingen die geen
recht op aftrek geven als handelingen die wel recht op aftrek geven. Ingevolge
artikel 20, tweede lid, van de Zesde richtlijn wordt de herziening voor in-
vesteringsgoederen gespreid over een periode van vijf jaren, inclusief het jaar
van verkrijging of vervaardiging van de goederen. De herziening heeft voor
elk van die jaren betrekking op 1~5 gedeelte van de voorbelasting. De herzie-
ning geschiedt op basis van wijzigingen in het recht op aftrek in de loop van de
volgende jaren ten opzichte van het jaar van verkrijging of vervaardiging van
de goederen. De Lid-Staten kunnen van deze herzieningsregel op de volgende
punten afwijken:
- de herzieningsperiode mag gesteld worden op vijf volle jaren vanaf het

moment van de ingebruikneming van de goederen;
- de herzieningsperiode mag voor onroerende goederen tot maximaal tien

jaren worden verlengd.
Voor de toepassing van de herzieningsregeling voor investeringsgoederen zijn
aan de Lid-Staten nog enkele bevoegdheden toegekend. Zij kunnen blijkens

67. HvJ 14 februari 1985, nr. 268~83, BNB 1985I315 met noot van A.L.C. Simons.
68. Met name de rechtsoverwegingen 21 tot en met 23.
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artikel 20, vierde lid, van de Zesde richtlijn het begrip `investeringsgoederen'
definiëren, het bedrag aan omzetbelasting dat bij de herziening in aanmerking
moet worden genomen nader bepalen, alle passende maatregelen nemen om
te verzekeren dat de herziening geen ongerechtvaardigde voordelen inhoudt
en administratieve vereenvoudigingen toestaan.

De inhoud van het begrip ` investeringsgoederen' is in het verleden in Neder-
land een strijdpunt geweest.b`' Ingevolge artikel 17, na het derde streepje, van
de Tweede richtlijn konden de Lid-Staten de aftrek van voorbelasting op in-
vesteringsgoederen gedurende een overgangsperiode uitsluiten. In de Neder-
landse wetgeving is op grond daarvan een uitsluiting opgenomen voor de voor-
belasting op `bedrijfsmiddelen'. Naar aanleiding van een verzoek om een pre-
judiciële uitspraak van de Hoge Raad heeft het Hof van Justitie van de EG in
het arrest VNO"' het begrip `investeringsgoederen' omschreven als goederen
die, gebruikt voor bedrijfsdoeleinden, zich onderscheiden door hun duurzame
aard en hun waarde, en waarvan de aanschaffingskosten normaliter dan ook
niet als lopende uitgaven worden geboekt, doch over meerdere jaren worden
afgeschreven. Aan de Lid-Staten werd daarbij een zekere beoordelingsruimte
gegeven met betrekking tot de eisen, waaraan op het punt van de duurzaam-
heid en de waarde van de goederen en van de toe te passen afschrijvingsregels
moest zijn voldaan, al dienden zij het bestaan van een wezenlijk verschil tus-
sen investeringsgoederen en de andere goederen die bij het beheer en de da-
gelijkse activiteit van de ondernemingen worden gebruikt, te erkennen. Daar-
mee werd de vraag van de Hoge Raad of investeringsgoederen goederen zijn
waarop volgens de principes van het boekhouden en de bedrijfseconomie
wordt afgeschreven, niet volledig bevestigend beantwoord. Er bleef een be-
oordelingsmarge voor de Lid-Staten. Tijdens de procedure voor het Hof van
Justitie had de Commissie van de EG geconcludeerd dat op grond van de
wordingsgeschiedenis van de Tweede richtlijn investeringsgoederen duurza-
me goederen waren, waarvan de aanschaffings- en produktiekosten overeen-
komstig de algemeen toepasselijke beginselen niet tot de lopende uitgaven
worden gerekend, maar over meer dan één boekjaar ten laste van de winst

worden gebracht. De Belgische regering heeft in dit verband tevens aandacht
gevraagd voor het aspect van de kostbaarheid van de goederen. Bovendien
werd van die zijde gewezen op het verschil dat bij een ongenuanceerde toepas-
sing van het afschrijvingsprincipe zou ontstaan tussen grote en kleine onder-
nemingen, aangezien er tal van goederen zijn die door een grote onderneming
in een keer ten laste van de winst worden gebracht en door kleine onder-
nemingen via afschrijving in een reeks van jaren. Voor dit subjectieve element

69. HR 9 juni 1976, nr. 17 833, BNB 1976I168.
70. HvJ I februari 1977, nr. 51176, BNB 1978118 met noot van C.P. Tuk. De prejudiciële uitspraak
is gevraagd in HR 9 juni 1976, nr. 17 833, BNB 1976I168. Zie ook D.B. Bijl, Zijn bedrijfsmiddelen
investeringsgoederen? Uitlegging van de EEG-richtlijnen inzake de omzetbelasting, Weekblad
1977I5310, blz. 265 e.v.
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in het afschrijvingsprincipe hebben ook de Nederlandse en de Duitse regering
aandacht gevraagd. Ten aanzien van het aspect van de kostbaarheid van een
goed bij het vaststellen van een criterium voor het onderscheid tussen investe-
ringsgoederen en andere goederen wees de Duitse regering nog op de volgen-
de gevallen:
- kostbare goederen kunnen een beperkte levensduur hebben en daarom

ineens ten laste van de winst worden gebracht;
- kostbare goederen kunnen ineens ten laste van de winst worden gebracht

als de belastingwetgeving van de betreffende Lid-Staat dat toestaat.
De conclusie van de Duitse regering was dan ook dat het afschrijvingsprincipe
niet steeds maatgevend diende te zijn.

Het Hof van Justitie heeft met genoemde factoren mede rekening gehouden
door aan de Lid-Staten een beoordelingsruimte toe te kennen ten aanzien van:
- de duurzaamheid van de goederen;
- de waarde van de goederen;
- de afschrijvingsregels.
Dit betekent naar het mij voorkomt onder meer dat de Lid-Staten konden
voorkomen dat hetgeen bij een kleinere ondernemer een investeringsgoed zou
zijn dit bij een grotere ondernemer niet zou zijn. In dit verband verdient ook
aandacht dat het Hof van Justitie spreekt van 'normaliter niet als lopende
uitgaven worden geboekt'. Ook daaruit kan een zekere objectivering van het
afschrijvingsprincipe worden gelezen.

Opgemerkt zij nog dat het Hof van Justitie spreekt van goederen die zich
onderscheiden door `hun duurzame aard en hun waarde'. Niet geheel duide-
lijk is of dit een cumulatieve eis is of dat wellicht is bedoeld `hun duurzame
aard enlof hun waarde'. In het laatste geval zou de door de Duitse regering als
voorbeeld genoemde diamantzaag, die kostbaar is doch een zeer beperkte
levensduur heeft, ook onder de investeringsgoederen kunnen vallen.

De thans in de Zesde richtlijn aan de Lid-Staten gegeven bevoegdheid de
definitie van het begrip `investeringsgoederen' vast te stellen, zal ongetwijfeld
procedures als de onderhavige in veel gevallen voorkomen. Wel meen ik dat
bij het definiëren van investeringsgoederen de achtergrond van de herzie-
ningsregeling in acht genomen zal moeten worden. Die achtergrond is kenne-
lijk dat voor goederen die gedurende een reeks van jaren in de onderneming
worden gebruikt de aftrek van voorbelasting afhankelijk wordt gesteld van die
gebruiksperiode, zij het dat de duur van die periode wordt geforfaiteerd. Bij
de beantwoording van de vraag of sprake is van investeringsgoederen kan de
door het Hof van Justitie van de EG gegeven definitie dan een uitgangspunt
vormen, zij het dat aan de waarde van het goed tegen de achtergrond van de
herzieningsregeling naar mijn mening geen doorslaggevende betekenis mag
wordentoegekend.

De mogelijke verlenging van de herzieningsperiode tot maximaal tien jaren
voor onroerende goederen zal berusten op de gedachte de voor de aftrek van
voorbelasting relevante gebruiksperiode wat meer te laten aansluiten bij de
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feitelijke gebruiksperiode. In die gedachtengang is gebruikmaking van deze
mogelijkheid gewenst. Overigens zal duidelijk zijn dat een periode van tien
jaren ten aanzien van onroerende goederen in het algemeen te kort is. Daar
staat tegenover dat een nog langere herzieningsperiode bezwaren oproept op
administratief gebied. Naar mijn mening vormt een herzieningsperiode van
tien jaren een aanvaardbare tussenoplossing. Een voordeel van een tien jaren
durende periode is ook, dat het tot 1979 bestaande verschil tussen onroerende
goederen die belast werden verhuurd op verzoek (herzieningsperiode in feite
tien jaren) en andere onroerende goederen ( herzieningsperiode vijf jaren)
kon worden opgeheven.

Ten slotte zij opgemerkt dat de Lid-Staten van de toepassing van deze her-
zieningsregeling kunnen afzien, indien het praktisch effect ervan onbeduidend
is. Daarbij moet rekening gehouden worden met de totale belastingdruk in de
desbetreffende Lid-Staat en de noodzaak van administratieve vereenvoudi-
ging. Voorwaarde is voorts dat het afzien van de herziening van de aftrek niet
tot concurrentievervalsing leidt (artike120, vijfde lid, van de Zesde richtlijn).
Als een Lid-Staat deze mogelijkheid wil benutten moet het Comité voor de
belasting over de toegevoegde waarde geraadpleegd worden (artikel 29 van de
Zesde richtlijn).

3.5.3. FICTIEF GEBRUIK NA LEVERING VAN GOEDEREN

Bij levering van een investeringsgoed vóór het einde van de daarvoor vastge-
stelde herzieningsperiode wordt ingevolge artike120, derde lid, van de Zesde
richtlijn de aftrek van voorbelasting ten aanzien van dat goed herzien. Men
wordt in die gevallen geacht het goed ook tijdens het nog niet verstreken ge-
deelte van de herzieningsperiode te hebben gebruikt. Dit `gebruik' wordt dan
fictief als ten behoeve van vrijgestelde handelingen aangemerkt in het geval de
doorlevering van het goed vrijgesteld is en als ten behoeve van belaste hande-
lingen in het geval de doorlevering van het goed belast is. Een vrijgestelde
levering van het goed - hetgeen zich met name ten aanzien van onroerende
goederen kan voordoen - leidt derhalve tot een terugbetaling van omzetbelas-
ting indien aanvankelijk (een gedeelte van) de voorbelasting op het goed in
aftrek is gebracht. Een belaste levering van het goed leidt tot een teruggaaf van
belasting indien aanvankelijk de aftrek van voorbelasting niet (volledig) heeft
plaatsgevonden.

De afrekening geschiedt in deze gevallen in één keer voor de gehele nog
resterende herzieningsperiode.

Met name ten aanzien van onroerende goederen kan de toepassing van deze
herzieningsregeling tot ongewenste gevolgen leiden. Als een onroerend goed
is verworven met omzetbelasting en het onroerend goed wordt gebruikt voor
belaste handelingen, dan is die omzetbelasting aftrekbaar. Een doorlevering
van het onroerend goed zal veelal vrijgesteld zijn van omzetbelasting. Dit leidt
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tot een gedeeltelijke terugbetaling van de aanvankelijk in aftrek gebrachte
omzetbelasting. Dit resultaat is onbillijk in het geval dat de koper van het
onroerend goed het voor belaste handelingen gebruikt. Voortgezet feitelijk
gebruik van het onroerend goed leidt dan niettemin tot een omzetbelasting-
druk op het onroerend goed vanwege het fictieve gebruik voor vrijgestelde
handelingen door de verkoper. De Zesde richtlijn kent echter mogelijkheden
om aan de bezwaren van een dergelijke situatie tegemoet te komen.

In de eerste plaats kunnen de Lid-Staten gebruik maken van de mogelijk-
heid de belastingplichtigen te laten kiezen voor een belaste levering van het
onroerend goed. Deze keuzemogelijkheid is in paragraaf 3.2.3. beschreven.
Door gebruik te maken van die mogelijkheid kan een terugbetaling van de
aanvankelijk in aftrek gebrachte omzetbelasting worden voorkomen in geval-
len waarin de koper het goed eveneens voor belaste handelingen gaat gebrui-
ken. Bovendien kan zo alsnog een recht op aftrek van de aanvankelijk niet in
aftrek gebrachte voorbelasting worden gecreëerd in gevallen waarin de koper
het goed, anders dan de verkoper, voor belaste prestaties zal gebruiken.

3.S.~1. AFZIEN VAN HERZIENING VAN DE AFTREK VAN VOORBELASTING

Een tweede mogelijkheid om onbillijke gevolgen van de herzieningsregeling
te voorkomen is gelegen in artikel 20, derde lid, tweede alinea, van de Zesde
richtlijn. De Lid-Staten wordt daar de bevoegdheid gegeven om af te zien van
het eisen van de herziening bij doorlevering van het goed in gevallen waarin de
koper van het goed een belastingplichtige is die het goed uitsluitend gebruikt
voor handelingen waarvoor de omzetbelasting in aftrek mag worden gebracht.
Het zal duidelijk zijn dat deze maatregel geen soelaas biedt in het geval waarin
de verkoper een onroerend goed voor vrijgestelde handelingen heeft gebruikt.
Wel echter in het tegenovergestelde geval waarin de verkoper een onroerend
goed voor belaste handelingen heeft gebruikt. Aangezien de levering van het
onroerend goed veelal vrijgesteld zal zijn, betekent dit in beginsel het terug-
betalen van een gedeelte van de aanvankelijk in aftrek gebrachte voorbelas-
ting, namelijk voor zover die belasting is toe te rekenen aan het resterende
deel van de herzieningsperiode. Van deze terugbetaling kan nu worden af-
gezien als de koper het gebruik van het onroerend goed voor belaste handelin-
gen voortzet. Op die manier wordt voorkomen dat ondanks het voortdurend
feitelijk gebruik van het onroerend goed voor belaste handelingen niettemin
een gedeelte van de omzetbelasting moet worden terugbetaald. Deze maat-
regel lijkt vooral in gevallen van levering na langdurig gebruik te verkiezen
boven de optie voor belaste levering. Als bijvoorbeeld - uitgaande van een
herzieningsperiode van tien jaren - na acht jaren gebruik voor belaste hande-
lingen het onroerend goed wordt geleverd zal bij een keuze voor belaste leve-
ring de `belastingvrijdom' van het onroerend goed eerst zijn verdiend na acht-
tien jaren gebruik voor belaste handelingen, terwijl het uitgangspunt van de
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herzieningsregels toch is dat het gebruik gedurende de eerste tien jaren be-
slissend is voor de omzetbelastingdruk op een onroerend goed.

Het gebruik maken van deze mogelijkheid heeft echter ook belangrijke be-
zwaren. Zoals in paragraaf 3.2.1. reeds werd betoogd is de herziening van de
aftrek van voorbelasting een van de instrumenten, waarmee al te voordelige
constructies kunnen worden voorkomen. In dit verband lijkt het niet gewenst
de herziening van de aftrek hier achterwege te laten. Het volgende voorbeeld
moge dit verduidelijken. Een bouwondernemer A gebruikt een door hem ver-
vaardigd pand enige tijd voor belaste prestaties. Vervolgens levert hij het pand
aan B, zijnde een particulier of een ondernemer die het (mede) gebruikt voor
vrijgestelde prestaties. A zal in dat geval - afgezien van een nadere invulling
van het begrip `vóór eerste ingebruikneming' door de desbetreffende Lid-
Staat - het pand vrijgesteld leveren en een gedeelte van de aanvankelijk in
aftrek gebrachte voorbelasting moeten terugbetalen. Wanneer nu afgezien
wordt van de herziening van de aftrek in gevallen waarin de koper het pand
voor belaste prestaties gebruikt, zal A een - eventueel voor dat doel te creëren
- ondernemer C kunnen inschakelen, die het pand van A koopt en het ver-
volgens voor korte tijd voor belaste prestaties gebruikt. De doorlevering aan B
heeft dan voor de omzetbelasting geen gevolgen meer, terwijl de aanvankelij-
ke volledige aftrek van voorbelasting door A in stand blijft. Ook zonder een
dergelijke constructie is een aftrek van voorbelasting in overeenstemming met
het gebruik van het pand niet gewaarborgd. Als A rechtstreeks levert aan B en
B het pand korte tijd voor belaste prestaties gebruikt en vervolgens voor vrij-
gestelde prestaties, is de volledige aftrek van voorbelasting door A gered.

3.6. Publiekrechtelijke lichamen

Publiekrechtelijke lichamen spelen een belangrijke rol in het geheel van de
transacties in onroerend goed. Met name valt daarbij te denken aan gemeen-
ten die bestemmings- en saneringsplannen realiseren en in dat kader percelen
bouwrijpe grond uitgeven. Het is daarom van belang na te gaan welke positie
de Zesde richtlijn toekent aan publiekrechtelijke lichamen ten aanzien van de
heffing van omzetbelasting.

Ingevolge artikel 4, vijfde lid, van de Zesde richtlijn worden de Staat, de
regio's, de gewesten, de provincies, de gemeenten en de andere publiekrech-
telijke lichamen niet aangemerkt als belastingplichtige voor de werkzaamhe-
den of handelingen die zij als overheid verrichten, ook niet indien zij voor die
werkzaamheden of handelingen rechten, heffingen, bijdragen of retributies
innen. Wanneer deze lichamen echter zodanige werkzaamheden of handelin-
gen verrichten, moeten zij daarvoor wel als belastingplichtige worden aan-
gemerkt, indien een behandeling als niet-belastingplichtige tot concurrentie-
vervalsing van enige betekenis zou leiden.

In de Tweede richtlijn was geen specifieke bepaling inzake de belasting-
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plicht van publiekrechtelijke lichamen opgenomen. In bijlage A bij die richt-
lijn was bepaald dat publiekrechtelijke lichamen in beginsel niet worden aan-
gemerkt als belastingplichtigen voor de werkzaamheden die zij ter uitoefening
van het openbaar gezag verrichten. Dezelfde formulering werd ook nog in het
voorstel voor een Zesde richtlijn van de Commissie van de EG gebruikt.

De term `als overheid' in de Zesde richtlijn lijkt de Lid-Staten wat meer
armslag te geven dan de term `ter uitoefening van het openbaar gezag' in het
oorspronkelijke richtlijnvoorstel." Naar het (Nederlandse) spraakgebruik
kan aan eerstbedoelde term naar mijn mening een ruimere inhoud worden
toegekend dan aan laatstbedoelde term. In de toelichting op evenbedoeld
voorstel werden daarbij onder meer genoemd de overheidsadministratie, het
rechtswezen, de defensie en de veiligheid.''-

De term `als overheid' zal niet in elke Lid-Staat dezelfde betekenis hebben.
Omtrent de omvang van de overheidstaak bestaan in de verschillende staten
verschillende gedachten. Wel dient deze term, met inachtneming van de dien-
aangaande bestaande filosofie in elke Lid-Staat, eng te worden uitgelegd. Dit
blijkt uit het arrest Deutsche Bundespost van het Hof van Justitie van de EG."
In dat arrest overweegt het Hof dat het in artikel 4, vijfde lid, van de Zesde
richtlijn slechts gaat om overheidswerkzaamheden in strikte zin. Ook in het
arrest Notarissen" geeft het Hof van Justitie van de EG een beperkte uit-
legging aan de term `als overheid'. Het betreft alleen de werkzaamheden die
tot de specifieke overheidstaak van het desbetreffende publiekrechtelijk li-
chaam behoren. In het arrest Carpaneto Piacentino'S heeft het Hofvan Justitie
van de EG het handelen `als overheid' omschreven als het handelen in het
kader van het specifiek voor publiekrechtelijke lichamen geldende juridische
regiem. Handelen deze lichamen echter onder dezelfde juridische voorwaar-
den als particuliere economische subjecten, dan kan niet worden aangenomen
dat zij handelen als overheid. Aan de hand van dit criterium dient de nationale
rechter de handelingen van publiekrechtelijke lichamen te beoordelen.

Zoals hiervoor is vermeld laat de richtlijnbepaling inzake de belastingplicht
voor publiekrechtelijke lichamen een verschillende interpretatie toe in de ver-
schillende Lid-Staten. De Zesde richtlijn kent echter een soort ondergrens: de
handelingen van deze lichamen zijn aan de omzetbelasting onderworpen voor
zover het niet-belastingplichtig zijn tot concurrentievervalsing van enige bete-
kenis leidt. Ook deze formulering laat weer een zeer uiteenlopende interpreta-
tie toe. Daarom is in artikel4, vijfde lid, van de Zesde richtlijn voorts bepaald

71. Zie ook A.H.R.M. Denie, De overheid in de omzetbelasting, diss., Deventer 1987, blz. 97 e.v.
72. Pb.EG 5 oktober 1973, nr. C 80. Het voorstel van de Commissie en de toelichting daarop is
ook gepubliceerd in V-N 1973, blz. 718 e.v.
73. HvJ 7 juli 1985, nr. 107184 (CommissielBondsrepubliek Duitsland), FED 1987l340 met mijn
aantekening.
74. HvJ 26 maart 1987, nr. 235185 (CommissielKoninkrijk der Nederlanden), FED 19871341 met
mijn aantekening.
75. HvJ 17 oktober 1989, nr. 231l87 (Carpaneto Piacentino) en 129188 (Rívergaro), Weekover-
zicht 21189.
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dat publiekrechtelijke lichamen in elk geval als belastingplichtige worden be-
schouwd voor de werkzaamheden die in bijlage D bij de richtlijn zijn vermeld.
Dit geldt evenwel niet zonder meer als die werkzaamheden van onbeduidende
omvang zijn. Met betrekking tot onroerende goederen is met name van belang
het vermelde onder punt 6 van bijlage D: levering van nieuwe goederen ge-
produceerd voor de verkoop.

Ten aanzien van handelingen van een publiekrechtelijk lichaam zijn derhal-
ve drie fasen van toetsing te onderscheiden:
1. Worden die handelingen als overheid verricht? Zo neen, dan gelden de

algemene bepalingen inzake de belastingplicht. Zo ja, dan volgt de tweede
fase:

2. Is er sprake van concurrentievervalsing als ten aanzien van die handelingen
geen belastingplicht wordt aangenomen? Zo ja, dan geldt te dien aanzien
een belastingplicht. Zo neen, dan volgt de derde fase:

3. Zijn de handelingen vermeld in bijlage D bij de richtlijn? Zo neen, dan
geldt te dien aanzien geen belastingplicht. Zo ja, dan geldt te dien aanzien
een belastingplicht, tenzij de omvang van de handelingen onbeduidend is.

Wanneer de bovenomschreven criteria worden toegepast op bijvoorbeeld de
levering van bouwrijpe grond door gemeenten, dan komen wij niet verder dan
de eerste fase van toetsing. De levering van bouwrijpe grond is immers niet als
een handeling `als overheid' te beschouwen, ook niet indien die handeling
wordt verricht in het kader van de uitvoering van een bestemmings- of sane-
ringsplan."' Overigens zou, indien de levering van bouwrijpe grond een hande-
ling'als overheid' zou zijn, de tweede fase van de toetsing problemen kunnen
opleveren. Met name bij de uitvoering van saneringsplannen zal het voorzien-
bare resultaat zodanig negatief zijn, dat niet gezegd kan worden dat anderen
dan de gemeente die werkzaamheden zouden hebben willen of kunnen ver-
richten. In die gevallen is het niet-belastingplichtig zijn van de gemeente op
zichzelf geen aanleiding een vervalsing van de concurrentieverhoudingen aan
te nemen." Voor zover deze conclusie zou kunnen worden getrokken dient de
derde fase van toetsing zich aan. De bouwrijpe grond moet dan in de eerste
plaats te kwalificeren zijn als een nieuw goed. Daaronder moeten naar het
voorkomt worden verstaan de als zodanig nog ongebruikte goederen. Bij de
levering van bouwrijpe grond vormt dit aspect geen probleem. Verder moeten
de goederen voor de verkoop zijn geproduceerd. Niet duidelijk is de betekenis
van dit begrip. Valt daar ook onder de vervaardiging voor de uitgifte in erf-
pacht? Verder zou men zich de vraag kunnen stellen of het produceren van de
grond ook in opdracht van de gemeente mag zijn geschied. Zoals gezegd doen
zich deze vragen ten aanzien van de levering van bouwrijpe grond door ge-
meenten echter niet voor, nu van een handelen `als overheid' geen sprake is.

76. HR 12 maart 1980, nr. 19 239 (Loon op Zand), BNB 1980I128 met noot van C.P.Tuk.
77. In die zin ook J.C. Hanhart, BTW en saneringsprojekten, MBB april 1976, blz. 87 e.v.
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In de Nederlandse wetgeving was tot 1979 en is ook thans nog op de voet van
artikel 7, derde lid, van de Wet als ondernemershandeling van een publiek-
rechtelijk lichaam aangewezen de levering van een onroerend goed en ook het
bouwrijp maken van grond (artikel 3 van de Uitvoeringsbeschikking). Nu pu-
bliekrechtelijke lichamen blijkens de jurisprudentie van de Hoge Raad ten
aanzien van deze handelingen optreden als ondernemer in de zin van artikel 7,
eerste lid, van de Wet, is die aanwijzing in beginsel overbodig geworden.'"

Uit het evengenoemde arrest Notarissen van het Hof van Justitie van de EG
blijkt ook dat de ontheffing van de belastingplicht in artikel4, vijfde lid, van de
Zesde richtlijn alleen geldt voor publiekrechtelijke lichamen als zodanig. Met
betrekking tot notarissen werd geoordeeld dat zij niet onder die bepaling kon-
den vallen omdat zij hun werkzaamheden niet in de vorm van een publiek-
rechtelijk lichaam uitoefenen. Nu deze functionarissen niet behoren tot het
staatsapparaat zijn zij belastingplichtig, zelfs indien zij bij het verrichten van
hun werkzaamheden overheidsgezag zouden uitoefenen. De conclusie die op
dit punt uit het arrest kan worden getrokken is dat de uitoefening van een
gedelegeerde overheidstaak geen ontheffing van de belastingplicht oplevert.
Voor de Nederlandse omzetbelastingpraktijk is dat geen vanzelfsprekende
zaak. De Tariefcommissie erkende de onbelastbaarheid van een gedelegeerde
overheidstaak.79 Ook het Hof Arnhem heeft in een uitspraak betreffende de
toepassing van de Wet op de omzetbelasting 1968 overwogen dat een stichting
een deel van de overheidstaak kan verrichten.~" Deze opvatting moet thans als
achterhaald worden beschouwd.

3.7. Samenloop met andere belastingen

Indien en voor zover de levering van onroerend goed in de heffing van omzet-
belasting wordt betrokken, kan zich een samenloop voordoen met andere be-
lastingen die ter zake van een dergelijke transactie worden geheven. Naar
aanleiding van het richtlijnvoorstel van de Commissie van de EG heeft de
Commissie voor de begrotingen van het Europese Parlement sterk aangedron-
gen op een beslissing van de Raad van de EG, dat waar omzetbelasting ver-
schuldigd is wegens de overdracht van onroerend goed niet tevens andere be-
lastingen op rechtsverkeer kunnen worden geheven. Daarbij werd met name
gedacht aan registratierechten, niet aan successierechten, vermogenswinstbe-
lastingen of andere belastingen, geheven op het bezitten of huren van on-
roerend goed.81 Hierbij dient te worden bedacht dat het richtlijnvoorstel uit-

78. In dezelfde zin J.L.M.J. Vervloed, Bouwrijp maken en aftrek van voorbelasting, Weekblad
1980I5477, blz. 1273 e.v. Wellicht heeft de aanwijzing nog wel betekenis voor incidentele hande-
lingen van publiekrechtelijke lichamen.
79. TC 24 november 1958, nr. 8635 O, BNB 1959I133.
80. Hof Arnhem 20 september 1978, nr. 020I1977, BNB 19791296.
81. Verslag document 360~73, blz. 48.
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ging van een heffing van omzetbelasting op leveringen gedurende de gehele
levensduur van een onroerend goed. Uiteindelijk worden in de richtlijn in
beginsel slechts ongebruikte onroerende goederen in de heffing van omzet-
belasting betrokken, zodat het probleem van de samenloop van heffingen aan-
zienlijk is verminderd. De Zesde richtlijn kent overigens geen voorziening
tegen een samenloop van heffingen op dit punt. In artikel 33 van de richtlijn is
daarentegen de handhaving en de invoering van registratierechten uitdruk-
kelijk toegestaan, zij het dat die rechten niet het karakter van omzetbelasting
mogen bezitten. Deze laatste bepaling heeft ten doel te beletten dat de wer-
king van het gemeenschappelijk BT'W-stelsel in gevaar wordt gebracht door
fiscale maatregelen van een Lid-Staat die het goederen- en dienstenverkeer
belasten en waardoor handelstransacties op een zelfde wijze worden getroffen
als door de BTW.82 Als een dergelijke fiscale maatregel is niet te beschouwen
de invoering van een bijzondere verbruiksbelasting, die slechts in één schakel
van de bedrijfskolom wordt geheven, die geen aftrek van voorbelasting kent
en die geheven wordt naast en onafhankelijk van de BTW en niet als gehele of
gedeeltelijke vervanging daarvan.83

3.S. Overgangsperiode

Zoals aan het begin van dit hoofdstuk reeds werd opgemerkt, geldt met name
voor de bepalingen van de Zesde richtlijn inzake de levering van onroerende
goederen een overgangstermijn. Op grond van artikel 28, derde lid, van de
richtlijn kunnen de Lid-Staten bepaalde handelingen die volgens de richtlijn
vrijgesteld zijn blijven belasten en kunnen zij bepaalde handelingen die vol-
gens de richtlijn belast zijn blijven vrijstellen. Het gaat hier derhalve om een
voortzetting van een regiem dat reeds bij de inwerkingtreding van de Zesde
richtlijn bestond. Afwijkingen van de bepalingen van de Zesde richtlijn mo-
gen niet in een later stadium alsnog worden aangebracht.

De vrijstelling voor de levering van onroerend goed geldt voor alle gebouw-
de onroerende goederen, behalve voor onroerende goederen die nog niet in
gebruik zijn genomen. De Lid-Staten kunnen evenwel op de voet van artikel
28, derde lid, aanhef en letter a, van de richtlijn, juncto bijlage E, sub 11, bij de
richtlijn de levering van onroerend goed blijven belasten, wanneer zij wordt
verricht door een belastingplichtige die recht heeft op aftrek van voorbelasting
voor het desbetreffende gebouw. Deze regeling gold in Nederland tot 1979 en
had derhalve gehandhaafd kunnen blijven. Lid-Staten die alle leveringen van
onroerende goederen vrijstelden kunnen dat op grond van artikel 28, derde

82. HvJ 27 november 1985, nr. 295184 (Rousseau Wilmot), Jurispr. HvJ 1985, blz. 3759.
83. HvJ 13 juli 1989, nr. 93I88 (Wisselink 8r Co) en 94I88 (Abemij), BNB 19891289 met noot van J.
Reugebrink.
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lid, aanhef en letter b, van de richtlijn, juncto bijlage F, sub 16, bij de richtlijn
blijven doen.

Voor zover het de levering van ongebouwde onroerende goederen betreft,
geldt een vrijstelling, behalve voor bouwterreinen. Ook voor de levering van
laatstbedoelde onroerende goederen kan een bestaande vrijstelling worden
gehandhaafd.

De hiervoor bedoelde overgangsperiode duurt ingevolge artikel 28, vierde
lid, van de Zesde richtlijn aanvankelijk vijf jaar, te rekenen van 1 januari 1978
af. De Raad van de EG is de verplichting opgelegd om uiterlijk zes maanden
vóór het einde van die periode de toestand met betrekking tot de dan nog
bestaande afwijkingen van de richtlijn te bezien aan de hand van een verslag
van de Commissie van de EG. De Raad beslist dan, met eenparigheid van
stemmen, op voorstel van de Commissie over de eventuele intrekking van die
afwijkingen of een gedeelte daarvan. De Commissie van de EG heeft een
voorstel voor een Achttiende richtlijn ingediend, waarin is voorzien in een
intrekking van de bovenvermelde afwijkingen ten aanzien van de levering van
onroerende goederen.~ In het voorstel, zoals dit nader is gewijzigd, werd de
intrekking van de toegestane afwijkingen voorzien tegen 1 januari 1990. In de
inmiddels door de Raad van de EG vastgestelde Achttiende richtlijn is voor-
zien in de intrekking van een aantal afwijkingen met ingang van 1 januari
1990.~5 Daaronder vallen evenwel niet die met betrekking tot transacties in
onroerend goed. In dit verband behoeft ook geen versnellende werking te
worden verwacht van de plannen rond `Europa 1992'. In die plannen gaat het
immers met name om het afschaffen van onder meer fiscale barrières aan de
intracommunautaire grenzen. Aangezien een grensoverschrijdend verkeer
van onroerende goederen zich in het algemeen niet zal voordoen, heeft een
harmonisatie van de belastingheffing ten aanzien van die goederen waarschijn-
lijk geen hoge prioriteit.

84. Het voorstel is ingediend op 4 december 1984 en gepubliceerd in Pb. EG 29 december 1984, nr.
C 347. Een wijzigingsvoorstel is ingediend op 25 juni 1987 en gepubliceerd in Pb.EG I1 juli 1987,
nr. C 183.
85. Achttiende richtlijn van de Raad van 18 juli 1989 betreffende de harmonisatie van de wet-
gevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting- intrekking van een aantal afwijkingen bedoeld in
artikel 28, lid 3, van de Zesde Richtiijn 77I388IEEG (89I465lEEG), Pb.EG 3 augustus 1989, nr. L
226.
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Hoofdstuk 4. Algemene aspecten van de
huidige praktijk van de heffing van
omzetbelasting ten aanzien van onroerend
goed

In dit hoofdstuk komt een aantal meer algemene aspecten aan de orde van de

heffing van omzetbelasting ten aanzien van onroerend goed, zoals die in Ne-

derland plaatsvindt sedert 1 januari 1979.
Heffing van omzetbelasting ten aanzien van handelingen met betrekking tot

onroerend goed kan eerst aan de orde komen indien die handelingen zijn te

kwalificeren als belastbare feiten. Nadat in paragraaf 4.1. is aangegeven wat
onder onroerende goederen dient te worden verstaan, worden in de paragra-
fen 4.2. en 4.3. de verschillende elementen van het belastbare feit behandeld,

met name het ondernemerschap, de levering van een onroerend goed en de

plaats van die levering.
Indien voldaan is aan de voorwaarden voor een belastbaar feit en voor dat

feit geen vrijstelling van omzetbelasting geldt, dienen de maatstaf van heffing

en het tarief van de omzetbelasting te worden bepaald. Op deze aspecten
wordt in paragraaf 4.4. ingegaan.

Indien omzetbelasting verschuldigd is wordt deze als regel geheven van de-

gene die de desbetreffende prestatie heeft verricht. In een aantal gevallen

wordt echter de heffing van omzetbelasting verlegd naar de afnemer van de

prestaties. Deze gevallen zijn in paragraaf 4.5. behandeld.

4.1. Onroerend goed

De Wet op de omzetbelasting 1968 kent slechts een omschrijving van het be-

grip `goederen'. Dat zijn blijkens artikel 3, zevende lid, van de Wet alle li-

chamelijke zaken. Onroerende goederen in de zin van de Wet zijn dus alle

onroerende lichamelijke zaken. Voor de omschrijving van dit begrip moet

aansluiting worden gezocht bij het dienaangaande bepaalde in boek 3 van het

Burgerlijk Wetboek, met name de artikelen 562 en 563.
Ingevolge artikel 562 zijn onroerend:
lo. gronderven en hetgeen daarop gebouwd is;
20. molens, met uitzondering van zodanige waarvan in artikel 566 wordt

gehandeld;
30. bomen en veldgewassen, die met hun wortels in de grond vast zijn, on-

afgeplukte boomvruchten, mitsgaders delfstoffen, als: steenkolen, veen en
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dergelijke; zolang deze voorwerpen nog niet van de grond gescheiden en uit-
gedolven zijn;

40. schaarhout van kapbossen en hout van hoogstammige bomen, zolang
hetzelve niet gekapt is;

So. buizen of goten die tot waterleiding in een huis of op een erf dienen; en,
in het algemeen, alles wat aan een erf of aan een gebouw aard- of nagelvast is.

Ingevolge artikel 563 zijn voorts onroerend door bestemming:
lo. bij fabrieken, trafijken, molens, smederijen, en dergelijke onroerende

zaken, de persen, distilleerketels, ovens, kuipen, vaten, en verdere gereed-
schappen, bepaaldelijk tot derzelver wezen behorende al waren die voorwer-
pen niet aard- of nagelvast;

20. bij woonhuizen, de spiegels, schilderijen en andere sieraden, wanneer
het hout- of muurwerk, waarop dezelve zijn vastgemaakt een gedeelte is van
het beschot, de muur of het pleisterwerk van het vertrek; al waren die voor-
werpen overigens niet nagelvast;

30. bij landelijke eigendommen, de mesthoop of inestvaalt tot bemesting
der landerijen bestemd; de duiven tot een duivenvlucht behorende; de konij-
nen in de konijnenwarande en de vissen die zich in de vijvers bevinden;

40. de bouwstoffen, welke van de afbraak van een gebouw voortkomen,
indien zij bestemd zijn om het gebouw weder op te trekken;

En, in het algemeen, alle zodanige voorwerpen welke de eigenaar tot een
blijvend gebruik aan zijn onroerende zaak verbonden heeft.

De eigenaar wordt geacht zodanige voorwerpen tot een blijvend gebruik
aan zijn onroerende zaak verbonden te hebben, wanneer dezelve daaraan zijn
vastgehecht door aard-, timmer- of inetselwerk of wanneer zij daarvan niet
kunnen worden losgemaakt, zonder dezelve te breken of te beschadigen, of
zonder het gedeelte van het onroerend voorwerp waaraan zij zijn vastgehecht
te breken ofte beschadigen.

4.2. Ondernemerschap

Ingevolge artikel7, eerste lid, van de Wet is ondernemer ieder die een bedrijf
zelfstandig uitoefent. Ondernemer kunnen niet alleen zijn natuurlijke perso-
nen en rechtspersonen, maar ook samenwerkingsverbanden van personen,
zoals maatschappen, vennootschappen onder firma en dergelijke, indien deze
in het maatschappelijk verkeer als een eenheid optreden.' Een belangrijk ver-
schil met de heffing van inkomstenbelasting is dat de maten en vennoten voor
de omzetbelasting niet als ondernemer worden aangemerkt; de maatschap en
de vennootschap zijn als zodanig ondernemer.

Een bedrijf is een organisatie van kapitaal en arbeid, waarmee in een duur-

1. Bijvoorbeeld TC 8 september 1947, nr. 3754 O, B. nr. 8347, inzake een maatschap, en TC 3
maart 1964, nr. 9502 O, BNB 1965122, inzake een combinatie van houders van een drafpaard.
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zaam streven deelgenomen wordt aan het maatschappelijk verkeer teneinde in
dat verkeer levende behoeften te bevredigen.' Indien de kapitaalfactor alles-
overheersend is en de arbeidsfactor bijkomstig, zoals bij vermogensbeheer, is
geen sprake van een bedrijf. In dit verband is van belang dat de exploitatie van

een zaak onder bepaalde voorwaarden wordt gelijkgesteld met de uitoefening
van een bedrijf. Hierop wordt in paragraaf 4.2.1. nader ingegaan.

Ook de uitoefening van een beroep, waarbij het niet zozeer gaat om de
organisatie van kapitaal en arbeid, maar om de persoonlijke bekwaamheid
van degene die het beroep uítoefent, is gelijkgesteld met de uitoefening van
een bedrijf.

Het vereiste van de duurzaamheid houdt in dat een incidentele transactie
met betrekking tot onroerend goed op zichzelf niet tot ondernemerschap leidt.
In de Wet is geen gebruik gemaakt van de in artikel 4, derde lid, van de Zesde
richtlijn geboden mogelijkheid ook incidentele leveringen van onroerend
goed onder het ondernemerschap te brengen. Wel kan een incidentele leve-

ring van onroerend goed belastbaar zijn indien die levering plaatsvindt in het
kader van een andersoortige onderneming, zoals bijvoorbeeld het geval zal
zijn als een winkelier zijn bedrijfspand verkoopt. Hetzelfde geldt voor inci-

denteel verrichte diensten met betrekking tot onroerende goederen; ook deze

diensten kunnen in het kader van een andersoortige onderneming worden ver-
richt.;

Anders dan bij de inkomsten- en vennootschapsbelasting is het streven naar
winst geen voorwaarde voor het ondernemerschap. Ook degene die geen
winst beoogt met zijn werkzaamheden kan ondernemer zijn.a Er is evenwel
een grens aan het ontbreken van een winststreven. Iemand die uitsluitend om
niet prestaties verricht is geen ondernemer.5 De ondernemer die een gedeelte

van zijn prestaties om niet verricht, verricht die prestaties in het kader van zijn
onderneming indien die prestaties in het economische verkeer worden verricht
en bovendien die prestaties worden verricht binnen het organisatorische kader
van de door hem uitgeoefende onderneming.h Een prestatie wordt niet in het

2. Bijvoorbeeld TC 1 december 1952, nr. 6398 O, BNB 1953167, en laatstelijk HR 21 december
1988, nr. 25 064, BNB 1989I45.
3. Bijvoorbeeld het incidenteel verrichten van biedingen op veilingen van onroerend goed, waar-
voor strijkgeld wordt ontvangen (HR 16 april 1986, nr. 23 314, BNB 19861236).
4. In artikel 4 van de Zesde richtlijn is dit beginsel aangeduid als: 'ongeacht het oogmerk of

resultaat van de activiteit'. In artikel 4 van de Tweede richtlijn was sprake van `met of zonder

winstoogmerk'. Zie in dit verband ook Tweede Kamer zitting 1967-1968, 9324, Memorie van

Antwoord, blz. 62 r.k.
5. HvJ 1 april 1982, nr. 89181 (Hong Kong Trade Development Council), BNB 19821311, en HR 6
oktober 1982, nr. 20 260, BNB 19821312 met noot van C.P. Tuk.
6. HR 1 april 1987, nr. 23 732 ( IJ-veren II), BNB 19871189 met noot van L.F. PLoeger.
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economische verkeer verricht als de prestatie niet wordt verricht ter wille van
enig daarmee gemoeid economisch belang.'

Het vereiste van de zelfstandigheid houdt met name in dat personen die in
dienstbetrekking werkzaam zijn in zoverre geen ondernemer kunnen zijn.
Ook in andere gevallen waarin onvoldoende ruimte bestaat voor een handelen
naar eigen inzicht ontbreekt het ondernemerschap. De uitlegging van het be-
grip `zelfstandig' verhinderde niet dat in Nederland in een aantal gevallen om-
zetbelasting werd geheven van inkomsten uit dienstbetrekking. Het gaat hier-
bij om gevallen waarin de dienstbetrekking wordt uitgeoefend in het kader van
de onderneming van de werknemer~ en gevallen waarin de uitoefening van een
aantal dienstbetrekkingen tot gevolg heeft dat de werknemer daarvoor als on-
dernemer wordt aangemerkt.9 Het is de vraag of in deze gevallen een onder-
nemerschap ten aanzien van de als werknemer verrichte prestaties in over-
eenstemming is met artikel 4 van de Zesde richtlijn. Ik ben geneigd die vraag
ontkennend te beantwoorden, aangezien in zoverre geen sprake is van zelf-
standig verrichte economische activiteiten in de zin van dat artikel.

Wanneer iemand op grond van het bovenstaande als ondernemer wordt
aangemerkt, betekent dat niet zonder meer dat hij alle handelingen als onder-
nemer verricht. Dit geldt slechts voor die handelingen die in het kader van de
onderneming worden verricht. Dit houdt in dat activiteiten van een onder-
nemer in de privé-sfeer buiten het bereik van de omzetbelasting vallen. "'

In de volgende paragrafen wordt nader ingegaan op enkele aspecten van het
ondernemerschap die met name voor de heffing van omzetbelasting ten aan-
zien van onroerend goed van belang zijn. Het betreft hier de exploitant van
een onroerend goed, publiekrechtelijke lichamen en de fiscale eenheid.
Voorts wordt aandacht besteed aan het begin en het einde van het onder-
nemerschap. Ten slotte wordt de positie van de notaris bij de heffing van om-
zetbelasting ten aanzien van onroerend goed belicht.

4.2.1. DE EXPLOITANT VAN EEN ONROEREND GOED`~

Ingevolge artikel 7, tweede lid, aanhef en letter b, van de Wet wordt met een

7. HR 14 september 1988, nr. 25 005, BNB 19891213, en HR 14 juni 1989, nr. 25 104, BNB
1989I245. Zie in dit verband ook D.B. Bijl, Het economische belang van een prestatie, Weekblad
1989I5892, blz. 1457 e.v., en C. Barkmeijer en J.M.A. de Leeuw, Het economisch belang als eis
voor ondernemerschap in de omzetbelasting, Weekblad 1989I5892, blz. 1461 e.v.
8. Bijvoorbeeld HR 19 oktober 1977, nr. 18 498, BNB 19771263.
9. Bijvoorbeeld HR 21 april 1982, nr. 21 013, BNB 1982I165.
10. Bijvoorbeeld Hof 's-Gravenhage 28 oktober 1988, nr. 2386187, FED 1989I203.
iL In deze paragraaf zijn mede verwerkt gedeelten uit mijn artikel Staking van de bedrijfsuit-
oefening gevolgd door verhuur van bedrijfsmiddelen, Weekblad 1977I5343, blz. 1195 e.v., en mijn
bijdrage `De quasi-ondernemer in de omzetbelasting' aan de Van Dijck bundel, Deventer 1988,
blz. 51 e.v.
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bedrijf gelijkgesteld de exploitatie van een lichamelijke of onlichamelijke
zaak om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen. Deze bepaling is ontleend
aan artikel 4, tweede lid, van de Zesde richtlijn, welke in paragraaf 3.4.1. is
behandeld.

Voor het onroerend goed betekent deze bepaling dat de verhuurder van een
onroerend goed in het algemeen als ondernemer geldt. De exploitant van een
goed, die ter zake als ondernemer wordt aangemerkt, wordt wel aangeduid als
`quasi-ondernemer'.

Tot 1979 gold in de omzetbelasting, evenals thans nog in de inkomsten-
belasting, ten aanzien van vermogensbeheer de regel dat geen sprake was van
de uitoefening van een bedrijf. In de Memorie van Toelichting werd deze uit-
breiding van het ondernemersbegrip voorzichtig benaderd: er zal bij verhuur
van goederen eerder sprake zijn van ondernemerschap dan thans het geval is;
met name het onderscheid tussen bedrijfsmatige verhuur en vermogensbeheer
zal aan betekenis inboeten.''

Naar mijn mening is deze formulering te voorzichtig; het onderscheid is
vrijwel verdwenen. Wel is het zo dat men, met name ten aanzien van de ver-
huur van onroerend goed, van het ondernemerschap veelal weinig zal merken.
Deze verhuur is immers in het algemeen vrijgesteld van omzetbelasting, met
als gevolg dat de voorbelasting niet aftrekbaar is, zodat per saldo het onder-
nemerschap geen zichtbaar effect heeft.

In de eerste jaren na 1978 manifesteerde het nieuwe ondernemerschap zich
met name in de problematiek ten aanzien van de verhuur van vakantiewonin-
gen. Tal van particulieren voelden zich kennelijk aangetrokken tot de belas-
tingplicht. De verhuur van een vakantiewoning leek immers te leiden tot af-
trek van de omzetbelasting bij aankoop en het voldoen van omzetbelasting
over de huurprijs. Dit betekende niet slechts een financieringsvoordeel, aan-
gezien de verhuur belast is naar het verlaagde tarief en de aldus verschuldigde
belasting veelal niet behoeft te worden voldaan op grond van de zogenoemde
kleine-ondernemersregeling van artikel 25 van de Wet. De belastingdienst
heeft tegen deze ondernemersdrift steeds drie barrières opgeworpen. In de
eerste plaats wordt het ondernemerschap van de verhuurder niet voetstoots
aangenomen. Indien het gebruik als tweede woning voor de verhuurder voor-
op staat en daarnaast incidenteel verhuur plaatsvindt, wordt het ondernemer-
schap ontkend. Om al te veel geschillen te voorkomen is bepaald dat verhuur
gedurende ten minste 140 dagen per jaar in ieder geval ondernemerschap op-
levert.13 Voor zover bekend is deze barrière nog niet aan rechterlijke toetsing
onderworpen geweest. Overigens lijkt mij ook bij een geringer verhuurvolu-
me een optreden als ondernemer mogelijk als aannemelijk gemaakt kan wor-
den dat ten aanzien van de woning niet het gebruik voor privé-doeleinden

12. Tweede Kamer 1977-1978, 14 887, Memorie van Toelichting, blz. 18 en 19.
13. Resolutie van 18 juli 1983, nr. 283-9975, V-N 1983, blz. 1594.
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maar de verhuur voorop staat. Een `mager' jaar behoeft het ondernemerschap
niet teniet te doen." Wel meen ik dat het oogmerk om duurzaam opbrengst te
verkríjgen uit de vakantiewoning ten opzichte van de privé-doeleinden dien-
aangaande in bepaalde gevallen van zo bijkomstige betekenis kan zijn, dat van
ondernemerschap te dien aanzien niet kan worden gesproken.

De vraag is of degene die een zakelijk recht op onroerend goed vestigt en ter
zake een jaarlijks bedrag ontvangt, zoals bij erfpacht het geval is, een ex-
ploitant is in de hier bedoelde zin.15 Het belang van het antwoord op deze vraag
laat zich aan de hand van het volgende geval illustreren. Stel een particulier
koopt een perceel bouwrijpe grond, ter zake waarvan hem een bedrag aan
omzetbelasting in rekening wordt gebracht. Vervolgens vestigt hij op die
grond een recht van erfpacht ten behoeve van een ondernemer die belaste
prestaties verricht en daarom de hem in rekening gebrachte omzetbelasting in
aftrek kan brengen. Is de bloot eigenaar ondernemer, dan mag hij de aan hem
in rekening gebrachte omzetbelasting in aftrek brengen en moet hij ter zake
van de vestiging van het zakelijke recht weer omzetbelasting voldoen. Aan-
gezien deze laatste belasting door de zakelijk gerechtigde in aftrek kan worden
gebracht, blijft de grond vrij van omzetbelasting. Als de bloot eigenaar geen
ondernemer is, mag hij de op de grond drukkende omzetbelasting niet in af-
trek brengen en is hij ter zake van de vestiging van het zakelijk recht geen
omzetbelasting verschuldigd. Op de grond blijft derhalve de aankoopomzet-
belasting drukken.

Waar `exploitatie' kennelijk een economisch begrip is en er uit economisch
oogpunt nauwelijks verschil bestaat tussen een uitgifte in erfpacht en een ver-
huur van grond, lijkt het mij zeer wel verdedigbaar ook de bloot eigenaar in dit
geval als exploitant te zien. Daaraan behoeft niet af te doen de omstandigheid
dat de vestiging van een zakelijk recht als erfpacht voor de omzetbelasting als
een levering wordt behandeld.

Wanneer de hier verdedigde opvatting niet juist zou zijn, valt de geschetste
cumulatie van belasting slechts te vermijden door toepassing van de hard-
heidsclausule dan wel een aanvulling van het wettelijk ondernemersbegrip in
die zin, dat ook een incidentele `levering' van onroerend goed in gevallen als
hier bedoeld als ondernemer wordt verricht. De Zesde richtlijn biedt daartoe
in artikel 4, derde lid, uitdrukkelijk de mogelijkheid.

Het ondernemerschap van de exploitant van een zaak is ook van belang in
gevallen waarin een ondernemer de feitelijke bedrijfsuitoefening staakt en
een of ineer bedrijfsmiddelen, bijvoorbeeld het bedrijfspand, gaat verhuren.
Aangezien de verhuur van de bedrijfsmiddelen veelal het karakter heeft van
vermogensbeheer, deed zich tot 1979 ten aanzien van die bedrijfsmiddelen een

14. A.E. de Moor acht in FED OB'6A: Art. 11 : 109 een beter criterium: het ten minste 140 dagen
per jaar voor de verhuur ter beschikking houden in voor verhuur geschikte seizoenen.
I5. Deze vraag is inmiddels voorgelegd aan het Hof van Justitie van de EG. Verwezen zij naar
paragraaf 3.3.
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levering in de zin van artikel 3, eerste lid, letter g, van de Wet voor. Ver-
mogensbeheer was niet te kwalificeren als de uitoefening van een bedrijf, het-
geen tot gevolg had dat de verhuurde bedrijfsmiddelen de onderneming had-
den verlaten.1ó

Nu de verhuurder van een onroerend goed sedert 1979 in het algemeen als
ondernemer wordt aangemerkt, blijft het verhuurde bedrijfspand tot het on-
dernemingsvermogen van de verhuurder behoren. Aan de voorwaarde voor
de levering ex artikel 3, eerste lid, letter g, van de Wet dat het goed het be-
drijfsvermogen heeft verlaten, wordt derhalve niet meer voldaan. Dit bete-
kent dat ook op dit punt het onderscheid tussen de uitoefening van een bedrijf
en vermogensbeheer niet meer van betekenis is.

De recente jurisprudentie met betrekking tot de quasi-ondernemer laat zien
dat deze ondernemer toch niet op alle punten op gelijke wijze wordt behan-
deld als de `echte' ondernemer. De Hoge Raad heeft namelijk beslist dat een
quasi-ondernemer te zamen met anderen geen fiscale eenheid kan vormen in
de zin van artikel 7, vierde lid, van de Wet." Het berechte geval betrof een
directeurlaandeelhouder van een BV die een bedrijfspand aan de BV ver-
huurde. Nu de behandeling van een quasi-ondernemer en een gewone onder-
nemer niet steeds gelijk is, zal in voorkomende gevallen moeten worden be-
oordeeld of de exploitant van een zaak is aan te merken als een ondernemer in
de zin van artikel 7, eerste lid, van de Wet, of dat hij 'slechts' ondernemer is op
de voet van artikel 7, tweede lid, aanhef en letter b, van de Wet. Het aloude
onderscheid tussen de uitoefening van een bedrijf en vermogensbeheer, dat
door de invoering van laatstbedoelde wetsbepaling zijn betekenis nagenoeg
leek te hebben verloren, wordt in zoverre weer actueel.'~

Kort voor de invoering van het ondernemerschap van de exploitant van een
zaak heeft de Hoge Raad in een geval van staking van de feitelijke bedrijfsuit-
oefening gevolgd door verhuur van activa van de onderneming een aanwijzing
gegeven bij de beoordeling van het ondernemerschap van de verhuurder. `v
Indien sprake is van arbeid die vermogensbeheer te boven gaat, moet zulks als
uitoefening van een bedrijf in de zin van artikel 7, eerste lid, van de Wet wor-
den aangemerkt. Daarvan is met name sprake wanneer het huurcontract met
zich brengt dat de verhuurder in enigszins betekenende mate verplicht is de
vervanging of het onderhoud van de bedrijfsoutillage te verzorgen. Dit crite-
rium kwam in eerdere uitspraken van de Tariefcommissie niet zonder meer

16. In die zin bijvoorbeeld TC 14 oktober 1975, nr. 10 668 O'68, V-N 1976, blz. 419, TC 14
oktober 1975, nr. 10 782 O'68, V-N 1976, blz. 597, en HR 7 september 1977, nr. 18 349, BNB
1977I235.
17. HR 1 april 1987, nr. 23 644, BNB 1987I203 met noot van A.L.C. Simons.
18. In die zin ook C.L. van Lindonk, De fiscale eenheid in de omzetbelasting, Weekblad 19891
5860, blz. 313 e.v.
19. HR 7 september 1977, nr. 18 298, BNB 19771234 met noot van L.F. Ploeger.
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naar voren. Wel heeft dit college ook op de zorg die de verhuurder aan het
verhuurde moest besteden gelet.'-~

Tot de exploitatie van een onroerend goed dienen mede te worden gerekend
de verwerving van het onroerend goed en de vervreemding daarvan. De ver-
huurder van een onroerend goed die dit goed verkoopt, doet dit derhalve als
ondernemer.

4.2.2. PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN21

Publiekrechtelijke lichamen treden niet op als ondernemer voor zover zij han-
delen ter uitvoering van hun overheidstaak. Van een overheidstaak in deze zin
is slechts sprake als de taak is opgedragen door een hogere wetgever.ZZ In dit
verband is van belang de uitlegging van artikel 4, vijfde lid, van de Zesde
richtlijn door het Hof van Justitie van de EG. Het Hof oordeelde dat publiek-
rechtelijke lichamen niet in de heffing van omzetbelasting worden betrokken
voor hun handelen als overheid in strikte zin. Van een handelen als overheid is
sprake als het betreft werkzaamheden die door publiekrechtelijke lichamen
worden verricht in het kader van het specifiek voor hen geldende juridisch
regiem, met uitsluiting van de werkzaamheden die zij onder dezelfde juridi-
sche voorwaarden als particuliere economische subjecten verrichten.23

Tot aan de arresten van 5 april 1978, ook bekend als de Veren-arresten,
werden algemeen als overheidstaken ook gezien taken, waartoe de wetgever
weliswaar geen opdracht heeft gegeven, doch die naar hun wezen als over-
heidstaken dienden te worden beschouwd.24 Ook uit de geschiedenis van de
totstandkoming van artikel 7, derde lid, van de Wet kan worden afgeleid dat
de wetgever in elk geval twee categorieën prestaties voor ogen heeft gehad
welke als zijnde prestaties als overheid niet aan de heffing van omzetbelasting
zijn onderworpen: prestaties ter uitvoering van een als overheid in de strikte
zin van het woord opgedragen taak en andere overheidsprestaties.25 Ook uit de
op 8 juni 1978 verschenen Memorie van Antwoord op het wetsontwerp tot

20. TC 13 maart 1961, nr. 9379 O, BNB 19611271, in een geval waarin aan het geschikt maken en
houden van het verhuurde zoveel zorg moest worden besteed dat van normaal vermogensbeheer
geen sprake meer was.
2L In deze paragraaf zijn mede verwerkt onderdelen van het artikel Het ondernemerschap van
gemeenten, Weekblad 1978I5368, blz. 737 e.v.
22. HR 5 april 1978, nr. 18 345 en 18 474, BNB 1978I168 en 1978I169.
23. Zie paragraaf 3.6. HvJ 17 oktober 1989, nr. 231187 ( Carpaneto Piacentino) en 129188 ( River-
gado), Weekoverzicht 21189. In zijn conclusie omschreef de advocaat-generaal Mischo de hande-
lingen als overheid als handelingen verricht bij de uitoefening van een soevereine bevoegdheid,
verricht krachtens een in de rechtsorde van de staat opgelegde verplichting ofverricht door middel
van eenzijdige handelingen of gedragingen met gebruikmaking van prerogatieven die buiten het
gewone recht vallen.
24. Zie de conclusie van de advocaat-generaal Van Soest voor de arresten van 5 april 1978.
25. Tweede Kamer zitting 1967-1968, 9324, Memorie van Toelichting, blz. 32 Lk.
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aanpassing van de Wet aan de bepalingen van de Zesde richtlijn bleek nog een
tweedeling: niet alleen de wettelijk aan een publiekrechtelijk lichaam opge-
dragen taak, maar ook handelingen, verricht ter uitvoering van een vorm van
overheidszorg welke naar zijn aard uitsluitend door de overheid kan worden
behartigd.'-6

Intussen heeft de Hoge Raad een opvallend arrest gewezen inzake de be-
grenzing van de overheidstaak van publiekrechtelijke lichamen.~' De exploita-
tie van parkeerterreinen die voor het openbaar vervoer openstaan door een
gemeente geschiedt ter uitvoering van de haar bij artikel 209, aanhef en letter
h, van de gemeentewet opgedragen taak. Daaraan doet niet af dat de terreinen
geen deel uitmaken van het normale, voor doorgaand verkeer bestemde we-
gennet en slechts via specíale in- en uitritten kunnen worden bereikt c.q. ver-
laten. Belangwekkend is dat de Hoge Raad een overheidstaak afleidt uit arti-
ke1209 van de gemeentewet. Naar mijn mening gaat het in dit artikel om een
regeling van de bevoegdheid van burgemeester en wethouders binnen het be-
stuur van de gemeente. Een vereniging of een stichting kent vaak naast een
bestuur een dagelijks bestuur dat met bepaalde bestuurshandelingen wordt
belast. Zo is ook in de gemeentewet het dagelijks bestuur, toekomend aan
burgemeester en wethouders, geregeld. Toegegeven zij dat het karakter van
statuten en wet verschillend is en dat men een bestuursregeling binnen een
gemeente zeer wel tevens als een opdracht aan het desbetreffende bestuurs-
orgaan kan lezen. De vraag is hier derhalve: is een bestuursregeling binnen
een gemeente tevens een opdracht aan de verschillende bestuursorganen? Als
dat in omzetbelastingtechnische zin zo is, zijn er waarschijnlijk nog maar wei-
nig handelingen van een overheidslichaam die binnen het bereik van de omzet-
belasting vallen. Wat bijvoorbeeld te denken van artike1209, aanhef en letter
a, van de gemeentewet, waarin burgemeester en wethouders belast worden
met de uitvoering van de besluiten van de gemeenteraad? Indien dit de strek-
king van het arrest is, moet geconcludeerd worden dat de Hoge Raad de over-
heidstaak van publiekrechtelijke lichamen aanzienlijk ruimer ziet dan het Hof
van Justitie van de EG.

Aangenomen dat niet alles wat burgemeester en wethouders doen voor de
omzetbelasting kan gelden als de uitvoering van een opgedragen overheids-
taak rijst de vraag of binnen de aan burgemeester en wethouders in artike1209
van de gemeentewet opgedragen taken wellicht gedifferentieerd moet wor-
den. Het hier bedoelde arrest van de Hoge Raad geeft daarvoor op zichzelf
weliswaar geen aanknopingspunten, maar denkbaar is dat al naar gelang van

de aard van de taken al of niet een overheidstaak wordt aangenomen. In arti-
kel 209 is naast uitvoeringshandelingen, zoals letter a, ook sprake van de uit-
oefening van toezicht en zorg, zoals letter g, en het doen van benoemingen. De

26. Tweede Kamer zitting 1977-1978, 14 887, Memorie van Antwoord, blz. 7.
27. HR 9 maart 1988, nr. 24 732, BNB 1988I173 met noot van L.F. Ploeger. Zie ook mijn aan-
tekening op dit arrest ín Belastingblad 1989, blz. 16 e.v.
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Hoge Raad refereert aan letter g en concludeert daaruit tot een overheidstaak.
Wanneer wij ons beperken tot die letter, dan brengt dat nog geen duidelijk-
heid. In letter g is immers aan burgemeester en wethouders ook opgedragen de
instandhouding van veren. Juist ten aanzien van die activiteit heeft de Hoge
Raad in de arresten van 5 april 1978 beslist dat dienaangaande geen sprake is
van de uitoefening van een overheidstaak.~ Niet duidelijk is of de arresten van
5 april 1978 hun betekenis voor wat betreft de begrenzing van het begrip `over-
heidstaak' hebben verloren. Waarschijnlijk lijkt dit niet, omdat in dat geval
van de Hoge Raad toch wel een nadere aanduiding in het onderhavige arrest
mocht worden verwacht.29

Indien werkzaamheden van een publiekrechtelijk lichaam worden verricht
ter uitvoering van een overheidstaak, kan niettemin van ondernemerschap
met betrekking tot die werkzaamheden sprake zijn. Op grond van artikel 7,
derde lid, van de Wet kan de minister bepalen dat dergelijke prestaties als
ondernemer worden verricht, in gevallen waarin die prestaties uit hun aard
ook door ondernemers kunnen worden verricht. In artikel 3 van de Uitvoe-
ringsbeschikking zijn als zodanig aangewezen:
- de levering van onroerende goederen;
- het bouwrijp maken van grond;
- het aanleggen of onderhouden van tuinen ten behoeve van derden;
- het geven van gelegenheid tot kamperen.
De bedoeling van deze aanwijzingen is het voorkomen van verstoring van con-
currentieverhoudingen.30 Dit betekent naar mijn mening niet dat de toepas-
sing van die aanwijzingen in een concreet geval slechts mogelijk is indien zich
in dat geval ook werkelijk een verstoring van concurrentieverhoudingen voor-
doet.31

In paragraaf 3.6. is betoogd dat de interpretatie van het begrip `overheids-
taak' door de Hoge Raad tot gevolg heeft dat evengenoemde aanwijzingen
hun betekenis hebben verloren.

Voor zover de werkzaamheden van een publiekrechtelijk lichaam niet wor-
den verricht ter uitvoering van een overheidstaak, dient het ondernemerschap
met betrekking tot die werkzaamheden te worden getoetst aan de bepalingen
van artikel 7, eerste en tweede lid, van de Wet.

28. Ook het arrest HR 1 april 1987, nr. 23 732 (IJ-veren II), BNB 1987I189, gaat daarvan uit.
29. Als dit toch het geval zou zijn en de instandhouding van veerdiensten tot de overheidstaak zou
behoren, komt de wetgeving mijns inziens in strijd met de bepalingen van de Zesde richtlijn,
waarin publiekrechtelijke lichamen voor personenvervoer uitdrukkelijk als ondernemer worden
aangemerkt.
30. Tweede Kamer zitting 1967-1968, 9324, Memorie van Antwoord, blz. 62 r.k. en 63 Lk. Gelet
op de systematiek van artikel 7 zal het constateren van een verstoring van concurrentieverhou-
dingen op zichzelf niet voldoende zijn om ondernemerschap van de gemeente aan te nemen.
Daarvoor is nodig een aanwijzing op de voet van het derde lid van dat artikel. In die zin ook Hof
Amsterdam 20 juni 1989, nr. 466188, V-N 1989, blz. 3492.
31. In die zin ook A.E. de Moor, Omzetbelasting en onroerend goed, tweede druk, Deventer
1976, blz. 90. Anders J.C. Hanhart, BTW en saneringsprojekten, MBB 1976, blz. 87 e.v.
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4.2.2.1. Bestemmings- en saneringsplannen32

Gemeenten spelen een belangrijke rol op het terrein van het onroerend goed,
met name door de vaststelling en uitvoering van bestemmings- en sanerings-
plannen. Van belang is daarom te weten of en in hoeverre de gemeente daarbij
als ondernemer optreedt. De vaststelling van een plan wordt de gemeente in
een aantal situaties opgedragen door de Wet op de Ruimtelijke Ordening
(Stb. 1962, 286), zodat in zoverre in elk geval door de gemeente wordt gehan-
deld als overheid en niet als ondernemer.'3 Dit is anders bij de uitvoering van
een plan, omdat daartoe door een hogere wetgever geen opdracht wordt gege-
ven.34 Indien geen sprake is van overheidshandelen, dient te worden beoor-
deeld of de gemeente ter zake voldoet aan de voorwaarden voor het onder-
nemerschap. Dit is volgens de Hoge Raad niet het geval ten aanzien van de
aanleg van straten, parken, plantsoenen en andere gemeenschapsvoorzienin-
gen op grond van de volgende omstandigheden:
a. het gaat om de aanleg van bij de gemeente in eigendom blijvende voorzie-

ningen, en
b. tegenover die aanleg staat geen vergoeding.
Van Vliet meent dat deze criteria inhouden dat de aanschaf van bedrijfsmidde-

len door een ondernemer buiten het kader van het ondernemerschap valt,
omdat de goederen bij die ondernemer in eigendom blijven en tegenover de

aanschaf ervan op zichzelf geen vergoeding staat.35 Het lijkt niet waarschijnlijk

dat deze consequentie door de Hoge Raad is bedoeld. Naar mijn mening is de
beslissing van de Hoge Raad met betrekking tot de aanleg van gemeenschaps-
voorzieningen niet volledig. Het ondernemerschap vangt aan met de verwer-

ving van de voor het optreden als zodanig noodzakelijke goederen en dien-

sten. Voor de vraag of van ondernemerschap sprake is, moet worden beoor-
deeld op welke wijze die goederen en diensten zullen worden gebruikt. De

aard van het gebruik dient immers te beslissen over het ondernemerschap ter

32. In deze paragraaf zijn mede verwerkt onderdelen uit mijn artikel Het ondernemerschap van
gemeenten bij de uitvoering van bestemmings- en saneringsplannen, Weekblad 1980~5472, blz.
1129 e.v.
33. HR 15 september 1982, nr. 20 847, BNB 1982~284 met noot van L.F. Ploeger, en HR 29 april
1987, nr. 23 777, BNB 1987~194.
34. HR 12 maart 1980, nr. 19 239, BNB 1980I128 met noot van C.P.Tuk. In de bij dit arrest
bevestigde uitspraak van het Hof 's-Hertogenbosch werd ter zake een overheidshandelen aan-
genomen op grond van de overweging dat `uit het geheel van de bepalingen van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening en het Besluit bijdragen reconstructie- en saneringsplannen ... volgt, dat de
uitvoering van een saneringsplan als bedoeld in de onderwerpelijke bepalingen is opgedragen aan
de gemeente waarvan de raad het saneringsplan heeft vastgesteld'. J.C. Hanhart, BTW en sane-
ringsprojekten, MBB 1976, blz. 87 e.v., betoogde dat een gemeente bij het uitvoeren van een
saneringsplan niet als ondernemer optreedt, omdat in dat geval geen sprake is van verstoring van
concurrentieverhoudingen. Deze opvatting is bestreden door J. Reugebrink, Enkele aspecten van
de heffing van omzetbelasting ten aanzien van onroerend goed, Bouwrecht 1976, blz. 638 e.v.
35. D.G. van Vliet, Ondernemerschap in de omzetbelasting, Weekblad 1980I5451, blz. 425 e.v.
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zake en de aftrekbaarheid van de voorbelasting. De vraag die de Hoge Raad
had dienen te beantwoorden is daarom naar mijn mening deze: stempelt het
gebruik van de gemeenschapsvoorzieningen door de gemeente die gemeente
tot ondernemer? Zo ja, dan valt ook de aanleg van die voorzieningen binnen
het kader van de onderneming. Indien deze vraag tot uitgangspunt wordt ge-
nomen, bestaat voor de door Van Vliet geuite vrees geen grond. Alsdan be-
hoeft men ook geen moeite te hebben met de vraag ofde omstandigheid dat de
kosten van de aanleg van gemeenschapsvoorzieningen (gedeeltelijk) worden
doorberekend in de grondprijs van invloed is op het al of niet als ondernemer
optreden door de gemeente te dien aanzien.;`' Het gebruik van die voorzie-
ningen blijft immers hetzelfde, of de kosten van die voorzieningen nu zijn
terug te vinden in de grondprijs of niet.

Uitgaande van het gebruik van de gemeenschapsvoorzieningen kan gesteld
worden dat de verharde voorzieningen - wegen, pleinen, e.d. - worden ge-
bruikt voor een overheidstaak, aangezien het beheer van deze voorzieningen
in de artikelen 15 en 16 van de Wegenwet (Stb. I930, 342) aan de gemeente is
opgedragen. Ten aanzien van de andere voorzieningen is naar mijn mening
niet zonder meer een opdracht van een hogere wetgever aan te wijzen. De
Hoge Raad maakt onderscheid tussen prestaties van een gemeente die daad-
werkelijk rechtstreeks aan derden worden verricht en de enkele beschikbaar-
stelling van gemeenschapsvoorzieningen. Ten aanzien van de laatstbedoelde
prestaties treedt de gemeente niet op in het economische verkeer.;' In zoverre
treedt de gemeente derhalve niet op als ondernemer. Uit het vorenstaande
volgt dat de gemeente de gemeenschapsvoorzieningen niet gebruikt als onder-
nemer, hetgeen betekent dat de gemeente bij de aanleg van die voorzieningen
in beginsel ook niet als ondernemer optreedt. Zoals uit het vervolg blijkt is
evenwel denkbaar de situatie waarin de aanleg van gemeenschapsvoorzienin-
gen geacht moet worden plaats te vinden binnen het kader van de onderne-
ming van de gemeente, doch het uiteindelijke gebruik van die voorzieningen
plaatsvindt buiten het kader van de onderneming.

Voor zover een gemeente in het kader van de uitvoering van een bestem-
mings- of saneringsplan bouwrijpe grond levert ofgrond bouwrijp maakt, doet
zij dat als ondernemer. In artikel3 van de Uitvoeringsbeschikking, gegrond op
artikel 7, derde lid, van de Wet, is zulks uitdrukkelijk bepaald. In het arrest
van de Hoge Raad van 12 maart 1980 ging het met name ook om de uitlegging
van het begrip `bouwrijp maken' en meer concreet om de vraag of het aan-
leggen van gemeenschapsvoorzieningen kan gelden als een onderdeel van het
bouwrijp maken van de bouwterreinen. De Hoge Raad besliste dat onder
`bouwrijp maken' in dit verband moet worden verstaan het bewerken van de
grond zelf en het treffen van voorzieningen die uitsluitend dienstbaar zijn aan
die grond. Van Dale omschrijft dit begrip als: het geschikt maken van de grond

36. Redactie Vakstudie Nieuws, V-N 1980, blz. 722.
37. HR 1 april 1987, nr. 23 732 (IJ-veren II), BNB 1987~189 met noot van L.F. Ploeger.
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om erop te bouwen (na drainage, inklinking, enz. ). In paragraaf 8, tweede lid,

van de Toelichting Onroerende goederen wordt het bouwrijp maken van de
grond als een vervaardigingshandeling aangemerkt. In de laatstgenoemde
twee gevallen wordt kennelijk eveneens uitgegaan van een fysiek gebeuren,
zonder hetwelk geen sprake is van bouwrijp maken.

Belangrijk is dat de Hoge Raad bewerkingen van de grond zelf eist of voor-
zieningen uitsluitend dienstbaar aan de grond. In genoemde toelichtingsbepa-
ling wordt namelijk gezegd dat grond welke zelf geen bewerkingen heeft on-
dergaan maar door in de omgeving daarvan getroffen voorzieningen (beter)
voor bebouwing geschikt is geworden, ook als bouwrijpe grond moet worden
aangemerkt. De vraag is of deze uitlegging van bouwrijp maken zich verdraagt

met de door de Hoge Raad gegeven omschrijving. Dit zal naar mijn mening
slechts het geval zijn, indien men de voorzieningen in de omgeving, waarvan in
de toelichting sprake is, interpreteert als voorzieningen die uitsluitend dienst-

baar zijn aan de desbetreffende grond. Dat dit zo is acht ik niet vanzelfspre-
kend nu een ruimere opvatting met betrekking tot in de omgeving getroffen
voorzieningen zeer wel verdedigbaar is. Een dergelijke ruimere opvatting tref-
fen wij aan in de conclusie voor het arrest van 12 maart 1980 van de advocaat-

generaal Van Soest. Hij stelde dat de gemeente, als zij zich bezighoudt met de
aanleg van straten, plantsoenen en dergelijke gemeenschapsvoorzieningen in
het plan, doende is met `het bouwrijp maken van grond', ongeacht ofde laatst-

bedoelde grond nu de grond is waarop de straten e.d. worden aangelegd dan

wel de grond waarlangs (in de omgeving waarvan) de straten e.d. worden aan-
gelegd.

Ik acht het verdedigbaar te stellen dat het voor het geschikt maken voor

bebouwing noodzakelijk i~ dat tussen de bouwpercelen een stelsel van wegen

e.d. wordt aangelegd. In dit verband kan aangevoerd worden dat zonder we-
gen de verkoop van bouwterreinen niet mogelijk is en dat er derhalve een
causaal verband bestaat tussen het leveren van die grond en de aanleg van het

wegenstelsel.3ft Dit brengt ons tevens op de andere mogelijkheid van een on-
dernemerschap, namelijk die van het leveren van onroerende goederen. Af-
gezien van de invulling van het begrip bouwrijp maken moet derhalve ook

bezien worden of de aanleg van de gemeenschapsvoorzieningen niet geschiedt

in het kader van de levering van onroerende goederen, in casu de bouwterrei-

nen. Aangezien de aanleg van althans een gedeelte van de gebruikelijke ge-
meenschapsvoorzieningen in de gegeven maatschappelijke situatie absoluut

noodzakelijk is om te komen tot bebouwing van de grond en daarmee tot

levering van de grond, lijkt het mij uit omzetbelastingoogpunt juist de aanleg

van die voorzieningen, althans een aantal daarvan, te begrijpen in het onder-

38. G.M.J. van Oers, Financieel Overheidsbeheer 198314, blz. 147, benadrukt dat straten e.d. in

bestemmingsplannen slechts worden aangelegd met het doel grond te verkrijgen waarop wonin-

gen of fabrieken kunnen worden gebouwd. Een integraal, ondeelbaar proces derhalve, dat zich

niet zonder dat zulks grote problemen veroorzaakt op een kunstmatige manier laat splitsen.
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nemershandelen van de gemeente. Ik geloof niet dat de omstandigheid dat de
desbetreffende wegen e.d. niet uitsluitend dienstbaar zullen zijn aan de eige-
naren van de bouwpercelen, zulks behoeft uit te sluiten.39 Volledigheidshalve
voeg ik daaraan toe dat in mijn visie het beschikken door de gemeente over
wegen e.d. ten behoeve van de algemene dienst een levering in de zin van
artikel 3, eerste lid, letter g, van de Wet impliceert,`~ welke levering echter kan
worden ontgaan door gebruik te maken van de goedkeuring vervat in para-
graaf 8, vierde lid, van de Toelichting Gemeenten. Aan die goedkeuring is de
voorwaarde verbonden dat de gemeente in zoverre afziet van de aftrek van
voorbelasting, zodat men langs die weg toch weer zou uitkomen op het door de
Hoge Raad bepaalde resultaat.

Ten slotte kan men op dit punt ook nog de waarheid in het midden zoeken.
Alvorens er een definitieve bestrating ligt komen aan de orde het verrichten
van grondwerk, het aanleggen van de bouwstraat en pas later het aanleggen
van de definitieve bestrating, soms in meerdere fasen. Men zou ook kunnen
stellen dat er ondernemerschap is tot en met de fase van de aanleg van de
bouwstraat. De bepaling van de aftrek van voorbelasting en de eventuele toe-
passing van artikel 3, eerste lid, letter g, van de Wet worden daar echter niet
eenvoudiger op.

Een zeer ruime opvatting omtrent het begrip `bouwrijp maken' treft men
aan bij Reugebrink." Hij acht grond bouwrijp indien, na de administratieve
ontsluiting door de gemeenteraad, voorbelasting - hoe gering ook - aan die
grond kan worden toegerekend. Hij verdedigt deze definitie met een beroep
op de gedachte van voorkoming van dubbele heffing. Een dubbele heffing doet
zich zijns inziens voor als de gemeente maagdelijke grond koopt, een boom
rooit met behulp van een daartoe aangeschafte zaag en de grond vervolgens
levert, terwijl voor de aanschaf van de zaag geen recht op aftrek van voorbelas-
ting zou gelden. Dit uitgangspunt is op zichzelf redelijk, maar leidt ten aanzien
van onroerend goed niet tot het gewenste resultaat. Gesteld al dat de gemeen-
te in casu als ondernemer zou optreden, dan zou voor de uitoefening van het
recht op aftrek van voorbelasting gelet moeten worden op de bepalingen dien-
aangaande in artikel 15 van de Wet. Welnu, de gemeente heeft globaal gezegd
alleen recht op aftrek van voorbelasting die betrekking heeft op belaste presta-
ties. In casu is dat alleen het geval als de desbetreffende grond door de ge-
meente is vervaardigd. Is er geen sprake van vervaardiging, dan is de zaag in de
visie van Reugebrink gebezigd voor een vrijgestelde prestatie, zodat geen af-
trek van voorbelasting kan plaatsvinden. Er moet derhalve onderscheid ge-

39. De Hoge Raad kent aan de samenhang tussen bouwterreinen en gemeenschapsvoorzieningen
geen betekenis toe. Dit blijkt duidelijk ook uit HR 11 februari 1987, nr. 23 624, BNB 1987~107.
40. In die zin ook A.E. de Moor, Het vergoedingsvereiste in de omzetbelasting (Van Dijck bun-
del), Deventer 1988, blz. 270.
41. Enkele aspecten van de heffing van omze[belasting ten aanzien van onroerend goed, Bouw-
recht 1976, blz. 638 e.v.
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maakt worden tussen bouwrijp maken, van belang voor de vraag of de ge-
meente als ondernemer optreedt, en vervaardigen, van belang voor de vraag
of recht op aftrek van voorbelasting bestaat.

Dit brengt ons tot de vraag hoe de begrippen bouwrijp maken en vervaar-
digen zich tot elkaar verhouden. Als een gemeente zich in het kader van de
uitvoering van een plan beperkt tot het aanleggen van straten e.d. en aan de
bouwterreinen op zichzelf niets doet, hetgeen in bepaalde gevallen voorkomt,
is dan nog sprake van vervaardigen? De vraag kan dus ook zo worden gesteld:
kan men maagdelijke grond veranderen in een ander goed zonder dat van
bouwrijp maken sprake is? Ik meen dat die vraag bevestigend kan worden
beantwoord. De functie van de desbetreffende percelen grond kan door de
aanleg van infrastructurele werken zodanig worden veranderd dat dienaan-
gaande gesproken moet worden van andere goederen. Steun voor die opvat-
ting is naar ik meen te vinden in de jurisprudentie van het Hof van Justitie van
de EG inzake het begrip `vervaardigd'.;'- ln die jurisprudentie wordt grote
nadruk gelegd op de eventuele functieverandering die de handelingen ten ge-
volge hebben. In elk geval zal het zeker de bedoeling van de wetgever zijn
geweest in het gestelde geval de grond in de omzetbelastingsfeer te brengen.'3

Voor zover een gemeente bij het uitvoeren van bestemmings- en sanerings-
plannen niet optreedt als ondernemer kan de voorbelasting niet in aftrek wor-
den gebracht. Aangezien een gemeente ernaar zal streven de kosten van de
aanleg van gemeenschapsvoorzieningen door te berekenen in de prijs van de
uit te geven bouwrijpe grond en de gemeente over die prijs omzetbelasting
verschuldigd is, zal een cumulatie van omzetbelasting kunnen ontstaan. Op de
kosten van de gemeenschapsvoorzieningen drukt dan behalve de niet-aftrek-
bare voorbelasting ook de omzetbelasting die betrekking heeft op het gedeelte
van de verkoopprijs van de grond, dat toe te rekenen is aan die voorzieningen.
Er is daarom goedgekeurd dat aftrek van voorbelasting op de kosten van de
aanleg van gemeenschapsvoorzieningen niettemin plaatsvindt voor zover de
kosten van die voorzieningen worden doorberekend in de grondprijzen en
daarover omzetbelasting is verschuldigd.~

4.2.3. FISCALE EENHEID

Ingevolge artikel 7, vierde lid, van de Wet worden natuurlijke personen en
lichamen in de zin van de AWR, die in Nederland wonen of gevestigd zijn dan

42. Hv] 14 mei 1985, nr. 139184, BNB 1985l335 met noot van L.F. Ploeger.
43. In deze zin ook de resolutie van 16 juni 1981, nr. 280-19 756, V-N 1981, blz. 1342.
44. Zie paragraaf 8, derde lid, Toelichting Onroerend goed en paragraaf 12 Toelichting Gemeen-
ten. De regeling is nader uitgewerkt in de resolutie van 6 augustus 1980, nr. 280-10 178, V-N 1980,
blz. 1847. Voor de wijze van de bepaling van de aftrekbare voorbelasting in deze gevallen zij
verwezen naar mijn artikel De aftrek van voorbelasting door gemeenten bij de uitvoering van
bestemmings- en saneringsplannen, Weekblad 1981I5493, blz. 405 e.v.
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wel aldaar een vaste inrichting hebben en die in financieel, organisatorisch en
economisch opzicht zodanig zijn verweven dat zij een eenheid vormen, als één
ondernemer aangemerkt. Vanaf 1 januari 1989 bestaat de fiscale eenheid niet
meer van rechtswege, maar is daartoe een beschikking van de inspecteur ver-
eist. De inspecteur kan die beschikking nemen al of niet op verzoek van be-
langhebbenden. Deze wijziging houdt verband met de invoering van de aan-
sprakelijkheid voor de onderdelen van de fiscale eenheid voor de omzetbelas-
tingschuld van de eenheid, ongeacht bij welk onderdeel die schuld is opgeko-
men (artikel 41i van de Wet). De achtergrond van de wijziging in de
totstandkoming van de fiscale eenheid is het bieden van rechtszekerheid op dit
punt aan betrokkenen.~'

Het gevolg van een fiscale eenheid is dat handelingen tussen onderdelen van
die eenheid niet in de heffing van omzetbelasting worden betrokken. Dit is
veelal niet van materieel belang, omdat een eventuele heffing in het algemeen
geneutraliseerd wordt door de aftrek van voorbelasting. Het voordeel van een
fiscale eenheid ligt veelal op administratief gebied en~of op het terrein van de
financiering. Overigens kan een fiscale eenheid ook tot een financieringsna-
deel aanleiding geven. Te denken valt aan een (op zichzelf belast) rekencen-
trum binnen een (vrijgesteld) bankconcern; bij een fiscale eenheid is de input-
omzetbelasting van het rekencentrum niet aftrekbaar omdat de output van de
fiscale eenheid vrijgesteld is van omzetbelasting. Een voorbeeld van een geval
waarin een fiscale eenheid ook uit een oogpunt van omzetbelasting voordelig
voor betrokkenen uitwerkt is te vinden in een arrest van de Hoge Raad van 10
december 1980.'6 Een holdingmaatschappij, die op zichzelf geen ondernemer
was, kon toch aanspraak maken op aftrek indien zij met de (belaste) werk-
maatschappijen een eenheid zou vormen. Het algemene kenmerk van de hui-
dige omzetbelasting- heffing van omzetbelasting bij de een en aftrek van voor-
belasting door de ander - heeft er in enkele gevallen toe geleid dat de belas-
tingdienst zich verweerde met een beroep op een fiscale eenheid teneinde al-
dus de onvolledige werking van het systeem - geen voldoening door de een en
toch aftrek door de ander - te ontgaan."

In een recent arrest heeft de Hoge Raad de vereisten voor het bestaan van

45. Voor een discussie omtrent het belang van de rechtszekerheid enerzijds en het belang van de
fraudebestrijding anderzijds zie men de Handelingen van de Tweede Kamer, blz. 105-5926 e.v.
Een pleidooi voor een fiscale eenheid op verzoek in samenhang met een aansprakelijkheidsrege-
ling is gehouden door E.H. van den Elsen en R.N.G. van der Paardt, De fiscale eenheid voor de
heffing van omzetbelasting en de aansprakelijkheid voor omzetbelastingschulden, Weekblad
198515677, blz. 433. H.A. Kogels, De fiscale eenheid voor de BTW in beweging, Weekblad 19881
5845, blz. 1487 e.v., acht de maatregel een bijdrage aan de behoefte aan duidelijkheid en rechtsze-
kerheid bij de belastingplichtige. Verschillende aspecten van de door de inspecteur te nemen
beschikking zijn behandeld door M.W.M. van de Leur, Nieuwe regels voor de omzetbelasting,
MBB 1989, blz. 119 e.v.
46. HR 10 december 1980, nr. 19 627, BNB 198U44 met noot van C.P. Tuk.
47. HR 6 september 1978, nr. 18 537, BNB 1978~257, en HR 19 december 1979, nr. 18 830, V-N
1980, blz. 168.
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een fiscale eenheid samengevat. Van een verwevenheid in financieel opzicht is
sprake als ten minste de meerderheid van de aandelen - daaronder begrepen
de zeggenschap - middellijk of onmiddellijk in dezelfde handen is. Voor een
verwevenheid in organisatorisch opzicht is vereist dat de vennootschappen
onder een gezamenlijke, althans als een eenheid functionerende, leiding
staan, dan wel de leiding van de ene vennootschap feitelijk ondergeschikt is
ten opzichte van die van de andere. Een verwevenheid in economisch opzicht
is aanwezig als de activiteiten van de vennootschappen in hoofdzaak strekken
tot verwezenlijking van een zelfde economisch doel, zoals de bediening van
een gemeenschappelijke klantenkring, dan wel de activiteiten van de ene ven-
nootschap in hoofdzaak ten behoeve van de andere worden uitgeoefend.~8 De
verwevenheid moet voorts een duurzaam karakter hebben; niet voldoende is
dat de verwevenheid het gevolg is van een omstandigheid van incidentele
aard.49

Ik wil mij in het kader van deze verhandeling beperken tot de verwevenheid
in economisch opzicht, die noodzakelijk is voor het bestaan van een fiscale
eenheid. In de eerste plaats bestaat die verwevenheid als de activiteiten van de
betrokkenen in hoofdzaak strekken tot verwezenlijking van een gemeen-
schappelijk doel, zoals de bediening van een gemeenschappelijke klanten-
kring. In de jurisprudentie van de Gerechtshoven is een ontwikkeling te on-
derkennen waarbij de eis van de gemeenschappelijke klantenkring nauw
wordt genomen. Ook het verrichten van dezelfde werkzaamheden in verschil-
lende regio's en dus voor verschillende klanten werd niet geacht aan deze eis te
voldoen.'" Ik betreur deze ontwikkeling in zoverre, dat naar mijn mening voor
een verwevenheid in economisch opzicht het verrichten van dezelfde werk-
zaamheden belangrijker moet worden geacht dan het hebben van dezelfde
klanten.s' Door een rigide toepassing van `dezelfde klantenkring' lijkt het in-
stituut fiscale eenheid ten dode opgeschreven.SZ

De Hoge Raad spreekt van een gemeenschappelijke klantenkring. Te vrezen
valt dat daarmee inderdaad bedoeld is: dezelfde klantenkring.5' Overigens
acht de Hoge Raad aan het vereiste van de economische verwevenheid vol-
daan te zijn, als de activiteiten van de vennootschappen in hoofdzaak strekken
tot de bediening van een gemeenschappelijke klantenkring. Dit laat ruimte

48. HR 22 februari 1989, nr. 25 068, BNB 1989I112 met noot van L.F. Ploeger.
49. HR 19 december 1979, nr. 18 537, BNB 1980145 met noot van C.P. Tuk.
50. Hof 's-Gravenhage 16 september 1986, nr. 2756184. Zie ook Hof Arnhem 17 september 1981,
nr. 025~1978, BNB 1983171.
51. J. Reugebrink, Omzetbelasting, zesde druk, Deventer 1990, blz. 76, bepleit in dit verband ook
een zekere marge, bijvoorbeeld van l0010.
52. In dezelfde zin J.W. Verstraate in zijn aantekening op FED 1987~117.
53. In die richting gaat mijns inziens Hof Arnhem 27 april 1989, nr. 1403I1987, FED 1989~487.
Redactie Vaks[udie Nieuws, V-N 1989, blz. 1147, meent echter dat de formulering `gemeenschap-
pelijke klantenkring' duidelijk ruimer is dan 'dezelfde klanten'. Zo ook J.L.M.J. Vervloed en
W.B. Bod, Wegwijs in de BT'W, tweede druk. Lelystad 1989, blz. 30, die een economische ver-
wevenheid aanwezig achten als de onderdelen zich op hetzelfde marktsegment bewegen.
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voor een zekere marge; de vraag is echter in welke mate. In de omzetbelasting
wordt onder `hoofdzakelijk' verstaan: voor meer dan de helft."' In de sfeer van
de directe belastingen heeft dat begrip echter de betekenis: voor ten minste
700~0. Gezien het verband waarin de Hoge Raad het begrip `hoofdzakelijk'
gebruikt, moet daaraan naar mijn mening de laatstbedoelde betekenis worden
toegekend.55 Als dit juist is, zou dit tevens een eerste stap kunnen zijn naar de
harmonisatie van betekenissen die in de verschillende belastingen aan hoe-
veelheidsbegrippen worden toegekend.

De tweede vorm van economische verwevenheid, waarbij de activiteiten
van de ene vennootschap in hoofdzaak ten behoeve van de andere worden
uitgeoefend, komt op het terrein van het onroerend goed onder meer voor bij
de directeurlaandeelhouder van een besloten vennootschap, die een onroe-
rend goed aan `zijn' vennootschap verhuurt.

Tot voor kort werd vrij algemeen aangenomen dat in een dergelijk geval
verhuurder en BV een fiscale eenheid in de zin van artikel 7, vierde lid, van de
Wet vormden. De verwevenheid op financieel en organisatorisch terrein is
hier niet dubieus en de verwevenheid op economisch terrein bestaat hieruit dat
de onderneming van de verhuurder slechts werkzaam is ten behoeve van de
BV. Deze gedachte is evenwel ruw verstoord door het arrest van de Hoge
Raad van 1 april 1987."' Met het huidige artikel 7, vierde lid, van de Wet is
blijkens de parlementaire geschiedenis beoogd om, zonder daarmee veran-
dering te brengen in de bestaande praktijk, het in de jurisprudentie ontwikkel-
de leerstuk van de fiscale eenheid een wettelijke basis te verschaffen. In be-
doelde jurisprudentie heeft dit leerstuk volgens de Hoge Raad slechts toepas-
sing gevonden met betrekking tot natuurlijke personen en lichamen die, in-
dien zij niet tot een fiscale eenheid zouden behoren, zelf als ondernemer
zouden zijn aan te merken. Een met deze bedoeling van de wetgever stroken-
de toepassing van het huidige artikel 7, vierde lid, staat eraan in de weg om te
zamen met andere personen of lichamen als een ondernemer aan te merken
degene die enkel bij wijze van vermogensbeheer een zaak verhuurt en mits-
dien uitsluitend ingevolge artikel 7, tweede lid, letter b, van de Wet als onder-
nemer geldt, aldus de Hoge Raad.

Wanneer wij de wetsgeschiedenis nader beschouwen ontstaat het volgende
beeld. De tekst van artikel 7, vierde lid, van de Wet, zoals die bepaling destijds
luidde, is vastgesteld bij de Wet van 28 december 1978 (Stb. 677). Uit de ge-
schiedenis van de totstandkoming van die wet is ten aanzien van evenbedoelde
wetsbepaling het volgende van belang.

54. Vraag en Antwoord 117 ten aanzien van de toepassing van artikel 2 van de Uitvoeringsbe-
schikking omzetbelasting 1968 en paragraaf 22, tweede lid, van de Toelichting Aftrek van voorbe-
lasting ten aanzien van de toepassing van artikel 11, letter r, van de Wet (tekst tot en met 1978).
55. Anders Redactic Vakstudie Nieuws, V-N 1989, blz. l 147, die het voor de hand liggend acht de
term'hoofdzakelijk' op te vatten als'meer dan de helft'.
56. HR l april 1987, nr. 23 644, BNB 1987I203 met noot van A.L.C. Simons.
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In de Memorie van Toelichting is opgemerkt: `Het voorgestelde nieuwe
vierde lid is gebaseerd op artikel 4, vierde lid, tweede alinea, van de richtlijn.
De formulering stemt overeen met het in de jurisprudentie ontwikkelde leer-
stuk van de fiscale eenheid.'"

In de Memorie van Antwoord is opgemerkt: 'De ... voorgestelde formule-
ring sluit aan bij de over het begrip 'hscale eenheid` bestaande jurisprudentie.
Deze gaat ervan uit dat voor de fiscale eenheid objectieve criteria gelden,
waaraan al dan niet wordt voldaan. Hoewel een ondernemer zijn verlangen
om aangemerkt te worden als een fiscale eenheid uiteraard kenbaar kan ma-
ken, is er dan ook thans reeds geen sprake van een vrijblijvend keuzerecht. In
tegenstelling tot hetgeen door de leden van de CDA-fractie wordt gemeend,
zal derhalve in deze in de huidige praktijk geen wijziging worden aangebracht.
Nu artikel 4, vierde lid, van de richtlijn de mogelijkheid biedt de huidige prak-
tijk te handhaven, zien wij ook geen aanleiding tot een dergelijke wijziging.'S~

In het Eindverslag wordt gevraagd: 'Nu de memorie van antwoord stelt, dat
door deze wijziging geen verandering in de bestaande praktijk zal komen,
vroegen de leden van de fractie van de PvdA zich af, of het voorgestelde niet
even verwarringwekkend als overbodig was, gelet op de jurisprudentie die
zich rond artikel 7, lid 1, ontwikkeld heeft' en: `Betekent de opmerking in de
memorie van antwoord, dat geen wijziging wordt gebracht in de bestaande
praktijk-zo informeerde men uit de CDA-fractie-dat de wetswijziging net zo
goed achterwege kan blijven?'sv

In de Nota naar aanleiding van het Eindverslag wordt daarop geantwoord:
`In antwoord op deze vragen merken wij op dat naar onze mening de op-
neming in de wet van de fiscale eenheid niet tot verwarring aanleiding kan
geven; er is immers duidelijk gesteld dat het hier niet gaat om een verandering
in de huidige praktijk. Misverstanden over de gevolgen van de voorgestelde
wetswijziging lijken ons hiermee uitgesloten. Mede gezien de uitdrukkelijke
vermelding van de mogelijkheid tot erkenning van de fiscale eenheid in de
richtlijn geven wij er de voorkeur aan dit begrip in de wet op te nemen'.`~'

Uit het vorenstaande is naar mijn mening af te leiden dat naar de bedoeling
van de wetgever artikel 7, vierde lid, moet worden uitgelegd overeenkomstig
de tot dan toe bestaande jurisprudentie met betrekking tot het begrip `fiscale
eenheid'. De wetgever is er kennelijk van uitgegaan dat het opnemen van een
bepaling omtrent de fiscale eenheid ín de Wet op zichzelf niet tot een andere
betekenis van dat in de jurisprudentie ontwikkelde begrip diende te leiden. In
de onderhavige gevallen gaat het daarom om de vraag of de betrokkenen op
grond van de tot en met 1978 gevormde jurisprudentie omtrent het leerstuk
van de fiscale eenheid een zodanige eenheid kunnen vormen.

57. Tweede Kamer zitting 1977-1978, 14 887, Memorie van Toelichting, blz. 19.
58. Tweede Kamer zitting 1977-1978, 14 887, Memorie van Antwoord, blz. 19.
59. Tweede Kamer zitting 1978-1979, 14 887, Eindverslag, blz. 5.
60. Tweede Kamer zitting 1978-1979, 14 887, Nota naar aanleidíng van het Eindverslag, blz. 7.
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De Hoge Raad constateert dat in de vroegere jurisprudentie niet-onder-
nemers niet tot een fiscale eenheid werden gerekend. Die constatering is op
zichzelf juist, doch de vraag is of niet-ondernemers op grond van die juris-
prudentie tot een fiscale eenheid konden behoren. Deze vraag is naar mijn
mening niet zonder meer ontkennend te beantwoorden. Er hebben zich blij-
kens de jurisprudentie van de Tariefcommissie enkele gevallen voorgedaan
waarin een fiscale eenheid met niet-ondernemers aan de orde was. In de uit-
spraak van de Tariefcommissie van 23 februari 1953, nr. 6510 O`'' betrof het
leveringen van onroerende goederen door een bouwondernemer aan coópera-
tieve verenigingen, welke als zodanig klaarblijkelijk niet als ondernemer wa-
ren aan te merken doch de hoedanigheid van eindverbruiker hadden. De Ta-
riefcommissie oordeelde geen fiscale eenheid aanwezig, niet op de grond dat
de coóperatieve verenigingen als zodanig geen ondernemer waren doch van-
wege het feit dat de voor een fiscale eenheid vereiste verwevenheid in econo-
misch opzicht in onvoldoende mate aanwezig was.

In de uitspraak van Tariefcommissie van 5 juli 1954, nr. 7406 O`'-' werd in een
vergelijkbaar geval geoordeeld dat geen fiscale eenheid aanwezig was, omdat
de voor een fiscale eenheid vereiste verwevenheid tussen de bouwondernemer
en de coóperatieve vereniging een onvoldoende duurzaam karakter had.

Op de conclusie van de Hoge Raad dat vóór 1 januari 1979 niet-onderne-
mers niet tot een fiscale eenheid konden behoren valt derhalve het nodige af te
dingen. Voorts is het geenszins toevallig dat in de vroegere jurisprudentie in-
zake de fiscale eenheid niet-ondernemers nauwelijks een rol spelen. Een van
de belangrijkste kenmerken van een fiscale eenheid is dat de onderlinge pres-
taties niet in de heffing van omzetbelasting worden betrokken. Het had onder
genoemde wetgevingen, die slechts een verschuldigdheid van belasting ken-
den en niet de aftrek van voorbelasting, daarom in het algemeen geen enkele
zin te stellen dat niet-ondernemers tot een fiscale eenheid behoorden en even-
min om te stellen dat zulks niet zo was. Met dergelijke stellingen was niets te
verdienen: niet-ondernemers werden niet in de heffing betrokken, ongeacht
het al of niet behoren tot een fiscale eenheid.

Vanaf 1969 kan het tot een fiscale eenheid rekenen van een niet-onder-
nemer betekenis hebben. Onder de Wet op de omzetbelasting 1968 is het be-
lang van een fiscale eenheid immers niet slechts belasting verschuldigd worden
of niet, maar ook recht op aftrek van voorbelasting hebben of niet. Een duide-
lijk voorbeeld van het belang van een fiscale eenheid vinden we in het arrest
van de Hoge Raad van 10 december 198063, dat betrekking heeft op het jaar
1977. Het betreft een holdingmaatschappij, die als zodanig geen ondernemer
is, met werkmaatschappijen die ondernemer zijn en belaste prestaties ver-
richten. In dit arrest ging de Hoge Raad er zonder meer van uit dat de holding-

61. BNB 1953l169.
62. BNB 1954129R.
63. HR 10 dccemhcr 19RO, nr. 19 627, BNB 1981l44 met noot van C.P.Tuh.
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maatschappij met de werkmaatschappijen een fiscale eenheid kon vormen
voor de omzetbelasting, met als gevolg aftrek van de omzetbelasting op de
door de holdingmaatschappij gemaakte kosten.~`

Gelet op het hierboven geschetste belang van de fiscale eenheid in vroeger
geldende omzetbelastingstelsels en de beslissing van de Hoge Raad inzake het
thans geldende omzetbelastingstelsel, gaat het mij duidelijk te ver uit vroegere
jurisprudentie te concluderen dat niet-ondernemers niet tot een fiscale een-
heid konden behoren en dat dus de wetgever in 1978 een dergelijke fiscale
eenheid niet kan hebben gewild. Nog dubieuzer acht ik de interpretatie van de
bedoeling van de wetgever ten aanzien van de quasi-ondernemer en de fiscale
eenheid. Als de wetgever de in de praktijk vigerende criteria voor een fiscale
eenheid in een wettelijke bepaling vastlegt en bij dezelfde gelegenheid een
nieuwe categorie ondernemers `schept', kan daaruit dan worden afgeleid dat
de wetgever - dienaangaande zwijgende - bedoeld heeft die nieuwe onder-
nemers buiten de fiscale eenheid te houden? Zou de linkerhand dan echt niet
weten wat de rechterhand doet? Een ander voorbeeld dringt zich hier nog op.
Per 1 januari 1979 hebben landbouwers, bosbouwers, tuinbouwers en veehou-
ders de status van ondernemer verkregen. Voor die datum was dat niet het
geval (artikel 27, eerste lid, van de Wet, tekst tot en met 1978). Zou dit nu ook
betekenen dat landbouwers enz. op grond van de bedoeling van de wetgever
nimmer tot een fiscale eenheid kunnen behoren?

Uit het vorenstaande moge blijken dat ik de beperking van de werkings-
sfeer, door Bijlsma aangeduid als een gedeeltelijke teraardebestellingbs, van
de fiscale eenheid onjuist acht.~ Bovendien wordt aldus een goede werking
van het aftrekmechanisme, wat zo kenmerkend is voor het BTW-systeem, ge-
frustreerd.

Het hierboven gememoreerde arrest heeft in de eerste plaats gevolgen voor
binnen een concern functionerende holdingmaatschappijen. Anders dan het
arrest van 10 december 1980 doet vermoeden zal aftrek van voorbelasting voor
deze maatschappijen niet weggelegd zijn. Indien het concern naar buiten toe
belaste prestaties verricht betekent dit dat op die prestaties indirect toch enige

64. Zie voor een beschouwing van dit arrest D.B. Bijl, Het ondernemerschap van een holding-
maatschappij, Weekblad 1982~5535, blz. 300 e.v.
65. A. Bijlsma, De fiscale eenheid (deels) ter aarde besteld, Weekblad 1987I5791, blz,. 1211 e.v.
Zie in dit verband ook de noot van A.L.C. Simons in BNB 1987I203 en die van A.E. de Moor in
FED 1987~424.
66. C.L. van Lindonk, De fiscale eenheid in de omzetbelasting, Weekblad 1989I5860, blz. 313 e.v.
meent dat voor een `tweedeling' in het ondernemersbegrip geen enkele reden bestaat. Ook de
Zesde richtlijn geeft daartoe geen enkele aanleiding. In dezelfde zin J.M.F. Finkensieper, Fiscale
eenheid vennootschapsbelasting en omzetbelasting, Weekblad 1989I5860, blz. 346 e.v. Het ge-
bruik van de term `personen' in de Zesde richtlijn duidt er zijns inziens op dat ook niet-onder-
nemers tot een fiscale eenheid kunnen worden toegelaten.
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omzetbelasting blijft drukken, doordat het aftrekmechanisme niet volledig
kan werken.~'

Voor verhuurders van onroerend goed kunnen de gevolgen van de enge
interpretatie van het begrip fiscale eenheid worden geneutraliseerd door enige
formele handelingen. Zij kunnen weliswaar geen deel uitmaken van een fisca-
le eenheid, maar indien gekozen wordt voor belaste verhuur is de voorbelas-
ting op het onroerend goed aftrekbaar. Voor verhuurders van onroerend goed
binnen een concern, dat jegens derden vrijgestelde prestaties verricht, zal de
thans ontstane situatie gunstig uitwerken in die zin dat een financieringsvoor-
deel wordt behaald. Door te kiezen voor belaste verhuur is de omzetbelasting
op het onroerend goed aanstonds aftrekbaar, terwijl ter zake van de in de
toekomst te ontvangen huursommen omzetbelasting moet worden voldaan.`~

Een niet onbelangrijk gevolg is nog gelegen op het gebied van de aansprake-
lijkheid. Sedert 1 januari 1989 is in artikel 41i van de Wet bepaald, dat de
onderdelen van een fiscale eenheid hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de om-
zetbelastingschuld van de fiscale eenheid, zulks ongeacht bij welk onderdeel
van de eenheid die schuld is opgekomen. Doordat een directeur~groot-aan-
deelhouder die een onroerend goed verhuurt aan `zijn' BV, met die BV geen
fiscale eenheid kan vormen, ontloopt hij de aansprakelijkheid voor de omzet-
belastingschuld van die BV. In voorkomende gevallen zal hem dit zeker enige
optieformaliteiten waard zijn. Ook holdingmaatschappijen en dergelijke zul-
len buiten de nieuwe aansprakelijkheidsregeling vallen. Dit betekent dat er in
een concern plaatsen ontstaan waar financiële middelen `veilig' zijn voor de
fiscus, afgezien uiteraard van andere aansprakelijkheidsbepalingen.

Ten slotte zij in dit verband opgemerkt dat de staatssecretaris heeft medege-
deeld dat indien mocht blijken dat de fiscale eenheid in de Nederlandse wets-
toepassing, ook los van de holdingproblematiek, beperkter wordt uitgelegd
dan de Zesde richtlijn toestaat en het maatschappelijk verkeer wenselijk
maakt, hij bereid is een aanpassing in de wetgevende sfeer te overwegen.bv

67. Voor een uitvoeriger analyse zij verwezen naar F. den Hollander, Ballotage voor de fiscale
eenheid in de omzetbelasting, Weekblad 1987I5791, blz. 1201 e.v.
68. Zie in dit verband ook B.G. van Zadelhoff, De fiscus afgefloten; de sportaccommodatie in
BTW-perspectief, Stichting en Vereniging 1989, blz. 77 e.v., die onder meer ingaat op de 'con-
structie' van afzonderlijke rechtspersonen voor de verhuur van sportaccommodaties.
69. Tweede Kamer, Handelingen, blz. 105-5933. Aanvankelijk heeft de staatssecretaris ook roe-
gezegd te zullen instemmen met het rekenen van holdingmaatschappijen tot een fiscale eenheid.
Deze tcezegging heeft hij echter, na overleg in EG-verband, weer ingetrokken. Zie bijlage 8 bij
hoofdstuk IX B van de Rijksbegroting 1990.
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4.2.4. BEGIN VAN HET ONDERNEMERSCHAP'"

De bepaling van de aanvang van het ondernemerschap is niet alleen nood-
zakelijk ter beoordeling van de verschuldigdheid van belasting, maar - aan-
gezien als regel de cost voor de baet uitgaat - met name ook voor de aftrek van
voorbelasting. Op het terrein van het onroerend goed is dit met name van
belang voor degene die een onroerend goed gaat exploiteren en aldus de hoe-
danigheid van ondernemer verkrijgt. Door het voeren van een procedure
heeft een startende verhuurder van onroerend goed er voor gezorgd dat de
criteria voor de aanvang van een onderneming zijn vastgelegd.

Het echtpaar Rompelman verwierf het toekomstig appartementsrecht op
twee gedeelten van een in aanbouw zijnd pand, met het erfpachtsrecht op de
bijbehorende grond. De desbetreffende gedeelten van het pand waren in het
bouwplan aangeduid als showroomruimte. Het echtpaar meldde zich bij de
inspecteur met de mededeling dat de appartementen te zijner tijd zouden wor-
den verhuurd met gebruikmaking van de in artikel 11, eerste lid, letter b, So,
van de Wet vervatte mogelijkheid af te zien van de vrijstelling en met het
verzoek daarom de betaalde voorbelasting terug te geven. Het echtpaar en de
inspecteur procedeerden vervolgens omtrent de vraag op welk tijdstip het
echtpaar ter zake van de exploitatie van het onroerend goed de status van
ondernemer verkregen en aldus teruggaaf van voorbelasting konden claimen.
De Hoge Raad verzocht in het arrest van 30 november 1983't het Hof van
Justitie van de EG een prejudiciële uitspraak te doen over deze kwestie.

Bij arrest van 14 februari 1985'' verklaarde het Hof voor recht dat de ver-
krijging van een vordering tot levering van een toekomstig appartementsrecht
in een nog te stichten gebouw, met het oogmerk het gekochte te zijner tijd te
gaan verhuren, kan worden beschouwd als een economische activiteit in de zin
van artikel 4, eerste lid, van de Zesde richtlijn. Artikel 4, eerste lid, van de
Zesde richtlijn bestempelt tot belastingplichtige ieder die zelfstandig een van
de in het tweede lid omschreven economische activiteiten verricht. Die activi-
teiten omvatten alle werkzaamheden van een fabrikant, handelaar of dienst-
verrichter, met inbegrip van de winning van delfstoffen, de landbouw en de
uitoefening van vrije of daarmee gelijkgestelde beroepen. Als economische
activiteit wordt onder andere ook beschouwd de exploitatie van een zaak. Het
Hof overwoog dat tot `alle werkzaamheden van een fabrikant enz.' ook beho-
ren de daarmee verband houdende voorbereidende handelingen, zoals de ver-
krijging van bedrijfsmiddelen en daarmee ook de aankoop van onroerend
goed. Daarmee was nog niet geheel duidelijk of ook in het onderhavige geval
reeds de status van belastingplichtige was verworven. Opmerkelijk is immers

70. In deze paragraaf zijn verwerkt onderdelen van mijn bijdrage De quasi-ondernemer in de
omzetbelasting, aan de Van Dijck bundel, Deventer 1988, blz. 51 e.v.
71. HR 30 november 1983, nr. 21 608, BNB 1984134.
72. HvJ 14 februari 1985, nr. 268~83, BNB 1985I315.
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dat het hier gaat om iets wat nog heel vaag is: een aanspraak op een recht dat
nog niet bestaat, terwijl dat recht betrekking heeft op een onroerend goed wat
er nog niet is. Het Hof oordeelde echter dat geen onderscheid mag worden
gemaakt naar gelang van de juridische kwalificatie van de voorbereidende
handelingen, met name niet tussen een vordering met betrekking tot toekom-
stige eigendom en de verkrijging van de eigendom zelf. Het beginsel van de
neutraliteit van de BTW ten aanzien van de fiscale belasting van de onder-
nemer vereist volgens het Hof, dat de eerste investeringsuitgaven die worden
gedaan ten behoeve en ter verwezenlijking van een onderneming, als econo-
mische activiteiten worden aangemerkt. Voor die uitgaven bestaat derhalve
direct aanspraak op aftrek van voorbelasting. Een andere opvatting zou naar's
Hofs oordeel leiden tot een onaanvaardbaar onderscheid tussen investerings-
uitgaven vóór en tijdens de daadwerkelijke exploitatie van onroerend goed.
De conclusie is dan ook dat ieder die investeringshandelingen verricht die ten
nauwste verband houden met en noodzakelijk zijn voor de toekomstige ex-
ploitatie van een onroerend goed, is te beschouwen als een belastingplichtige
in de zin van artikel 4 van de Zesde richtlijn.

In het arrest van 27 augustus 198573 overwoog de Hoge Raad dat aangeno-
men moet worden dat de wetgever aan het bepaalde in artikel7 van de Wet een
zelfde betekenis heeft willen toekennen als toekomt aan het bepaalde in arti-
kel 4 van de Zesde richtlijn, zodat ook voor het ondernemerschap heeft te
gelden dat de aanvang daarvan bepaald wordt door de eerste investeringshan-
deling.

Een investeringshandeling is doorgaans eenvoudig aannemelijk te maken,
maar als aftrek van voorbelasting wordt geclaimd zal het moeten gaan om een
handeling ten behoeve en ter verwezenlijking van een onderneming. Het be-
wijs van het nauwe verband tussen investering en onderneming rust volgens
het Hof van Justitie op belanghebbende. Uitdrukkelijk is overwogen dat dege-
ne die om aftrek verzoekt zal hebben aan te tonen dat aan de voorwaarden
voor aftrek is voldaan. De bepalingen van de Zesde richtlijn verzetten zich er
volgens het Hof dan ook niet tegen dat de belastingdienst van de adspirant-
ondernemer verlangt dat zijn wilsverklaring omtrent de investering wordt ge-
staafd met objectieve gegevens. Als voorbeeld daarvan wordt gegeven de om-
standigheid dat het gekochte onroerend goed zich specifiek leent voor com-
merciële exploitatie. Deze bevoegdheid van de belastingdienst vloeit voort uit
de regel dat iemand die aftrek van omzetbelasting claimt moet aantonen dat
aan de daaraan gestelde voorwaarden is voldaan en derhalve mede moet aan-
tonen dat hij belastingplichtige is. Opgemerkt zij dat het Hof de aard van het te
exploiteren goed als voorbeeld noemt. Uit de door het Hof gekozen formule-
ring volgt niet dat alleen naar het goed zelf gekeken mag worden. De in de
Nederlandse jurisprudentie wel aangelegde toets met betrekking tot de kans

73. HR 27 augustus 1985, nr. 21 608, BNB 19851316 met noot van A.L.C. Simons.
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dat het tot een feitelijke bedrijfsuitoefening zal komen74, lijkt mij dan ook niet
in strijd met de beslissing van het Hof.

De Hoge Raad besliste in het voorliggende geval dat aanspraak op aftrek
kon worden gemaakt, indien het echtpaar aannemelijk zou kunnen maken dat
het ten tijde van het sluiten van de obligatoire overeenkomst het oogmerk had
de showroomruimten belast te verhuren, en voorts dat alstoen redelijkerwijze
te verwachten viel dat dit oogmerk te verwezenlijken was.

In deze `vertaling' van de door het Hof van Justitie gegeven criteria door de
Hoge Raad valt allereerst op dat de Hoge Raad als vertrekpunt voor de op
belanghebbende rustende bewijslast niet neemt het ondernemerschap, maar
de aanspraak op aftrek. Aftrek impliceert niet slechts ondernemerschap, maar
tevens belaste prestaties. Het is de vraag of de bewijslast op die manier wel
goed verdeeld is. Belanghebbende zal hebben te bewijzen dat zijn investe-
ringshandeling gericht is op de verwezenlijking van een onderneming. Slaagt
hij daarin dan is hij ook voor die investeringshandeling ondernemer. Ver-
volgens wordt de vraag of en in hoeverre hij in dit stadium - voorafgaande aan
de feitelijke bedrijfsuitoefening- reeds aanspraak op aftrek van voorbelasting
heeft, beheerst door artikel 15, derde lid, van de Wet. Op grond van die bepa-
ling vindt de aftrek plaats overeenkomstig de bestemming van het goed op het
tijdstip waarop de belasting aan de ondernemer in rekening is gebracht. Het
lijkt mij niet voor betwisting vatbaar dat die bestemming bepaald wordt door
de ondernemer. Dienaangaande resteert er voor de inspecteur slechts een
marginale toetsing. Zo zal de inspecteur de aftrek kunnen betwisten ingeval
gebruik van het aangeschafte goed voor belaste prestaties niet goed denkbaar
is.

Een tweede punt dat de aandacht trekt is dat de Hoge Raad voor de aftrek
(ondernemerschap plus belaste prestaties) beslissend acht het moment waarop
de obligatoire overeenkomst werd gesloten. Dit kan voor de beoordeling van
het ondernemerschap juist zijn, maar indien dat ondernemerschap er is, is de
aftrek zoals we zagen afhankelijk van de bestemming van het goed op het
tijdstip waarop de belasting in rekening wordt gebracht; dit kan zeer wel een
ander (later) tijdstip zijn. Indien iemand een koop-~aannemingsovereenkomst
sluit op 2 januari 1989 met betaling van de koop-laanneemsom in termijnen
naar mate de bouw vordert, zal indien de koper ondernemer geacht moet wor-
den te zijn op 2 januari 1989 en hij het voornemen heeft het gekochte vrijge-
steld te gaan verhuren, de op 2 januari 1989 vervallende termijn geen aftrek
van voorbelasting opleveren.75 Als op 1 juli 1989 de plannen worden gewijzigd

74. Hof Arnhem 22 juni 1982, nr. OSSI1980, BNB 1983I255, Hof Amsterdam 21 juni 1984, nr.
3732l82, BNB 1985l310 en Hof 's-Gravenhage 28 juni 1989, nr. 1762l88, FED 1989I675. A.W. van
der Woude, Richtlijnconforme uitleg van de wet, Weekblad 1989l5878, blz. 889 e.v., acht de
uitspraak van het Hof Amsterdam in strijd met het arrest van het Hof van Justitie van de EG.
75. Hierbij is uitgegaan van een situatie waarin zich geen levering in de zin van artikel3, eerste lid,
letter h, van de Wet door de koperlopdrachtgever voordoet.
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in die zin dat belaste verhuur wordt beoogd, zal aftrek van voorbelasting op
grond van artikel I5, derde lid, van de Wet mogelijk zijn ten aanzien van de na
die datum vervallende termijnen. Ook in het geval waarin niet aannemelijk
gemaakt kan worden dat men op 2 januari 1989 als ondernemer handelde en
zulks in een later stadium wel mogelijk blijkt, zal naar mijn mening de ver-
volgens in rekening gebrachte omzetbelasting aftrekbaar zijn, indien belaste
prestaties worden beoogd. Men denke aan het geval waarin een personenauto
wordt gekocht en de inspecteur de verklaring dat die auto bestemd is voor het
ophalen van de huur met betrekking tot een nog te bouwen pand niet aan-
nemelijk acht, terwijl vervolgens in een te verhuren pand wordt geïnvesteerd
en het ondernemerschap dienaangaande aannemelijk gemaakt wordt.

Blijft in deze gevallen nog de vraag wat er moet gebeuren met de omzet-
belasting die in rekening is gebracht in de periode dat de bestemming van het
goed nog vrijgestelde prestaties was respectievelijk in de periode dat het han-
delen als ondernemer ten aanzien van het goed nog niet aannemelijk was. In
het eerste geval biedt artikel I5, derde lid, van de Wet een oplossing: bij de
aanwending van het goed blijkt dat de bestemming belaste prestaties is, zodat
de niet in aftrek gebrachte omzetbelasting alsnog voor aftrek in aanmerking
komt. Moeilijker ligt het in het tweede geval, aangezien de Wet geen regeling
kent voor de aftrek van als niet-ondernemer gekochte goederen, die vervol-
gens (mede) ten behoeve van de onderneming worden gebruikt. Voor zover
het gaat om belaste verhuur kan met enige goede wil wellicht een beroep ge-
daan worden op Vraag en Antwoord 2276, waarin is goedgekeurd dat alle op
het onroerend goed betrekking hebbende omzetbelasting, die op grond van de
wettelijke bepalingen vóór de ingang van de verhuur niet in aftrek kan worden
gebracht, alsnog in aftrek wordt gebracht op de eerste aangifte ter zake van de
belaste verhuur. Daarvoor is enige goede wil wel nodig, aangezien deze goed-
keuring gegeven is onder het tot 1979 geldende regime, waaronder een ver-
huurder van onroerend goed eerst door die verhuur ondernemer werd.

Een bijzonder geval doet zich in dit verband nog voor als bij de oplevering
van een onroerend goed door de aannemer de opdrachtgever als ondernemer
moet worden aangemerkt, terwijl dit tevoren niet het geval was. De aannemer
zal in dat geval ter zake van de oplevering een factuur moeten uitreiken, waar-
op is vermeld de omzetbelasting die hij ter zake van die levering verschuldigd
is geworden, dat wil zeggen de omzetbelasting over de volledige aannemings-
som. Deze omzetbelasting kan de opdrachtgever dan in aftrek brengen. Ter-
zijde zij opgemerkt dat de aannemer daarbij in aanvaring kan komen met het
bepaalde in artikel 37 van de Wet, indien hij - gelet op artikel 35, eerste lid,
van de Wet onverplicht - ook op de termijnfacturen al bedragen aan omzet-
belasting heeft vermeld.

Ten slotte moet onder ogen worden gezien het geval waarin iemand aan-
nemelijk heeft gemaakt dat hij investeringen heeft gedaan ter verwezenlijking

76. Gepubliceerd in V-N 1969, blz. 35.
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van een onderneming en deswege als ondernemer is aangemerkt, terwijl de
feitelijke bedrijfsuitoefening uiteindelijk niet tot stand blijkt te komen. Uit
het arrest van het Hof van Justitie valt af te leiden dat men in zo'n geval in de
`voorperiode' niettemin ondernemer is. Dit betekent dat er op het onderne-
merschap een moment volgt waarop het ondernemerschap verloren gaat. Op
dat moment wordt over de verworven goederen beschikt voor andere dan be-
drijfsdoeleinden ten gevolge waarvan die goederen het bedrijfsvermogen ver-
laten, zodat zich ten aanzien van die goederen een levering ex artikel 3, eerste
lid, letter g, van de Wet voordoet. De gewezen ondernemer moet dan omzet-
belasting voldoen over de (geactualiseerde) aanschaffings- of voortbrengings-
kosten van die goederen. Evenbedoeld moment kan zich ook voordoen door-
dat de goederen, verworven ten behoeve van de onderneming, worden ver-
kocht. In dat geval is de betrokkene omzetbelasting verschuldigd ter zake van
de levering van de goederen aan derden en blijft de aftrek van voorbelasting in
stand."

Resumerend kan gesteld worden dat het Hof van Justitie ten aanzien van de
aanvang van de belastingplicht een beslissing heeft genomen die een zuivere
werking van het BTW-systeem waarborgt. Niettemin zullen de Lid-Staten ge-
neigd zijn de nodige eisen te stellen aan het door betrokkenen te leveren be-
wijs van hun bedoelingen. Het honoreren van de aftrek van voorbelasting
bergt immers het risico in zich dat die belasting in geval van het niet realiseren
van die bedoelingen niet meer volledig op de betrokkenen kan worden ver-
haald.

Volledigheidshalve zij vermeld dat de hier besproken procedure voor het
echtpaar Rompelman goed is afgelopen. Na verwijzing besliste het Hof dat zij
aannemelijk hadden gemaakt dat de investering gericht was op de uitoefening
van een onderneming.78 Veel aandacht besteedde het Hof daarbij aan de aan-
nemelijkheid van belaste verhuur in de toekomst. Naar mijn mening ging het
Hof daarin verder dan de hierboven verdedigde marginale toetsing. Niettemin
werd ook deze hobbel genomen, ondanks het feit dat inmiddels duidelijk was
geworden dat het in feite niet tot belaste verhuur was gekomen.

77. In Weekblad 1977I5340, blz. 11(k1, heb ik de aandacht op deze gevallen gevestigd. Ik ging er
daarbij van uit dat de betrokkene geen ondernemer bleek te zijn geworden en mitsdien de aftrek
van voorbelasting ten onrechte had toegepast. Om te voorkomen dat die belasting op deze wijze
'verloren' ging heb ik een facultatief ondernemerschap van de betrokkene ten aanzien van de
levering van het onroerend goed bepleit met gebruikmaking van de mogelijkheid die artikel 4,
derde lid, van de Zesde richtlijn biedt. Als mijn uitlegging van het Hof van Justitie juist is, is dit
probleem nu opgelost aangezien de betrokkene in zo'n geval - anders dan ik toen meende - het
onroerend goed als ondernemer levert.
78. Hof 's-Gravenhage 18 december 1985, nr. 213I85, FED 198611055 met mijn aantekening.
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4.2.5. EINDE VAN HET ONDERNEMERSCHAP

Met name voor wat betreft de levering van in een onderneming gebruikte
onroerende goederen kan het bepalen van het einde van het ondernemerschap
van belang zijn. Naar analogie van de in paragraaf 4.2.4. behandelde beslissing
van het Hof van Justitie van de EG inzake het begin van het ondernemerschap
kan gesteld worden dat het ondernemerschap eindigt bij de laatste liquidatie-
handeling. Deze handeling behoeft in de tijd niet samen te vallen met de
beëindiging van de feitelijke bedrijfsuitoefening. Ook de daarna nog plaats-
vindende activiteiten die verband houden met de afwikkeling van het bedrijf
behoren tot de bedrijfsuitoefening en geschieden in het kader van de onder-
neming.79 Dit betekent onder meer dat de verkoop van een bedrijfspand na de
beëindiging van de feitelijke bedrijfsuitoefening nog binnen het kader van de
onderneming geschiedt.

Het vorenstaande geldt ook in gevallen waarin de bedrijfsuitoefening beëin-
digd wordt als gevolg van een faillissement. Een naamloze vennootschap en
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden ontbon-
den door insolventie, nadat zij in staat van faillissement zijn verklaard, of door
de opheffing van het faillissement vanwege de toestand van de boedel (Boek 2,
artikelen 166 en 276 BW). Het ondernemerschap van die vennootschappen
duurt voort tot de vereffening is beëindigd.~ Dit betekent dat de vennootschap
ter zake van prestaties gedurende de vereffening belastingplichtig is. Ander-
zijds bestaat in voorkomende gevallen gedurende die periode ook aanspraak
op aftrek van voorbelasting. Dit laatste is met name van belang voor de door
de curator in rekening gebrachte omzetbelasting.g'

4.2.6. DE POSITIE VAN DE NOTARISBz

Notarissen spelen een belangrijke rol op het gebied van het onroerend goed.
De levering van een onroerend goed is immers in het algemeen niet mogelijk
zonder dat een notariële akte wordt opgemaakt en ook bij de veiling van on-
roerende goederen treedt veelal een notaris of een gerechtsdeurwaarder op.
Het lijkt daarom zinvol de positie van de notaris ten aanzien van de heffing van
omzetbelasting nader te bezien.

In de rechtspraak hier te lande is steeds een onderscheid gemaakt tussen
werkzaamheden die notarissen verrichten ter uitvoering van een door de wet-

79. In die zin Hof Amsterdam 6 september 1983, nr. 1643181, BNB 1985196.
80. TC 18 mei 1976, nr. 11 133 O'68, BNB 1977~88.
81. Zie ook D.B. Bijl, Liquidatie van een vennootschap: de positie van een curator in een faillisse-
ment, Weekblad 1977I5303, blz. 85 e.v.
82. In deze paragraaf zijn mede verwerkt onderdelen van het artikel De BTW-positie van notaris-
sen en gerechtsdeurwaarders, Weekblad 1987~5792, blz. 1235 e.v., en onderdelen van mijn aan-
tekeningen bij FED 1987~341 en 19871342.
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gever opgedragen taak en andere werkzaamheden. Eerstbedoelde werkzaam-
heden, ook wel aangeduid als wettelijke werkzaamheden, vielen buiten het
kader van het door notarissen uitgeoefende beroep en daarmee buiten de wer-
kingssfeer van de omzetbelasting.~3 Onder deze werkzaamheden vallen onder
meer het verlijden van transportakten~` en het toezicht houden op veilingen
van goederen. Wel werden notarissen als ondernemer aangemerkt voor de
werkzaamheden welke buiten hun ambtelijke functie Iiggen.85 In andere Lid-
Staten van de EG, behalve België, bestaan andere opvattingen over de BTW-
positie van notarissen. Algemeen worden deze functionarissen gezien als be-
oefenaren van een vrij beroep en worden al hun werkzaamheden voor de om-
zetbelasting belastbaar geacht. Dit verschil in opvatting is relevant sedert de
vaststelling van de Zesde richtlijn, die met name beoogt een uniforme belas-
tinggrondslag in de Lid-Staten te garanderen, wat van belang is omdat de `ei-
gen middelen' van de EG onder meer bestaan uit een percentage van deze
grondslag. De Lid-Staten hebben daarom in beginsel niet de vrijheid bepaalde
prestaties buiten de heffing van omzetbelasting te laten in afwijking van de
bepalingen van de Zesde richtlijn, omdat daardoor de op basis van die richtlijn
te bepalen belastinggrondslag wordt verminderd en daarmee de afdracht van
`eigen middelen' door de Lid-Staat.

Het buiten de heffing van omzetbelasting laten van de wettelijke werkzaam-
heden van notarissen heeft de Commissie van de EG ertoe gebracht het Hof
van Justitie van de EG op de voet van artikel 169 van het Verdrag te verzoeken
vast te stellen dat Nederland dusdoende de krachtens de Zesde richtlijn op
haar rustende verplichtingen niet is nagekomen.~b Het geschil tussen de Com-
missie en Nederland met betrekking tot de wettelijke werkzaamheden van
notarissen omvatte in hoofdzaak drie punten:
1. Is er sprake van een economische activiteit?
2. Wordt zelfstandig, dat wil zeggen zonder een verhouding van onderge-

schiktheid en op eigen juridische verantwoordelijkheid, gehandeld?
3. Is de `vrijstelling' van omzetbelasting voor publiekrechtelijke lichamen van

toepassing?
Het Hof van Justitie heeft de eerste twee vragen bevestigend beantwoord en
de derde vraag ontkennend, zodat de notaris ook belastingplichtig moet wor-

83. Bijvoorbeeld TC 13 maart 1944, nr. 3044 O, B. nr. 8066, en TC 3 december 1945, nr. 3053 O,
B. nr. 8100.
84. Voor zaakwaarnemers-administrateurs geldt een vergelijkbare regeling op grond van de Re-
solutie van 1 september 1970, nr. B70I15 502, V-N 1970, blz. 709.
85. Voor een nadere uiteenzetting van de omzetbelastinggevolgen van werkzaamheden van nota-
rissen zij hier verwezen naar J.L.M.J. Vervloed, Verschuldigdheid en aftrek van omzetbelasting
bij notarissen, WPNR 1985~5723, blz. 5 e.v.
86. Nederland heeft, anders dan België, geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid notarissen op
de voe[ van artikel 28 van de Zesde richtlijn te blijven vrijstellen, met betaling van een compense-
rend bedrag aan `eigen middelen'.
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den geacht ten aanzien van zijn wettelijke werkzaamheden.R' Het Hof van
Justitie leidde uit de artikelen 2 en 4, tweede lid, van de Zesde richtlijn af, dat
het begrip `economische activiteiten' een ruime werkingssfeer heeft, waar
hiermee alle dienstverrichtingen van de vrije beroepen worden bedoeld zon-
der enig voorbehoud ten gunste van wettelijk geregelde beroepen, en dat dit
begrip een objectief karakter heeft, in die zin dat de activiteit op zichzelf wordt
beschouwd, onafhankelijk van het oogmerk of resultaat van de activiteit.
Daarvan uitgaande besliste het Hof van Justitie dat notarissen economische
activiteiten verrichten, waar zij duurzaam en tegen vergoeding diensten ver-
lenen aan particulieren. Aan heffing van omzetbelasting valt dan slechts te
ontkomen, indien de economische activiteit niet zelfstandig wordt verricht, de
uitsluiting van de belastingplicht voor overhe~idslichamen geldt of een vrijstel-
ling van toepassing is.

Wat betreft het vereiste van de zelfstandigheid oordeelde het Hof van Justi-
tie dat notarissen zich niet in een verhouding van ondergeschiktheid bevinden
ten opzichte van de overheid, aangezien zij niet in het staatsapparaat zijn op-
genomen. Zij oefenen hun activiteiten voor eigen rekening en voor eigen ver-
antwoordelijkheid uit, binnen bepaalde bij de wet gestelde grenzen regelen zij
vrijelijk de voorwaarden waaronder zij hun werkzaamheden uitoefenen en zij
ontvangen zelf de vergoedingen waaruit zij hun inkomen halen. De wettelijke
regeling van de vergoeding en het onderworpen zijn aan overheidstoezicht zijn
niet voldoende om ondergeschiktheid aan te nemen in de zin van artikel 4,
vierde lid, van de Zesde richtlijn.~ Bij notarissen is derhalve sprake van de
zelfstandige uitoefening van een economische activiteit.

Ook het door Nederland gedane beroep op de uitsluiting van de belasting-
plicht voor overheidslichamen faalde. Het Hof van Justitie oordeelde dat voor
de toepassing van artikel 4, vijfde lid, van de Zesde richtlijn cumulatief aan
twee voorwaarden moet worden voldaan, te weten het verrichten van werk-
zaamheden door een publiekrechtelijk lichaam en het verrichten van werk-
zaamheden als overheid. De uitsluiting van de belastingplicht geldt slechts
voor publiekrechtelijke lichamen voor zover zij werkzaamheden verrichten
die tot hun specifieke overheidstaak behoren.xy Aangezien notarissen geen
deel uitmaken van het staatsapparaat geldt deze bepaling voor hen niet, ook
niet al zouden zij overheidsgezag uitoefenen. De conclusie van het Hof van
Justitie was dan ook dat Nederland door het niet belasten van de wettelijke
werkzaamheden van notarissen de verplichtingen krachtens de bepalingen van

87. HvJ 26 maart 1987, nr. 235I85, FED 19871341 met mijn aantekening.
88. De strekking van deze bepaling acht ik niet erg duidelijk. Bepaald word[ dat de term `zelf-
standig' van de belastingheffing uitsluit loontrekkenden en anderen die in een bepaalde verhou-
ding staan tot een werkgever. Daarmee is op zichzelf niet gezegd dat alle andere personen zelf-
standig handelen. Opmerkelijk is dat bijlage A, nr. 2, bij de Tweede richtlijn stelt dat de term
'zelfstandig' met name beoogt loontrekkenden enz. van de belastingheffing uit te sluiten.
89. Zie ook HvJ 7 juli 1985, nr. 107~84 ( Commissie~Bondsrepubliek Duitsland), FED 1987I340.
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de Zesde richtlijn niet was nagekomen. Hetzelfde geldt voor het niet belasten
van de wettelijke werkzaamheden van gerechtsdeurwaarders.

Op grond van het arrest van het Hof van Justitie moeten de wettelijke werk-
zaamheden van notarissen worden beschouwd als werkzaamheden van beoe-
fenaren van een vrij beroep. Deze werkzaamheden zijn in beginsel belast met
omzetbelasting. Artikel 28, derde lid, letter b, van de Zesde richtlijn geeft de
Lid-Staten de mogelijkheid om voor bepaalde handelingen gedurende een
overgangsperiode de vrijstelling van omzetbelasting te handhaven. Tot deze in
bijlage F bij de richtlijn opgenomen handelingen behoren ook de diensten van
auteurs, kunstenaars, vertolkers van kunstwerken, advocaten en andere beoe-
fenaars van vrije beroepen. In de visie van het Hof van Justitie zouden de
wettelijke werkzaamheden van notarissen derhalve voorlopig vrijgesteld kun-
nen blijven. Het merkwaardige is echter dat de Nederlandse wetgeving geen
vrijstelling kent voor die werkzaamheden. Zij werden buiten de heffing gela-
ten omdat de verrichters ervan naar de toen heersende opvatting niet als on-
dernemer optraden. De vraag is dan ook of hier sprake is van het handhaven
van een vrijstelling, of zoals de richtlijn het uitdrukt: het blijven vrijstellen van
prestaties. Gelet op de bijzondere samenloop van omstandigheden - men
wenste notarissen buiten de heffing te houden en meende dat te kunnen doen
zonder het opnemen van een vrijstelling dienaangaande, welke mening thans
onjuist blijkt - zal Nederland naar mijn mening in redelijkheid een beroep
kunnen doen op de evenvermelde overgangsregeling en zo de wettelijke werk-
zaamheden van notarissen voorlopig buiten de heffing kunnen laten. Dit te
meer omdat ook het Hof van Justitie wat luchthartig omgaat met de verschil-
lende vormen van niet-heffing. Met betrekking tot publiekrechtelijke licha-
men spreekt het Hofvan Justitie in het arrest steeds van een BTW-vrijstelling,
terwijl het in feite gaat om een uitsluiting van de belastingplicht. Als deze
begrippen dooreen leverbaar zijn, zal Nederland zich naar mijn mening op het
standpunt mogen stellen dat het een vrijstelling kende voor de in geding zijnde
wettelijke werkzaamheden en dat het die vrijstelling wil handhaven.

Als reactie op het besproken arrest is bij resolutie goedgekeurd, dat de wet-
telijke werkzaamheden van notarissen vooralsnog van de heffing van omzet-
belasting vrijgesteld blijven, onder de voorwaarde dat geen aanspraak wordt
gemaakt op aftrek van voorbelasting.9" De notaris kan derhalve kiezen tussen
belaste en vrijgestelde wettelijke werkzaamheden. Kiest hij voor de vrijstel-
ling, dan moet hij de vrijstelling toepassen ten aanzien van al zijn wettelijke
werkzaamheden, ongeacht de hoedanigheid van de afnemer. Kiest hij voor
belastingheffing, dan geldt die keuze evenzeer voor al zijn wettelijke werk-
zaamheden en kan hij later geen beroep meer doen op de goedkeuring.

In de resolutie wordt er kennelijk vanuit gegaan dat de wettelijke werk-

90. Resolutie van 20 juli 1987, nr. 087-1736, V-N 1987, blz. 1807, ook gepubliceerd in FED 1987~
342 met mijn aantekening. Voor een beschouwing inzake de thans ontstane situatie zij verwezen
naar M.W.M. van de Leur, Notaris en de omzetbelasting, WPNR 1988I5897, blz. 697 e.v.
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zaamheden van notarissen ook zonder wetswijziging thans belast zijn. Dit uit-
gangspunt is juist als men met de Hoge Raad aanneemt dat de wetgever geacht
moet worden aan een nationale wettelijke bepaling de betekenis toe te kennen
welke toekomt aan de corresponderende richtlijnbepaling.9' Dit zal naar mijn
mening anders zijn ingeval de wetgever zich duidelijk in andere zin heeft uit-
gelaten. Ten aanzien van het ondernemerschap van notarissen is in de parle-
mentaire stukken met betrekking tot de aanpassing van de Wet aan de Zesde
richtlijny'- niets vermeld. Deze omstandigheid laat ruimte voor de stelling dat
de wetgever vanaf 1 januari 1979 aan het begrip `ondernemer' in artikel7 van
de Wet dezelfde betekenis heeft willen toekennen als toekomt aan het begrip
`belastingplichtige' in artikel 4 van de Zesde richtlijn, hetgeen thans ten aan-
zien van notarissen blijkt te betekenen dat de wetgever mede heeft bedoeld
ook de wettelijke werkzaamheden onder de werking van de omzetbelasting te
brengen. Deze laatste gevolgtrekking kost bij mij veel goede wil, omdat de
wettelijke werkzaamheden sedert bijna 50 jaar buiten de heffing van omzet-
belasting zijn gebleven, in de parlementaire geschiedenis nimmer is gebleken
dat de wetgever dat anders bedoeld heeft en de Nederlandse regering zich tot
in laatste instantie heeft verzet tegen belastbaarheid van die werkzaamheden.
Ik betwijfel dan ook of, nu de bedoeling van de zwijgende wetgever zo duide-
lijk was dat de wettelijke werkzaamheden van notarissen niet zouden worden
belast, het bepaalde in artikel 7 van de Wet dienaangaande een andere beteke-
nis heeft gekregen uitsluitend op grond van de uitlegging van de corresponde-
rende richtlijnbepaling door het Hof van Justitie.

Het zou daarom naar mijn mening juister zijn geweest een wettelijke voor-
ziening te treffen voor de onderhavige werkzaamheden, hetzij conform het
arrest van het Hof van Justitie hetzij met gebruikmaking van de mogelijkheid
een vrijstelling voor die werkzaamheden te `handhaven'. Aldus zou ook voor-
komen zijn dat notarissen kunnen kiezen tussen twee regimes, voor welk keu-
zerecht mijns inziens geen goede reden bestaat. Daar komt bij dat bij de uit-
oefening van dit keuzerecht ook de toepassing van de kleine-ondernemers-
regeling van artikel 25 van de Wet een rol kan spelen. Opmerkelijk is dat de
resolutie aan dit aspect geen aandacht besteedt, hoewel het regel is dat de
uitoefening van een keuzerecht geen voordelen mag opleveren met betrekking
tot de toepassing van evenbedoelde regeling.93

In de resolutie wordt tevens ingegaan op de afbakening van de wettelijke
werkzaamheden van de notaris.94 Als norm wordt gehanteerd het al of niet
verlijden van een akte. Is daarvan sprake, dan mogen tot de wettelijke werk-

91. Zie paragraaf 3.1.1.
92. Kamerstukken 14 887, zitting 1977-1978 en 1978-1979.
93. Zie artikel 27, vijfde lid, van de Wet ten aanzien van de landbouwregeling en artikel6a, vierde
lid, van de Uitvoeringsbeschikking ten aanzien van de belaste verhuur van onroerend goed.
94. Hieromtrent zijn eerder regels gegeven in de Resolutie va~ 17 juli 1984, nr. 283-7242, V-N
1984, blz. 1535.
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zaamheden ook gerekend worden de daarmee gepaard gaande en rechtstreeks

daarop betrekking hebbende advieswerkzaamheden. Komt het uiteindelijk
niet tot het verlijden van een akte, dan is de volledige vergoeding belast. Bij dit

laatste kan een vraagteken worden geplaatst. Verdedigbaar lijkt dat indien

bijvoorbeeld partijen zich tot een notaris wenden in verband met het opmaken
van een transportakte inzake de overdracht van onroerend goed, de notaris de

daaruit voortvloeiende werkzaamheden verricht als openbaar ambtenaar, ook

indien die transactie op het laatste moment - bi jvoorbeeld door de recherche-

activiteiten van de notaris - geen doorgang vindt.y5
Ten slotte merk ik op dat ten aanzien van het optreden van de notaris als

veilinghouder door de staatssecretaris het standpunt wordt ingenomen, dat de

notaris ter zake als openbaar ambtenaar optreedt, hoewel hij dit standpunt

betwistbaar acht nu de desbetreffende wettelijke bepalingen slechts vorderen
dat de veiling ten overstaan van een notaris geschiedt en niet door een notaris.~
De kwalificatie `betwistbaar' lijkt mij in dit verband te vriendelijk. Naar mijn

mening kan er geen twijfel over bestaan dat het optreden als veilinghouder

niet als openbaar ambtenaar geschiedt~ en is er derhalve ook ten aanzien van

deze werkzaamheid sprake van een keuzerecht van de notaris.y~

4.3. Belastbare leveringen van onroerend goed

Wanneer een ondernemer in het kader van zijn onderneming een handeling

verricht met betrekking tot onroerend goed, is die handeling belastbaar indien
zij voldoet aan de omschrijving van het begrip `levering' in artikel3 van de Wet

of het begrip `dienst' in artikel 4 van de Wet, en die levering of dienst boven-

dien hier te lande wordt verricht in de zin van artikel 5 respectievelijk artikel6

van de Wet. In deze paragraaf wordt met name nagegaan in welke gevallen

zich een belastbare levering van onroerend goed voordoet.
In artikel 3 van de Wet is de levering van goederen gedefinieerd. Ingevolge

het zevende lid van dit artikel zijn goederen lichamelijk zaken, zodat ook on-

roerende goederen onder het begrip goederen vallen. In het eerste lid van het

95. Zie ook mijn aantekening bij FED OB '68: Art. 7: 81.
96. Resolutie van 3 november 1980, nr. 279-21 511, V-N 1980, blz. 2443, gewijzigd bij de Resolu-
tie van 28 juli 1987, nr. VB87I778, V-N 1987, blz. 1809. Eerder is dit standpunt-zonder aarzeling-
ingenomen blijkens het verslag van de 6TW-dag in Maandblad voor het Notariaat 1968, blz. 329.
97. Zie TC 19 december 1955, nr. 7657 O, BNB 19561149, met betrekking tot notarissen en deur-
waarders. Zie ook mijn artikel Veilingen door deurwaarders, Weekblad 1976I5298, blz. 1108 e.v.,
naar aanleiding van TC 9 maart 1976, nr. 10 847 O'68, BNB 19761232. In dezelfde zin ook H.
Prast, Notaris en omzetbelasting in het bijzonder bij veilingen, WPNR 1981l5556, blz. 174 e.v.

98. M.W.M. van de Leur, Notaris en de omzetbelasting, WPNR 1988l5897, blz. 697 e.v., meent
dat de notaris dit keuzerecht onathankelijk van het keuzerecht voor wettelijke werkzaamheden
kan uitoefenen, hetgeen mede betekent dat per veiling een regime kan worden gekozen. Ik acht
die conclusie niet zonder meer volgen uit de Resolutie van 3 november 1980 a.n.g., nu daarin
uitdrukkelijk wordt verwezen naar de Resolutie van 20 juli 1987.
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artikel wordt als vertrekpunt genomen de civielrechtelijke levering: de eigen-
domsoverdracht ingevolge een overeenkomst. Aangezien een aantal andere
transacties met betrekking tot goederen uit economisch oogpunt niet of nau-
welijks van de civielrechtelijke levering verschillen, zijn deze voor de omzet-
belasting eveneens tot een levering van goederen bestempeld (eerste lid, let-
ters b tot en met f). Opgemerkt zij dat de Zesde richtlijn een ruimer vertrek-
punt voor de levering van goederen kiest, namelijk de overdracht of overgang
van de macht om als eigenaar over een lichamelijke zaak te beschikken.v`'

Voorts kent artikel3 van de Wet een aantal fictieve leveringen, die ten doel
hebben te voorkomen dat goederen omzetbelastingvrij in de consumptieve
sfeer komen (eerste lid, letter g), dat de concurrentieverhoudingen tussen on-
dernemers worden vervalst (eerste lid, letter h) of dat administratieve com-
plicaties ontstaan (leden 3 tot en met 5). Transacties met betrekking tot be-
paalde zakelijke rechten op onroerend goed worden, hoewel van een goed
geen sprake is, als leveringen van goederen aangemerkt (lid 2). Op laatst-
bedoelde transacties wordt in paragraaf 5.3. nader ingegaan. Ten slotte wordt
de eigendomsoverdracht van een goed tot zekerheid niet als een levering van
een goed beschouwd, hetgeen ook geldt voor de terugoverdracht (lid 6).

Opmerkelijk is dat aan de levering van een goed niet de voorwaarde is
gesteld dat de levering tegen vergoeding moet worden verricht. Blijkens arti-
kel 2 van de Zesde richtlijn gelden slechts als belastbare feiten leveringen die
onder bezwarende titel worden verricht. Het Hof van Justitie van de EG heeft
met betrekking tot het begrip `onder bezwarende titel' beslist dat er een recht-
streeks verband moet bestaan tussen de verrichte prestatie en de ontvangen
tegenwaarde. Van een tegenwaarde is slechts sprake indien die kan worden
uitgedrukt in geld. De tegenwaarde is voorts een subjectieve waarde en niet
een volgens objectieve maatstaven geschatte waarde. ""' Naar mijn mening laat
dit arrest ruimte voor de opvatting dat van een prestatie onder bezwarende
titel ook sprake is indien voor die prestatie geen vergoeding is bedongen, maar
wel wordt verkregen. ""

Het ontbreken van de eis van een handelen onder bezwarende titel in artikel
3 van de Wet heeft in het kader van de nationale wetgeving voor wat de heffing
van omzetbelasting betreft geen betekenis. Een levering van een goed zonder
vergoeding levert geen belastingschuld ter zake op. Vergeleken met de Zesde

99. Tijdens de parlementaire behandeling van het ontwerp van de huidige wet is gesteld dat een
verkorte omschrijving van het leverings- en dienstenbegrip rechtsonzekerheid zou scheppen; die
kon worden vermeden door aansluiting te zoeken bij het bestaande en bij het bedrijfsleven beken-
de begrippenmateríaal (Tweede Kamer zitting 1967-1968, 9324, Memorie van Antwoord blz. 61
Lk.).
100. HvJ 5 februari 1980, nr. 154I80 (Cobp. Aardappelbewaarplaats), BNB 19811232 met noot
van C.P. Tuk.
lOL In die zin ook de Resolutie van 27 april 1981, nr. 279-19 596, V-N 1981, blz. 1062. Anders
oordeelt C.P. Tuk in Wet op de omzetbelasting 1968, tweede druk. Deventer 1979, blz. 154, en in
zijn noot onder BNB 19811232.
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richtlijn is er echter een verschil. Artikel 17 van de richtlijn kent slechts recht
op aftrek van voorbelasting toe met betrekking tot belaste handelingen en
daaronder behoren niet prestaties om niet. Artikel 15 van de wet kent daar-
entegen geen uitsluiting van de aftrek van voorbelasting met betrekking tot
prestaties om niet.'oZ

4.3.1. EIGENDOMSOVERDRACHT INGEVOLGE OVEREENKOMST

Ingevolge artikel3, eerste lid, letter a, van de Wet is een levering van een goed
de eigendomsoverdracht van een goed ingevolge een overeenkomst. Uit de
formulering van deze leveringsbepaling blijkt dat aan drie voorwaarden moet
worden voldaan, namelijk:
a. de eigendom van het goed moet worden overgedragen, hetgeen mede in-

houdt dat degene die overdraagt bevoegd moet zijn de eigendom over te
dragen;

b. er moet een overdracht zijn, dat wil zeggen een actieve handeling. Geval-
len van eigendomsovergang, zoals door natrekking of onteigening, zijn
derhalve niet als levering in deze zin te kwalificeren;

c. er moet een overeenkomst zijn. In het algemeen zal dat een overeenkomst
van koop en verkoop zijn, maar het kan ook een ruilovereenkomst of
schenkingsovereenkomst zijn.

Een levering van onroerend goed in de hier bedoelde zin vindt plaats door
overschrijving van de notariële akte in de openbare registers. Van een levering

in die zin is derhalve geen sprake bij het sluiten van de obligatoire overeen-
komst.103 Dit onderscheid is met name van belang voor de toepassing van het
tarief; van toepassing is in het algemeen het tarief dat geldt op het tijdstip van
de levering. In gevallen waarin vóór het tijdstip van de eigendomsoverdracht
de koper de economische eigendom van het onroerend goed verkrijgt, rijst de
vraag of die handeling als een levering in de zin van artikel3, eerste lid, letter
e, van de Wet heeft te gelden. Daarop wordt in paragraaf 4.3.6. nader inge-
gaan.

Van de levering van onroerend goed moeten worden onderscheiden over-
eenkomsten waarbij het recht van ontzanding van een perceel grond wordt
verleend. In dat geval is sprake van de levering van een toekomstig roerend
goed, te weten zand.to"

Bij de uitvoering van zogenoemde koop-laannemingsovereenkomsten wor-
den door de verkoperlaannemer twee prestaties verricht, te weten de levering
van de grond met hetgeen daarop eventueel reeds is gebouwd en de (af-)bouw

102. Zie ook paragraaf 3.5. en de aldaar vermelde jurisprudentie van het Hof van Justitie van de
EG.
103. Hof Arnhem 5 augustus 1983, nr. 041I1981, BNB 1985126.
104. HR 8 juni 1977, nr. 18 408, BNB 1977I178.
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van een opstal op die grond'os, welke laatste prestatie veelal als een levering in
de zin van artikel3, eerste lid, letter c, van de Wet zal zijn te kwalificeren. Niet
van belang is in dit verband dat beide prestaties in één overeenkomst zijn
voorzien of in twee overeenkomsten die onverbrekelijk met elkaar zijn ver-
bonden.'ob De onderscheiding van twee prestaties heeft praktische betekenis
indien de eerste levering grond betreft waaraan geen vervaardigingshandelin-
gen zijn verricht; deze levering is alsdan vrijgesteld van omzetbelasting inge-
volge artikel 11, eerste lid, letter a, van de Wet.

In gevallen waarin een van de partijen bij een overeenkomst tot levering van
een onroerend goed zijn verplichtingen dienaangaande niet nakomt en daar-
om aan de wederpartij een boete moet betalen, kan er sprake zijn van een
dienst door de wederpartij, waarvoor de boete de vergoeding vormt. Dit is het
geval als gesteld kan worden dat de wederpartij een prestatie verricht jegens
de partij die in gebreke blijft. Het Hof Arnhem heeft zulks aangenomen in een
geval waarin de wederpartij de keuze had tussen het vorderen van nakoming
van de overeenkomst en ontbinding van de overeenkomst met ontvangst van
een boetebedrag. Het Hof achtte de keuze voor het laatste een prestatie, na-
melijk het ontslaan van de in gebreke blijvende partij uit zijn verplichtingen op
grond van de overeenkomst.'o'

4.3.Z. HUURKOOP

Ingevolge artikel 3, eerste lid, letter b, van de Wet wordt eveneens als een
levering van goederen beschouwd de afgifte van een goed ingevolge een over-
eenkomst van huurkoop. Een van de kenmerken van een huurkoopovereen-
komst is dat de eigendom van het goed niet overgaat bij de afgifte van het goed
maar op een later tijdstip, in het algemeen eerst bij de betaling van de laatste
huurkooptermijn.'o8 Dit betekent dat de afgifte van het goed geen levering is in
de zin van artikel 3, eerste lid, letter a, van de Wet. Aangezien huurkoop
economisch gezien vergelijkbaar is met koop op afbetaling, waarbij wel een
eigendomsoverdracht plaatsvindt bij de afgifte van het goed, is de afgifte van
een goed ingevolge een huurkoopovereenkomst als een levering aangemerkt.

In artikel 5, vierde lid, letter b, van de Zesde richtlijn is een levering voor-
zien in gevallen waarin een goed wordt afgegeven ingevolge een overeenkomst
volgens welke het goed gedurende een bepaalde periode in huur wordt gege-
ven, onder het beding dat normaliter het goed uiterlijk bij de betaling van de
laatste termijn in eigendom wordt verkregen.

105. HR 11 april 1979, nr. 19 243, BNB 1979I171 met noot van L.F. Ploeger.
106. TC 15 februari 1977, nr. 11 089 O'68, BNB 19771203.
107. Hof Arnhem 15 april 1985, nr. 094I1983, FED 1987127 met mijn aantekening.
108. De huurkoop is geregeld in de artikelen 1576h e.v. B W en voor onroerend goed in de Tijdelij-
ke wet huurkoop onroerend goed (Stb. 1973, 289).
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In artikel 1576h, derde lid, BW is onder huurkoop begrepen de overeen-
komst waarbij ter zake van een koop en verkoop een derde, die de eigendom
van de zaak verwerft, aan de koper krediet verleent des dat het geheel van
handelingen de strekking van huurkoop erlangt. De Tariefcommissie heeft
deze vorm van huurkoop niet als een huurkoopovereenkomst in de zin van de
omzetbelastingwetgeving aangemerkt. `~ De prestatie van de derde, een finan-
cieringsondernemer, werd als een kredietverlening aangemerkt; de terugover-
dracht door de kredietgever van de eigendom van de goederen aan de krediet-
nemer werd niet als een levering aangemerkt. Op deze beslissing is de nodige
kritiek geleverd. "o Reugebrink vraagt zich af of het juist is een term, die duide-
lijk aan het civiele recht ontleend is, in het belastingrecht een andere betekenis
te geven. Evenals Tuk wijst hij op het verschil in behandeling dat daaruit
voortvloeit, al naar gelang de redactie van de overeenkomst. Uit latere juris-
prudentie van de Tariefcommissie valt af te leiden dat het negeren van de
huurkoop slechts plaatsvindt als er een kredietovereenkomst is. De omstan-
digheid dat voor de financiering van een investering de huurkoop wordt geko-
zen, heeft tot gevolg dat zulks voor de omzetbelasting als een huurkoop wordt
behandeld. Aan de gesloten overeenkomst kan volgens de Tariefcommissie
niet worden voorbijgegaan."'

Overigens zij opgemerkt dat de Tijdelijke wet huurkoop onroerend goed
geen bepaling kent als die van artikel 1576h, derde lid, BW. Naar de mening
van Reugebrink behoeft dit een overeenkomstige uitholling van het civiele
recht op dit gebied niet te verhinderen.12

Het belang van het onderscheid tussen huurkoop enerzijds en kredietver-
lening met de overdracht van de eigendom van het goed tot zekerheid an-
derzijds is dat in het laatste geval geen omzetbelasting is verschuldigd, omdat
de kredietverlening is vrijgesteld ingevolge artikel 11, eerste lid, letter j, van
de Wet en de eigendomsoverdracht tot zekerheid en de terugoverdracht niet
als leveringen worden beschouwd ingevolge artikel 3, zesde lid, van de Wet.
Dit belang is in de praktijk geminimaliseerd door de goedkeuring dat in geval-
len van huurkoop het in de termijnen begrepen rente-element onder zekere
voorwaarden niet in de heffing wordt betrokken. "' Deze omstandigheid staat
aan een verdere ontwikkeling van de jurisprudentie op dit gebied in de weg.

In de Wet is niet voorzien in een bepaling met betrekking tot de `echte'
eigendomsoverdracht in geval van huurkoop. Ook in de Zesde richtlijn wordt
daaromtrent niets vermeld. Een redelijke wetstoepassing brengt echter mee
dat die eigendomsoverdracht niet opnieuw als een levering wordt belast. Tij-

109. TC 9 januari 1956, nr. 7393 O, BNB 1956I151.
110. C.P. Tuk, Wei op de omzetbelasting 1968, tweede druk, Deventer 1979, blz. 161, en J.
Reugebrink, Omzetbelasting, zesde druk, Deventer 1990, blz. 106.
111. TC 23 december 1958, nr. 8776 O, BNB 1958I148.
112. J. Reugebrink, a.w., blz. 107.
113. Resolutie van 6 februari 1969, nr. D691786, V-N 1969, blz. 179. Zie ook Tweede Kamer
zitting 1967-1968, 9324, Memorie van Antwoord blz. 61 Lk.
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dens de parlementaire behandeling is in dit verband gesteld dat er geen sprake
van is dat dubbele belastingheffing zou plaatsvinden.14

4.3.3. OPLEVERING DOOR DE VERVAARDIGER VAN ONROEREND GOED

De oplevering van een goed door degene die het heeft vervaardigd is een leve-
ring ingevolge artikel 3, eerste lid, letter c, van de Wet. Anders dan onder de
Wet op de Omzetbelasting 1954 geldt deze levering ook bij de oplevering van
onroerende goederen. Deze levering doet zich bijvoorbeeld voor bij het in
opdracht van een ander bouwrijp maken van een perceel grond en bij het
bouwen van een pand krachtens een aannemingsovereenkomst op grond van
de opdrachtgever. In deze gevallen vindt geen eigendomsoverdracht plaats; de
opdrachtgever blijft eigenaar van de grond c.q. wordt door natrekking eige-
naar van het pand.

Artikel5, vijfde lid, van de Zesde richtlijn biedt de Lid-Staten de mogelijk-
heid om ook als een levering van een goed te beschouwen:
a. de oplevering van een werk in roerende staat, dat wil zeggen de afgifte door

de opdrachtnemer van een roerend goed dat hij heeft vervaardigd of sa-
mengesteld, met behulp van stoffen en voorwerpen die daartoe door de
opdrachtgever aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, ongeacht of de op-
drachtnemer al dan niet een deel van de gebruikte materialen heeft ver-
schaft;

b. de oplevering van een werk in onroerende staat.
Opmerkelijk is dat de onderhavige richtlijnbepaling een `kan'-bepaling is, zo-
dat de Lid-Staten deze leveringsvorm niet in hun wetgeving behoeven op te
nemen, terwijl een vergelijkbare bepaling in de Tweede richtlijn in beginsel
wel een dwingend karakter had. Ook in het voorstel voor een Zesde richtlijn
was deze leveringsvorm dwingend voorgeschreven. Niet duidelijk is waarom
toch tot een `kan'-bepaling is besloten. Wellicht moet de oorzaak daarvan
mede worden gezocht in de ruime formulering van de levering in artikel 5,
eerste lid, van de Zesde richtlijn: de overdracht of overgang van de macht om
als eigenaar over een zaak te beschikken. Deze formulering omvat naar het
voorkomt ook gevallen van oplevering van roerende goederen. Bij onroeren-
de goederen lijkt dat niet vanzelfsprekend. Het kan toch niet de bedoeling zijn
dat elke steen die de aannemer toevoegt aan het pand als een levering wordt
aangemerkt.

Anders dan artikel3, eerste lid, letter c, van de Wet wordt in artikel 5, vijfde
lid, van de Zesde richtlijn uitdrukkelijk de eis gesteld dat de opdrachtgever
stoffen en voorwerpen ter beschikking moet hebben gesteld. De term `op-
levering' impliceert naar mijn mening dat door de opdrachtgever stoffen ter

114. Tweede Kamer zitting 1967-1968, 9324, Memorie van Antwoord blz. 61 l.k.

102



BELASTBARE LEVERINGEN VAN ONROEREND GOED

beschikking zijn gesteld, zodat van een verschil tussen evengenoemde bepalin-
gen niet kan worden gesproken.

Kernpunt van de onderhavige leveringsbepaling is dat een goed moet zijn
vervaardigd. Met betrekking tot de inhoud van dit begrip heeft het Hof van
Justitie van de EG een uitspraak gedaan. "s Allereerst werd overwogen dat de
onderhavige leveringsbepaling in alle Lid-Staten dezelfde betekenis behoort
te hebben. Voorts overwoog het Hof van Justitie dat de begrippen `vervaar-
digd' in de Tweede richtlijn en `vervaardigd of samengesteld' in de Zesde richt-
lijn dezelfde betekenis hebben. De toevoeging `of samengesteld' betreft een
verduidelijking en geen verruiming van het begrip `vervaardigd'.

Voor wat betreft de inhoud van het begrip `vervaardigd' is het spraakge-
bruik beslissend. Dit betekent dat vervaardiging inhoudt het voortbrengen
van een nieuw goed, dat tevoren niet bestond. Er moet derhalve een nieuw
goed ontstaan; daarvan is sprake als door het werk van de opdrachtnemer een
goed ontstaat waarvan de functie volgens in het maatschappelijk verkeer gang-
bare opvattingen verschilt van de functie die de verstrekte materialen hadden.
Of dat laatste het geval is, moet door de nationale rechter worden beoordeeld.
In het te beslissen geval ging het om de reparatie van schoolboeken. Dienaan-
gaande overwoog het Hof van Justitie dat uit evenvermelde interpretatie van
het begrip `vervaardigd' volgt dat onderhouds- en reparatiewerkzaamheden
die, hoe ingrijpend ook, aan het verstrekte goed uitsluitend de functie terug-
geven die het voordien had, zonder dat een nieuw goed ontstaat, niet het ver-
vaardigen van een werk in roerende staat is.16

De Hoge Raad heeft naar aanleiding van evengenoemde uitspraak beslist
dat moet worden aangenomen dat de Nederlandse wetgever bij de totstand-
koming van artikel3, eerste lid, letter c, van de Wet aan de term `vervaardigd'
in die bepaling geen andere betekenis heeft willen toekennen dan die welke
toekomt aan dat begrip zoals gehanteerd in artikel5, tweede lid, letter b, van
de Tweede richtlijn en voorts bij de aanpassing van de Wet aan de Zesde
richtlijn de gehandhaafde term `vervaardigd' dezelfde draagwijdte heeft wil-
len geven als wordt uitgedrukt door de zinsnede `vervaardigd of samengesteld'
in artikel5, vijfde lid, van de Zesde richtlijn. "' Dit betekent dat de uitlegging
van de term `vervaardigd' door het Hof van Justitie ook maatgevend is voor de
toepassing van artikel 3, eerste lid, letter c, van de Wet.

De onderhavige leveringsbepaling vindt thans met name toepassing ten aan-
zien van onroerende goederen. Hoewel het in het door het Hof van Justitie
besliste geval de oplevering van een werk in roerende staat betrof, mag aan-
genomen worden dat de beslissing eveneens geldt voor de oplevering van een

115. HvJ 14 mei 1985, nr. 139I84 (Van Dijk's Boekhuis), BNB 1985I335.
116. Ook tijdens de parlementaire behandeling van de Wet is steeds onderscheid gemaakt tussen
vervaardigen en herstellen. Zie Tweede Kamer zitting 1967-1968, 9324, Memorie van Toelichting,
blz. 30 r.k., Memorie van Antwoord, blz. 61 l.k., en Eindverslag, blz. 21 l.k.
117. HR 2 oktober 1985, nr. 22 246, BNB 19851336 met noot van L.F. Ploeger.
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werk in onroerende staat. Niet valt in te zien waarom de nadere omschrijving
van het begrip werk in roerende staat in de richtlijn (`dat wil zeggen ..') niet
zou gelden met betrekking tot onroerende goederen. De Hoge Raad blijkt
daar ook zonder meer van uit te gaan.18 Toch doet zich op dit punt een op-
merkelijk feit voor. In het voorstel voor een Zesde richtlijn was een afzonder-
lijke bepaling opgenomen met betrekking tot de oplevering van werken in
onroerende staat, waarin een zeer ruime definitie werd gegeven van dat be-
grip. Vrijwel alle werkzaamheden met betrekking tot onroerend goed werden
als oplevering beschouwd. Nu deze bepaling niet in de richtlijn is opgenomen,
ligt het evenwel voor de hand aan het begrip `werk in onroerende staat' een
zelfde strekking toe te kennen als aan het begrip `werk in roerende staat'.

Voor de Nederlandse praktijk is de uitlegging van het begrip `vervaardigd'
met name van belang ten aanzien van de verbouwing van onroerende goede-
ren. Dit aspect komt nader aan de orde in paragraaf 5.1.4. Hier zij reeds op-
gemerkt dat de uitlegging van evenbedoeld begrip door het Hof van Justitie
onder meer tot gevolg heeft gehad dat bij een verbouwing van een onroerend
goed minder snel tot vervaardiging wordt geconcludeerd dan blijkens de recht-
spraak hier te lande tot dan toe het geval was.19

De vraag of sprake is van een oplevering van een goed doet zich ook voor bij
het aanbrengen van installaties aan een onroerend goed. Onder de werking
van de Wet op de Omzetbelasting 1954 werd het aanbrengen van installaties
als centrale verwarmingen e.d. aangemerkt als de oplevering van een werk in
onroerende staat.'ZO Onder de werking van de huidige wet heeft de Tarief-
commissie het aanbrengen van een centrale-verwarmingsinstallatie en een air-
conditioningsinstallatie in een gebouw aangemerkt als de oplevering van een
onroerend goed.12' Het is in dit verband de vraag often aanzien van installaties
als de hier bedoelde het begrip `werk in onroerende staat' dezelfde inhoud
heeft als het begrip `onroerend goed'. Naar ik meen is dat niet het geval. Ik kan
mij voorstellen dat een centrale-verwarmingsinstallatie wordt gezien als een
werk in onroerende staat, maar het aanmerken van die installatie als zodanig
als een onroerend goed kost mij moeite. Ik vraag mij dan ook af of de Tarief-
commissie hier de grens tussen levering en dienst op de juiste plaats getrokken
heeft.12z

In dit verband zij nog de aandacht gevestigd op de leveringsbepaling van
artikel3, eerste lid, letter f, van de Wet. Als levering van goederen geldt ook

118. HR 17 december ]986, nr. 23 578, BNB 1987I59.
119. Bijvoorbeeld HR 17 juni 1987, nr. 23 782 ( West-Indisch Huis), BNB 19871243.
120. TC 18 augustus 1958, nr. 8254 O, BNB 1958I325, en TC 17 februari 1964, nr. 9229 O, BNB
1964I199.
121. TC 2 december 1974, nr. 10 613 O'68, BNB 1975~153. Zie ook mijn artikel Aanbrengen
airconditioningsinstallatie in fabriek: levering of dienst?, Weekblad 1975I5237, blz. 764 e.v.
122. Ook uit de wetsgeschiedenis wordt niet duidelijk waar die grens thans behoort te liggen, wel
dat die grens ten opzichte van de vroegere wetgeving verschoven is. Zie Tweede Kamer zitting
1967-1968, 9324, Memorie van Toelichting, blz. 30 r.k., en Memorie van Antwoord, blz. 61 l.k.
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de eigendomsovergang van goederen die het voorwerp uitmaken van een
overeenkomst tot het aanbrengen van die goederen aan een ander goed. Be-
slissend is hier de overeenkomst. Bij het aanbrengen van installaties in of aan
onroerende goederen zal deze leveringsbepaling mijns inziens nauwelijks een
rol kunnen spelen. Het voorwerp van de overeenkomst zal toch in het alge-
meen zijn de centrale-verwarmingsinstallatie en niet elk van de samenstellen-
de onderdelen van die installatie. Nu een centrale-verwarmingsinstallatie als
zodanig niet wordt aangebracht aan het desbetreffende onroerend goed, vindt
dan ook geen levering plaats in deze zin. Overigens zou een zodanige levering
een levering van een roerend goed zijn en niet van een onroerend goed.

Het tijdstip van de levering in de zin van artikel3, eerste lid, letter c, van de
Wet is het tijdstip waarop de eerste oplevering van het onroerend goed plaats-
vindt, althans indien daarbij het goed wordt geaccepteerd voor het gebruik
waarvoor het is bestemd en de opdrachtnemer décharge wordt verleend voor
de uitvoering van het werk. Daaraan staat niet in de weg dat na dat tijdstip nog
enkele gebreken moeten worden verholpen.'23 De bepaling van het tijdstip
van de oplevering is van belang voor de toepassing van het tarief van omzet-
belasting.124

4.3.4. SLOOP VAN EEN ONROEREND GOED1~5

Het slopen van een pand zal in het algemeen leiden tot de vervaardiging van
een onroerend goed. Er ontstaat in dat geval immers doorgaans een perceel
(bouwrijpe) grond.126 Ook getoetst aan de inhoud die het Hof van Justitie van
de EG aan het begrip `vervaardigd' geeft zal zich in gevallen van de uitvoering
van een sloopwerk een oplevering van een onroerend goed in zin van artikel 3,
eerste lid, letter c, van de Wet voordoen.

Bij de uitvoering van sloopwerken vormt de bepaling van de vergoeding
voor de prestatie een twistpunt in gevallen waarin de sloper de afkomende
materialen mag behouden. Ingevolge artikel 8, tweede lid, van de Wet be-
hoort tot de vergoeding mede de totale waarde van de tegenprestatie, voor
zover die niet in een geldsom bestaat. Dit betekent dat, indien de sloper als
tegenprestatie (mede) de afkomende materialen ontvangt, de waarde van die
tegenprestatie moet worden bepaald. Als algemeen uitgangspunt geldt bij de
waardering van een tegenprestatie in natura dat het gaat om de subjectieve
waarde, namelijk de waarde die de tegenprestatie voor de ontvanger ervan

123. Hof 's-Gravenhage, 27 juni 1988, nr. 342186, BNB 1989I308. Deze uitspraak is besproken
door L. Wolfsbergen, Bouwrecht 1989, blz. 60 e.v.
124. Zie paragraaf 4.4.5.
125. In deze paragraaf is mede gebruik gemaakt van delen van het artikel Omzetbelasting; sloop-
werken, Weekblad 1973~5138, blz. 554 e.v.
126. In die zin TC 30 november 1976, nr. 11 135 O'68, BNB 1977I154.
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heeft.'Z' In dit verband doet zich bij sloopwerken de bijzondere omstandigheid
voor dat de waarde van de afkomende materialen, ook subjectief gezien, af-
hankelijk is van de wijze waarop wordt gesloopt. Een ruwe wijze van slopen
levert immers een lagere waarde aan afkomende materialen op dan een meer
zorgvuldige wijze van slopen.

Men kan zich dienaangaande op het standpunt stellen dat de relatie tussen
de mate van zorgvuldigheid die bij het slopen is betracht en de waarde van de
bij de sloop vrijkomende materialen moet worden genegeerd bij de bepaling
van de vergoeding. Dit standpunt leidt ertoe dat er bij de bepaling van de
vergoeding steeds bijtelling plaatsvindt van de waarde van de afkomende ma-
terialen in de staat waarin ze zijn vrijgekomen, derhalve ongeacht de wijze
waarop er is gesloopt. Dit standpunt acht ik niet goed verdedigbaar. De sloper
kan veelal zelf bepalen op welke wijze hij zal slopen, hetgeen tot gevolg heeft
dat al naar gelang de keuze die hij dienaangaande maakt een hogere of lagere
waarde van de afkomende materialen ontstaat. Als met de wijze van slopen
geen rekening wordt gehouden bij het bepalen van de vergoeding leidt dit tot
merkwaardige gevolgen voor de opdrachtgever. Het aan hem in rekening ge-
brachte bedrag aan omzetbelasting zal dan immers mede afhangen van de wij-
ze waarop de sloper verkiest de sloop uit te voeren. Met name indien de op-
drachtgever geen aanspraak kan maken op aftrek van voorbelasting is dat niet
bevredigend. Afgezien daarvan lijkt het mij ook onjuist bij de bepaling van de
vergoeding zonder meer uit te gaan van de waarde van de afkomende waarde
in de staat waarin zij in het concrete geval vrijkomen. Het voordeel van de
sloper, gelegen in het mogen behouden van de afkomende materialen, wordt
bij een meer zorgvuldige wijze van slopen beïnvloed door een omstandigheid
die buiten de relatie tussen opdrachtgever en sloper liggen, namelijk de keuze
van de sloper om zorgvuldig te slopen. Voor zover het voordeel van de sloper
aan die omstandigheid te wijten is, dient dat voordeel naar mijn mening niet
tot de vergoeding voor de sloop te worden gerekend. Met betrekking tot de
splitsing van het voordeel van het behouden van de afkomende materialen in
een deel dat is toe te rekenen aan de overeenkomst met de opdrachtgever en
een deel dat is toe te rekenen aan de keuze van de sloper met betrekking tot de
wijze van slopen, doet zich een aantal mogelijkheden voor. Naar mijn mening
kan het bepaalde in artikel8, tweede lid, van de Wet zo worden gelezen, dat de
waarde van de tegenprestatie die de opdrachtgever verricht door een sloopob-
ject ter beschikking te stellen, echter met dien verstande dat het object moet
worden verwijderd, dient te worden bepaald door de waarde van de afkomen-
de materialen in hun werkelijke staat na de sloop te verminderen met de extra
opofferingen die de sloper zich moet getroosten om die materialen in een bete-
re staat te brengen dan bij de meest ruwe wijze van slopen mogelijk zou zijn

127. De Tariefcommissie heeft steeds in die zin beslist, vanaf TC 12 oktober 1976, nr. 11530 O'68,
BNB 1977191. De Hoge Raad heeft dit s[andpunt bevestigd in HR 23 december 1987, nr. 23 974,
BNB 1988~62.
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geweest. Die extra opofferingen bestaan dan uit meer aan de sloop bestede tijd
en dus hogere loonkosten en machinekosten. Vorenstaande berekening van
de waarde van de afkomende materialen leidt ertoe dat door de sloper omzet-
belasting in rekening wordt voldaan over de berekende aanneemsom en de
winst die hij op de verwerving van de materialen maakt. Aldus schept men een
zowel in theorie als praktijk sluitende regeling; de waarde van de tegenpresta-
tie van de opdrachtgever is in werkelijkheid immers niet meer dan het verschil
tussen de verwervingskosten van de afkomende materialen in het betreffende
geval en de kosten die zouden moeten worden gemaakt voor de aankoop van
diezelfde materialen van derden. In deze opvatting wordt alleen omzetbelas-
ting over meer dan de aanneemsom geheven in gevallen waarin er aan de
terbeschikkingstelling van de afkomende materialen door de sloper ook
werkelijk wordt verdiend.

In de literatuur overheerst de opvatting dat bij de bepaling van de waarde
van de afkomende materialen rekening moet worden gehouden met de wijze
van slopen. De Moor gaat daarbij uit van de objectieve waarde van de materia-
len in roerende staat verminderd met de kosten die het vrijmaken van die
materialen met zich brengt.'Zg Reugebrink volgt de door mij aangegeven bere-
keningswijze met dien verstande dat hij daarbij niet uitgaat van de inkoop-
waarde voor de sloper, maar van de opbrengst. Hij begrijpt het verschil tussen
inkoopwaarde en opbrengst, door hem aangeduid als winst, mede in de waar-
de van de afkomende materialen.129 Naar mijn mening wordt daarbij enigszins
tekort gedaan aan het subjectieve karakter van de vergoeding. De sloper kan
immers de afkomende materialen ook inkopen, zodat de winst op de verkoop
van de materialen niet geacht kan worden voort te vloeien uit de relatie van de
sloper met de opdrachtgever.

In de praktijk van het huidige omzetbelastingstelsel is de onderhavige kwes-
tie in de rechtspraak slechts eenmaal aan de orde geweest. De Tariefcommis-
sie aanvaardde daarbij niet een waarde van nihil voor bij de sloop van een
pand vrijkomende materialen.13" De omstandigheid dat deze kwestie niet va-
ker bij de rechter aan de orde wordt gesteld duidt erop dat in de praktijk
rekening wordt gehouden met de wijze van slopen bij de bepaling van de waar-
de van de afkomende materialen.

4.3.5. OVERDRACHT EN OVERGANG UIT HET BEDRIIFSVERMOGEN

Ingevolge artikel3, eerste lid, letter e, van de Wet is een levering van goederen
ook de overdracht en overgang van goederen, ten gevolge waarvan deze het

128. A.E. de Moor in zijn aantekening op FED OB '68: Art. 8: 13.
129. J. Reugebrink, Maatstaf van heffing in de omzetbelasting: objectief of subjectief?, Weekblad
1973~5141, blz. 654 e.v., alsmede Omzetbelasting, zesde druk, Deventer 1990, blz. 154.
130. TC 17 oktober 1972, nr. 10 530 O'68, V-N 1973, blz. 680.
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bedrijfsvermogen van de ondernemer verlaten. Tot 1979 betrof deze leve-
ringsvorm alleen de overdrachtvan goederen. Hoewel de hier bedoelde leve-
ringsbepaling ook die van letter a lijkt te omvatten"t, heeft deze bepaling
historisch gezien ten opzichte van die van letter a een aanvullend karakter.132
Bedoeld is met name ook de overdracht van goederen aan en door maatschap-
pen en vennootschappen onder firma als een levering aan te merken. Wanneer
bijvoorbeeld een ondernemer een onroerend goed inbrengt in een vennoot-
schap behoeft dat civielrechtelijk geen levering in te houden. Voor de omzet-
belasting geldt dit dan niettemin als levering. Hetzelfde kan zich voordoen bij
de overdracht van een goed door een vennootschap aan een andere vennoot-
schap zonder dat daarbij de eigendomsverhouding ten aanzien van het goed
verandert. Ook valt te denken aan de overdracht van goederen door de ven-
nootschap aan een vennoot zonder dat sprake is van een eigendomsover-
dracht. t33

De vraag is of de beperkte betekenis van deze leveringsbepaling, zoals die
uit de historie tot ons komt, ook thans nog tot uitgangspunt moet worden
genomen. Bij de invoering van de Wet is dienaangaande slechts opgemerkt dat
deze bepaling overeenkomt met artikel 3, eerste lid, letter e, van de Wet op de
Omzetbelasting 1954.1~ Belangrijker is echter de situatie vanaf 1979, nu de
wettelijke leveringsbepaling moet voldoen aan het bepaalde in artikel5 van de
Zesde richtlijn. Bij de aanpassing van de Wet is de onderhavige leverings-
bepaling in na te noemen zin uitgebreid, maar is met betrekking tot de beteke-
nis van de oorspronkelijke tekst van de bepaling in het licht van de Zesde
richtlijn niets gezegd. In dit verband is door Boomsma betoogd dat, mede
tegen de achtergrond van artikel 5, eerste lid, van de Zesde richtlijn, het be-
paalde in artikel3, eerste lid, letter e, van de Wet het uitgangspunt behoort te
zijn bij de beoordeling of van een levering sprake is. Aan letter e dient derhal-
ve zelfstandige betekenis te worden toegekend. De historische, beperkte
strekking van letter e moet zijns inziens als achterhaald worden beschouwd.15
Nu uit de wetsgeschiedenis van het tegendeel niet blijkt, zal ervan uitgegaan
moeten worden dat de wetgever beoogd heeft aan het geheel van de leverings-
bepalingen in de letters a, e en f dezelfde betekenis heeft willen toekennen als

131. Artikel 5 van de Zesde richdijn kent een overeenkomstige leveringsbepaling niet.
132. Zie in dit verband de uitspraken van Hof's-Hertogenbosch 8 december 1978, nr. 86I1977 OB,
BNB 1980I208, en Hof Arnhem 5 augustus 1983, nr. 041I1981, BNB 1985126.
133. J. Reugebrink, Omzetbelasting, zesde druk, Deventer 1990, blz. 112, meent dat in dergeli jke
gevallen zowel een levering op grond van letter e als een levering op grond van letter g kan worden
aangenomen. Dit laatste houdt in dat de vennootschap beschikt over degoederen voor andere dan
bedrijfsdoeleinden. Het overbrengen van goederen uit het bedrijfsvermogen van de vennoot-
schap naar de vennoot kan daartoe naar mijn mening, gelet op de zelfstandigheid van de vennoot-
schap voor de omzetbelasting, niet worden gerekend.
134. Tweede Kamer zitting 1967-1968, 9324, Memorie van Toelichting, blz. 30 r.k.
135. A. Boomsma, De economische eigendomsoverdracht of -overgang als kern van het omzet-
belastingtechnische leveringsbegrip?, Weekblad 1981~5508, blz. 842 e.v.
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toekomt aan artikel 5, eerste lid, van de Zesde richtlijn.'~ Dit houdt naar mijn

mening in dat aan de leveringsbepaling van letter e een ruimere strekking dan

voorheen zal moeten worden toegekend indien en voor zover blijkt dat de
leveringsbepaling van artikel 5, eerste lid, van de Zesde richtlijn een bredere
strekking heeft dan aan het geheel van de corresponderende wettelijke bepa-
lingen oorspronkelijk kon worden toegekend."'

Vanaf 1 januari 1979 wordt ook de overgang van goederen onder deze leve-
ringsbepaling begrepen. Blijkens de geschiedenis van de totstandkoming van
deze aanvulling heeft deze onder meer betrekking op gevallen van scheiding,
onteigening en dergelijke gebeurtenissen ten gevolge waarvan goederen het

bedrijfsvermogen van een ondernemer verlaten zonder dat deze een recht-
streeks daarop gerichte handeling verricht. "g Tevens werd gedacht aan het
geval waarin een schuldeiser een goed tot zich nam, waarvan hem de eigendom
tot zekerheid was overgedragen, en het geval van overgang van opstallen op de
grondeigenaar na afloop van een erfpachtovereenkomst.139

De vraag of zich een levering in de zin van artikel 3, eerste lid, letter e, van
de Wet voordoet is met name gesteld in gevallen van de overdracht van de

economische eigendom van een goed, de afgifte van een goed ingevolge een

overeenkomst van finance lease en de verkoop van een onroerend goed van-

wege de hypotheekhouder. Op deze gevallen wordt hieronder nader inge-
gaan.

4.3.6. OVERDRACHT VAN ECONOMISCHE EIGENDOM

In de inkomsten- en vennootschapsbelasting is het leerstuk van de economi-

sche eigendom tot ontwikkeling gekomen tegen de achtergrond van de vraag

aan wie een bepaald goed van de belastingheffing moet worden toegerekend.
Recentelijk heeft Rijkels de ontwikkeling van dit leerstuk beschreven.'~ Uit

het door hem gegeven overzicht van rechtspraak en literatuur kan worden

afgeleid dat van een overdracht van de economische eigendom van een goed
sprake is als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
a. De economische eigenaar verkrijgt het genot van het goed nagenoeg op de

136. Zie ook paragraaf 3.1.1.
137. Een eerste stap naar meer inzicht in deze is gezet in HR 19 oktober 1988, nr. 24 942, BNB
1988I335, waarin aan het Hof van Justitie van EG een prejudiciële uitspraak is verzocht met
betrekking tot de uitlegging van de onderhavige richtlijnbepaling.
138. Tweede Kamer zitting 1977-1978, 14 887, Memorie van Toelichting, blz. 16, waarbij is op-
gemerkt dat zulks geen materiële wijziging tot gevolg zou hebben, daar deze Ieveringsbepaling
ook voordien aI in ruime zin pleegde te worden toegepast.
139. Tweede Kamer zitting 1977-1978, 14 887, Memorie van Antwoord, blz. 14. Opgemerkt zij
dat ook vóór 1979 het standpunt is ingenomen dat de overgang van de opstallen na beëindiging van

de erfpacht een levering vormen (Vraag en Antwoord 80, V-N 1969, blz. 386).
140. l.S. Rijkels, Leasing, fiscaalrechtelijke aspecten, Preadviezen van de Vereeniging'Handels-
recht', Zwolle 1989, blz. 89 e.v.
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wijze en in de omvang als de volle eigenaar het heeft en de economische
eigenaar is bevoegd over het goed - althans de economische eigendom
daarvan - te beschikken.

b. De economische eigenaar heeft het volledige economische belang bij het
goed. Dit belang heeft betrekking op de waardeveranderingen en het te-
nietgaan van het goed.

Daarbij kan worden onderscheiden het risico van het niet, althans niet naar
behoren, functioneren van het goed, het risico van de voorzienbare waarde-
vermindering door technische en~of economische slijtage (afschrijving), het
risico van het tenietgaan of onbruikbaar worden door brand, diefstal, ver-
nieling e.d. en het restwaarderisico, dat wil zeggen het risico van het positieve
of negatieve verschil tussen de aangenomen residuwaarde en de werkelijke
residuwaarde.

Ook voor de omzetbelasting kan het van belang zijn aan wie een bepaald
goed moet worden toegerekend. Te denken valt hierbij aan de toepassing van
de regels inzake de herziening van de voorbelasting. Dient het gebruik van het
goed door de juridische eigenaar of het gebruik door de economische eigenaar
beslissend te zijn voor de mate waarin aftrek van voorbelasting mogelijk is?
Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de kwalificatie van de prestatie
die de juridische eigenaar verricht jegens de economische eigenaar. Als die
prestatie een levering is, dan wordt ter zake aan de economische eigenaar
omzetbelasting in rekening gebracht en is de mate van aftrek van die belasting
afhankelijk van de aard van het gebruik dat de economische eigenaar van het
goed maakt. Als die prestatie daarentegen als een dienst moet worden gezien,
blijft de op het goed drukkende omzetbelasting aan de juridische eigenaar
toegerekend en zal de aard van zijn gebruik van het goed (verhuur of an-
derszins) beslissend zijn voor de aftrek van die belasting. Van belang is derhal-
ve of de overdracht van de economische eigendom van een goed een levering is
in de zin van artikel 3 van de Wet en meer in het bijzonder in de zin van het
eerste lid, letter e, van dat artikel.

Voor zover het betreft de overdracht van de economische eigendom van
onroerende goederen is in de desbetreffende overeenkomst in het algemeen
voorzien in een latere overdracht van juridische eigendom. Zoals in paragraaf
4.3.5. is opgemerkt biedt de wetshistorie geen aanknopingspunten voor de
opvatting dat artikel 3, eerste lid, letter e, van de Wet mede ziet op de over-
dracht van de economische eigendom van een onroerend goed. Met name kan
uit de wetsgeschiedenis niet worden afgeleid dat met die bepaling beoogd is
het tijdstip van een voorziene levering (de overdracht van de juridische eigen-
dom) te vervroegen, zoals dat bij huurkoop uitdrukkelijk wel het geval is."'
Aldaar is ook opgemerkt dat de overdracht van de economische eigendom van

141. E. Aardema, Fiscale aspecten van de economische eigendom, Weekblad 1981I5519, blz.
1189, leidt uit de leveringsbepaling inzake huurkoop af dat de overdracht van de economische
eigendom van een goed geen levering is, aangezien die bepaling dan niet nodig zou zijn geweest.
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een goed vanaf 1979 geacht kan worden onder de genoemde leveringsbepaling
te val),en indien die overdracht een levering is in de zin van artikel S, eerste lid,
van de Zesde richtlijn. Volgens Boomsma is dit het geval.1z De economische
eigenaar dient de macht te hebben om als eigenaar over het goed te beschikken
in de zin van evenbedoelde richtlijnbepaling. Daartoe is volgens Boomsma
riiet noodzakelijk dat de afnemer van het goed juridisch eigenaar van het goed
wordt, voldoende is dat de overgang van de beschikkingsmacht de afnemer in
een vergelijkbare positie brengt als de juridische eigenaar, althans wat de fei-
telijke beschikkingsmacht betreft. Alsema bestrijdt de opvatting van Booms-
ma met een beroep op de omslachtigheid en de vaagheid van de richtlijn-
bepaling.13

Naar mijn mening is de uitlegging van het begrip `macht om als eigenaar
over een zaak te beschikken' door Boomsma niet zonder meer overtuigend,
omdat deze ruimte lijkt te laten daaronder ook de terbeschikkingstelling van
een goed aan een huurder te begrijpen. De feitelijke beschikkingsmacht van
een huurder is immers in het algemeen niet van een minder gehalte dan dat van
de economische eigenaar; hij kan zelfs een derde de eigendom van het (roe-
rend) goed verschaffen.'~` Opmerkelijk is in dit verband dat de richtlijnbepa-
ling uitsluitend spreekt over de beschikkingsmacht over een goed en niet over
de risico's met betrekking tot dat goed. Toch behoort naar mijn mening daar
het zwaartepunt te liggen bij de beoordeling van de vraag of een goed aan een
ander dan de juridische eigenaar kan worden toegerekend of, anders gezegd,
of de economische eigendomsoverdracht van een goed als een levering van dat
goed moet worden aangemerkt. Aangezien met betrekking tot de onderhavige
richtlijnbepaling geen communautaire toelichting voorhanden is, zal de strijd
omtrent de gevolgen van de overdracht van de economische eigendom voor de
omzetbelasting door het Hof van Justitie van de EG moeten worden beslist.
Inmiddels heeft de Hoge Raad ter zake het Hof van Justitie om een prejudicië-
le uitspraak verzocht.145 In de eerste plaats wordt gevraagd of onder artikel5,

142. A. Boomsma, De economische eigendomsoverdracht of -overgang als kern van het omzet-
belastingtechnische leveringsbegrip?, Weekblad 198U5508, blz. 842 e.v.
143. E.J. Alsema, Economische eigendomsoverdracht en omzetbelasting, Weekblad 1981~5521,
blz. 1250 e.v.
144. A.W.M. Roelen, Onroerend-goedtransacties in het licht van de Wet OB en de WBR, NBB
1983, blz. 123 e.v., meent dat de uitlegging van artikel 5 van de Zesde richtlijn door Boomsma te
ver gaat, mede gelet op het feit dat voor de tekst van de richtlijn bewoordingen moeten worden
gevonden die zo goed mogelijk aansluiten bij de bestaande rechtsregels in de Lid-Staten.
145. HR 19 oktober 1988, nr. 24 942, BNB 1988I335. Inmiddels heeft de advocaat-generaal Van
Gerven conclusie genomen in deze zaak (320~88). Naar zijn mening is de leveringsbepaling in de
Zesde richtlijn niet beperkt tot gevallen van de overdracht van de juridische eigendom van een
goed. Beslissend is zijns inziens dat de afnemer de facto de positie inneemt die analoog is aan die
van een formeel juridische eigenaar. Dat is in elk geval zo als het aan de verkoper verblijvende
eigendomsrecht dusdanig ís uitgehold dat het herleid wordt tot een zuiver juridisch houderschap.
De nationale rechter zal daarover moeten oordelen. Daarbij komt geen betekenis toe aan even-
tuele afspraken inzake de overdracht van de juridische eigendom van het goed.
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eerste lid, van de Zesde richtlijn slechts kan worden begrepen de overdracht
van de juridische eigendom van een goed. Als dit niet het geval is, wordt voorts
gevraagd of die bepaling ook ziet op gevallen waarin de juridische eigenaar
van een goed:
- bij overeenkomst zodanige verplichtingen jegens zijn wederpartij bij die

overeenkomst is aangegaan, dat voortaan alle waardeveranderingen en al-
le baten en lasten van het goed voor rekening en risico van deze wederpartij
zijn;

- zich bij die overeenkomst heeft verbonden de juridische eigendom van het
goed op enig toekomstig tijdstip aan zijn wederpartij over te dragen;

- bij die overeenkomst aan zijn wederpartij onherroepelijk volmacht heeft
verleend om de handelingen te verrichten die deze overdracht bewerkstel-
ligen;

- ingevolge die overeenkomst het goed feitelijk ter beschikking van zijn we-
derpartij heeft gesteld.

Met betrekking tot gevallen van overdracht van de economische eigendom van
een goed is tot nog toe in de Nederlandse rechtspraak de voorkeur gegeven
aan een levering ex artikel 3, eerste lid, letter a, van de Wet op het moment van
de juridische eigendomsoverdracht, mede gelet op de geschiedenis van de tot-
standkoming van letter e van dat artikellid.'~ Voorts werd in een aantal geval-
len beslist dat de economische eigendomsoverdracht van het desbetreffende
goed niet had plaatsgevonden.147 In één specifiek geval is de overdracht van de
economische eigendom als een levering aangemerkt. Het betrof hier door aan-
deelhouders aan een BV verhuurde grond waarop de BV een opstal had ge-
sticht. Na faillissement van de BV werd het onroerend goed door de aan-
deelhouders enerzijds en door de curator in het faillissement van de BV an-
derzijds verkocht en geleverd aan een derde. Met betrekking tot de opstal
werd beslist dat de BV de economische eigendom verworven had en de trans-
actie onder meer tot gevolg had dat de economische eigendom van de opstal
werd overgedragen aan de koper.'~ Het bijzondere van dit geval is, dat het
niet gaat om het tijdstip van de levering (nu op grond van letter e of straks op
grond van letter a) maar om een levering of geen levering. Het geval vertoont
verwantschap met de overgang van de opstallen bij de beëindiging van een
erfpachtsrecht op de eigenaar van de grond, welke overgang blijkens de in
paragraaf 4.3.5. gereleveerde wetsgeschiedenis als een levering in de zin van
artikel 3, eerste lid, letter e, van de Wet moet worden aangemerkt.

In de literatuur bestaat zoals reeds vermeld verdeeldheid met betrekking tot
het al of niet als een levering aanmerken van de economische eigendomsover-

146. Hof 's-Hertogenbosch 8 december 1978, nr. 86I1977 OB, BNB 1980I208, Hof Arnhem 5
augustus 1983, nr. 041~1981, BNB 1985126.
147. Hof Amsterdam 21 mei 1985, nr. 4646183, BNB 1987~65, HR 27 januari 1987, nr. 24 153,
BNB 1988~93.
148. Hof Arnhem 15 april 1985, nr. O18211982, BNB 19861361.
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dracht. Behalve Boomsma achten ook Finkensieper, Van der Paardt en Bee-
len en Sanders in die gevallen een levering verdedigbaar.19 Reugebrink neemt
ter zake een genuanceerd standpunt in'so terwijl De Moor op grond van de
nationale wetgeving geen levering mogelijk acht maar hoopt op een Europese
doorbraak in dit verband, waardoor met name ten aanzien van onroerende
goederen de heffing van omzetbelasting heel wat eenvoudiger en redelijker
zou worden.'s'

Het is naar mijn mening wenselijk dat gevallen van overdracht van de eco-
nomische eigendom van onroerend goed als een levering worden behandeld.
Als de economische eigenaar van een onroerend goed alle risico's met be-
trekking tot dat onroerend goed draagt is het redelijk hem dat goed voor de
omzetbelasting toe te rekenen en de aftrek van de op dat goed drukkende
belasting te relateren aan de aard van het gebruik dat hij van het goed maakt.
Bovendien wordt op die manier een verschillende behandeling voor de inkom-
sten- en vennootschapsbelasting enerzijds en de omzetbelasting anderzijds
voorkomen. Ten slotte zou het merkwaardig zijn dat de vestiging van een
zakelijk genotsrecht op een onroerend goed als een levering van een goed
wordt aangemerkt en dat zulks voor de overdracht van de economische eigen-
dom van een onroerend goed, wat toch veelal een meeromvattend recht geeft
ten aanzien van het desbetreffende goed, niet zou gelden. Indien het Hof van
Justitie van de EG zou beslissen dat de economische eigendomsoverdracht van
een goed niet valt te rangschikken onder artikel 5, eerste lid, van de Zesde
richtlijn, ware te overwegen in de Wet een afzonderlijke leveringsbepaling
voor die overdracht op te nemen naar analogie van de bepaling met betrekking
tot zakelijke rechten op onroerend goed. Deze afzonderlijke leveringsbepa-
ling kan voor onroerende goederen dan worden gegrond op artikel5, tweede
lid, letter a, van de Zesde richtlijn, welke bepaling aan de Lid-Staten de moge-
lijkheid geeft `bepaalde rechten op onroerende goederen' als goederen aan te
merken. ~sz

Volledigheidshalve zij nog opgemerkt dat indien een economische eigen-
domsoverdracht van een goed als een levering van dat goed wordt aange-
merkt, de latere overdracht van de juridische eigendom niet opnieuw als een

149. J.M.F. Finkensieper, Compendium van de omzetbelasting, vierde druk, Deventer 1986, blz.
37, R.N.G. van der Paardt, Ruimere toepassing voor artikel 3, eerste lid, letter e, Wet op de
omzetbelasting 1968, Weekblad 1987l5778, blz. 737, en S.T.M. Beelen en J.Th. Sanders, Hefóng
van omzetbelasting bij publiekrechtelijke lichamen, Deventer 1988, blz. 75.
150. J. Reugebrink, Omzetbelasting, zesde druk, Deveuter 1990, blz. 126.
151. A.E. de Moor in zijn aantekening op FED 1989l98. In die zin ook A.J. Woelders, Bedrijfs-
onroerend-goed en fiscus, Deventer 1987, blz. 44.
152. Eeu ultieme oplossing voor het onderhavige probleem zou nog kunnen zijn de overdracht
van de economische eigendom van een onroerend goed onder de werking van de overdrachts-
belasting te brengen.
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levering dient te worden aangemerkt, zulks naar analogie van hetgeen dien-
aangaande in paragraaf 4.3.2. met betrekking tot de huurkoop is vermeld.'s'

Als de economische eigendomsoverdracht van een goed als zodanig geen
levering van het goed is, rijst de vraag wat de consequenties zijn van de beta-
ling van de koopprijs ter zake van die overdracht. Vormt deze betaling dan een
vooruitbetaling voor de (latere) juridische eigendomsoverdracht of is er in de
periode tussen economische en juridische eigendomsoverdracht een dienst
door de juridische eigenaar, waarvoor de koopprijs de vergoeding vormt?
Naar mijn mening is de strekking van de transactie in beginsel de overdracht
van de eigendom van het onroerend goed. In dat kader lijkt het aannemen van
een dienst door de verkoper minder voor de hand te liggen. Ik geef er daarom
de voorkeur aan de betaling van de koopprijs te zien als een vooruitbetaling
voor de juridische levering.154 Indien deze levering belast zal zijn, zal ter zake
omzetbelasting verschuldigd zijn op het moment dat de factuur wordt uitge-
reikt dan wel de vergoeding wordt ontvangen (artikelen 13 en 35, derde lid,
van de Wet). In dit verband zij nog opgemerkt dat naar mijn mening alsdan
desgewenst reeds bij de overdracht van de economische eigendom kan worden
geopteerd voor een belaste juridische levering van het onroerend goed (artikel
11, eerste lid, letter a, 20, van de Wet).

4.3.~. FINANCE LEASE~55

De term leasing duidt op overeenkomsten aangegaan door twee partijen,
waarbij economische (en fiscale) motieven de belangrijkste rol spelen bij het
aangaan van een dergelijk contract en waarbij niet centraal staat de verwer-
ving van het goed in eigendom door de lessee, maar het gebruik enlof de finan-
ciering daarvan.'sb Leasing wordt onderscheiden in operational lease en finan-
ce lease. Bij operational lease staat het gebruik van het goed voorop. Deze
vorm van lease vertoont grote overeenkomst met de verhuur van een goed. Bij
finance lease staat de financiering van het goed door de gebruiker voorop.
Dozy's' omschrijft deze vorm van lease als een financieringsovereenkomst
waarbij de ene partij, de lessor, zonder afstand te doen van zijn eigendoms-

153. Op de civielrechtelijke aspecten van de positie van de juridische eigenaar in de hier bedoelde
gevallen wordt ingegaan door H. W. Heyman, De keerzijde van de economische eigendomsover-
dracht: De positie van de verkoperljuridisch eigenaar, WPNR 1983~5669, blz. 637 e.v.
154. Anders R.C. Tuk, Wet op de omzetbelasting 1968, editie De Belastingwetgeving, Noor-
duijn, losbladig, aant. 2 op artikel 3(1)e, die de koopprijs ziet als de vergoeding voor een dienst.
155. In deze paragraaf zijn onder meer verwerkt onderdelen van het artikel Finance lease en
omzetbelasting, Weekblad 1971I5049, blz. 621 e.v.
156. R.A. Dozy in W.M. HIeijn c.s. en J.S. Rijkels, Leasing, Pre-adviezen van de Vereeniging
`Handelsrecht' 1989, Zwolle 1989, blz. 13. In dít pre-advies worden de civielrechtelijke en fiscale
aspecten van leasing geanalyseerd.
157. T.a.p., blz. 14.
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recht, de andere partij, de lessee, het genot van een goed verschaft voor een
bepaalde periode, tegen een bepaalde prijs, waarbij binnen de contractsperio-
de de (nagenoeg) volledige amortisatie van het door de lessor geïnvesteerde
bedrag (met rente en winst) plaatsvindt. Door de term `financieringsovereen-
komst' wordt in deze omschri jving de operational lease geëcarteerd. Door het
`eigendomsvoorbehoud' wordt onderscheid gemaakt tussen huurkoop en
koop op afbetaling en door de beoogde band tussen contractsduur en econo-
mische levensduur, de `amortisatie', is het eigen karakter van finance lease
gegeven.

Aangezien het hier gaat om de omzetbelastingtechnische consequenties van
de overeenkomsten die worden aangeduid als overeenkomsten van finance
lease lijkt het goed hier de omschrijving van dit begrip, dat door de staats-
secretaris van Financiën is gegeven, tot vertrekpunt te nemen: Als lease-trans-
acties kunnen worden beschouwd alle transacties, waarbij goederen ten ge-
bruike worden afgestaan gedurende een tijdvak waarin degene, aan wie het
gebruik is afgestaan, de overeenkomst niet eenzijdig kan beëindigen, terwijl
deze laatste voorts gehouden is gedurende dat tijdvak periodiek bedragen te
betalen, waarvan de contante waarde in totaal zonder inbegrip van de finan-
cieringskosten, gelijk of nagenoeg gelijk is aan de aanschaffingsprijs van de
goederen bij rechtstreekse aankoop bij een gerede betaling aan de fabrikant of
de handelaar, die de goederen heeft geleverd, een en ander onder zodanige
overige voorwaarden dat na afloop van vorenbedoeld tijdvak de eigendom van
de goederen niet zonder meer toevalt aan degene, aan wie de goederen ten
gebruike zijn afgestaan. Bij deze transacties is het echter niet uitgesloten dat
de laatstgenoemde na het verstrijken van de vaste periode de eigendom van de
goederen verkrijgt, maar dan ten gevolge van een gebruik maken van de in de
overeenkomst aan hem verleende koopoptie. Deze koop zal veelal geschieden
tegen een betrekkelijk geringe prijs. Ook is het mogelijk dat de gebruiker van
de goederen het recht heeft om de huur na afloop van de termijn te verlengen,
hetgeen veelal eveneens tegen een zeer lage huurprijs geschiedt.15x

De vraag welke kwalificatie aan lease-overeenkomsten moet worden gege-
ven is in de huidige praktijk van de omzetbelasting slechts in zoverre van be-
lang, dat uitgemaakt dient te worden ofde terbeschikkingstelling van een goed
ingevolge een lease-overeenkomst een levering van dat goed vormt dan wel als
een dienst is aan te merken. De beantwoording van deze vraag is in meerbe-
doelde resolutie op een zodanig voor partijen bevredigende wijze geschied,
dat die vraag onder de werking van de Wet op de Omzetbelasting 1954 in
rechte niet behoefde te worden getoetst. Zo er in de onderhavige gevallen
gesproken moest worden van een dienst jegens de lessee, dan kon die dienst
niet worden aangemerkt als het verlenen van krediet in de zin van artike124,
nr. 14, van genoemde Wet, zodat alsdan die dienst belast zou zijn naar het
tarief van 4PIo. Goedgekeurd is echter dat er ten aanzien van lease-transacties

158. Resolutie van 14 oktober 1965, nr. DSI6599, V-N 1965, blz. 692.
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werd aangenomen dat er sprake was van de levering van een goed, hetgeen
leidde tot een heffing naar een veel lager tarief. De werkelijke aard van de
transactie - levering of dienst - werd hierbij dus in het midden gelaten.

Het enige aanknopingspunt met betrekking tot het standpunt van de staats-
secretaris van Financiën te dien aanzien is gelegen in diens resolutie van 6
februari 1969, nr. D691786.159 Daarin is de volgende zin opgenomen: `Voor de
tegemoetkoming is niet van belang onder welke benaming de aan de prestatie
ten grondslag liggende overeenkomst wordt aangegaan (bijvoorbeeld koop en
verkoop op afbetaling, huurkoop, zgn. huurkoopfinanciering op erfpachts-
basis, finance lease, enz.). Wel moet uiteraard sprake zijn van een levering.'
Hier lijkt het probleem van een keuze tussen levering en dienst, dat onder de
werking van de vroegere wetgeving kon worden ontweken, te herleven. Dan
volgt echter: `In dit verband dient het standpunt te worden ingenomen dat ook
uit de genoemde huurkoopfinanciering op erfpachtsbasis en uit de zgn. finan-
ce-lease-transacties uiterlijk bij het voor gebruik ter beschikking komen van
de wederpartij van het goed of de goederen een levering daarvan in de zin van
de Wet voortvloeit.' De vraag die deze uitspraak oproept is of hier het tijdstip
van de levering wordt aangeduid in die gevallen waarin er inderdaad een leve-
ring van goederen plaatsvindt, of dat hier wordt bedoeld dat er in alle gevallen
van finance lease een levering in de zin van de omzetbelastingwetgeving moet
worden aangenomen. Ik kan mij niet goed voorstellen wat in dit verband de
zin kan zijn van de vaststelling van het tijdstip van levering. Dit zou dan een
tijdstip moeten zijn dat afwijkt van de wettelijke bepalingen, wat op zichzelf
niet ondenkbaar is nu het hier gaat om een tegemoetkoming ten aanzien van
de bepaling van de maatstaf van heffing. In casu kan ik mij dit alleen voor-
stellen van die leveringen die het gevolg zijn van een in de overeenkomst op-
genomen koop en verkoop na afloop van de lease-termijn, dus in die gevallen
waarin de levering het gevolg is van de bepalingen van de overeenkomst en
niet van een gebruik maken van een aan de lessee verleend recht het goed te
kopen. Nu deze vorm niet onder het hiervoor geschetste lease-begrip valt, kan
dit geval hier niet bedoeld zijn. Ik meen dan ook te moeten concluderen dat
het door de staatssecretaris voorgeschreven standpunt betrekking heeft op de
levering zelf. Daarop wijst ook een verwijzing naar de beslissing van de Tarief-
commissie van 9 januari 1956, nr. 7393 O'~, welke beslissing betrekking heeft
op de vraag of in het onderhavige geval sprake was van een levering krachtens
huurkoop of een (vrijgestelde) dienst bestaande uit het verlenen van kre-
diet.1ó'

Bij de beantwoording van de vraag of de terbeschikkingstelling van een
goed ingevolge een overeenkomst van finance lease voor de omzetbelasting als

159. V-N 1969, blz. 179.
160. BNB 1956~151.
161. Ook G.H. Warning, Lease overeenkomsten, MBB 1969, blz. 183, leest de resolutie aldus dat
in gevallen van finance lease volgens de staatssecretaris gesproken moet worden van een levering.
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een levering van dat goed heeft te gelden, dient met name te worden gelet op
het bepaalde in artikel3, eerste lid, letters a, b en e, van de Wet. Onder letter a
is genoemd de eigendomsoverdracht van een goed ingevolge een overeen-
komst. Deze vorm van levering doet zich hier niet voor. Het gaat immers bij de
eigendomsoverdracht over de juridische levering en niet om de feitelijke ter-
beschikkingstelling van het goed. De lease-overeenkomst is ook niet gericht
op de overdracht van de eigendom van het goed.

Letter b heeft betrekking op de afgifte van goederen ingevolge een over-
eenkomst van huurkoop. Ook deze vorm van levering doet zich hier niet
voor.162 Het essentiële element van de huurkoop is namelijk de koop en ver-
koop die gesloten wordt; een dergelijk element komt in de lease-overeenkom-
sten als hier bedoeld niet voor. Als zodanig kan niet gelden het eventuele aan
de lessee verleende recht het goed voor een bepaalde prijs te kopen. Eerst het
gebruik maken van dat recht levert een overeenkomst van koop en verkoop en
een eigendomsoverdracht van het goed op.163

Ten slotte is van belang de leveringsbepaling van artikel3, eerste lid, letter
e, van de Wet: de overdracht of overgang van goederen, ten gevolge waarvan
deze het bedrijfsvermogen van de ondernemer verlaten. De toetsing van de
bvereenkomsten van finance lease aan deze leveringsbepaling spitst zich naar
mijn mening toe op twee vragen, namelijk:
- Leidt een dergelijke overeenkomst tot de overdracht van de economische

eigendom van het desbetreffende goed? en
- Is de overdracht van de economische eigendom van een goed te rangschik-

ken onder de overdracht van goederen, ten gevolge waarvan deze het be-
drijfsvermogen van de ondernemer verlaten?

Ter beantwoording van de eerste vraag zal van geval tot geval aan de hand van
de desbetreffende overeenkomst moeten worden beoordeeld of aan de ver-
eisten van een economische-eigendomsoverdracht is voldaan. In dit verband
zij verwezen naar paragraaf 4.3.6. Men kan overeenkomsten van finance lease
ook zo definiëren dat aan die vereisten steeds is voldaan. Rijkels omschrijft
finance lease als die vorm van leasing, waarbij de lessee zich tegenover de
lessor verplicht zodanige bedragen te betalen, dat de som daarvan c.q. ier-
minderd met de gerealiseerde restwaarde ten minste de door de lessor gefinan-
cierde koopprijs van het goed alsmede alle overige kosten van de lessor geheel

162. De omstandigheid dat de werking van de Tijdelijke Wet Huurkoop onroerend goed zich
krachtens artikel 1, tweede lid, van die wet mede kan uitstrekken tot bepaalde overeenkomsten
van finance lease, is op zichzelf niet voldoende om die overeenkomsten als huurkoop te kwalifice-
ren.
163. A.J.H. Kamps, Leasing en omzetbelasting, Weekblad 196614789, blz. 156, meent dat aan de
strekking van de prestatie doorslaggevende betekenis moet worden toegekend bij de kwalifica[ie
als levering of als dienst. De strekking van de prestatie van de lessor is zijns inziens een levering
van een goed. Een detaillering tot een levering in de zin van artikel 3, eerste lid, letter b, van de
Wet acht hij niet noodzakelijk.
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dekt en waarbij de economische eigendom komt te berusten bij de lessee."~
De aan de orde zijnde vraag wordt dan verplaatst naar een eerder stadium,
namelijk naar de vraag of van finance lease sprake is.

De jurisprudentie inzake de vraag of de terbeschikkingstelling van een goed
ingevolge een overeenkomst van finance lease een levering voor de omzet-
belasting vormt is tot nog toe beperkt tot een uitspraak van het Hof Amster-
dam.165 Een computerbedrijf sloot met een cliënt een lease-overeenkomst
voor een aantal computers. De lease-periode was vijf jaar, met dien verstande
dat de lessee na twee jaar de lessor kon verplichten de apparatuur terug te
nemen en te vervangen door meer recente apparatuur. Vaststond dat van deze
mogelijkheid vaak gebruik werd gemaakt, gelet op de aard van de apparatuur.
Op grond van deze omstandigheden kon naar's Hofs oordeel niet gezegd wor-
den dat de lessor haar belang bij de desbetreffende apparatuur in zodanige
mate had verloren dat de afgifte van die goederen op grond van de lease-
overeenkomst meebracht dat die goederen het bedrijfsvermogen van de lessor
hadden verlaten. Uit deze uitspraak kan in elk geval worden afgeleid dat zich
overeenkomsten van finance lease voordoen waarbij geen sprake is van de
overdracht van de economische eigendom van het desbetreffende goed."~

Het is naar mijn mening ook niet zonder meer vanzelfsprekend dat in geval-
len van finance lease de economische eigendom van het goed geacht moet
worden aan de lessee te zijn overgedragen. In een aantal gevallen waarin de
lessee bepaalde dingen doet of nalaat of in een bepaalde positie komt te ver-
keren, kan de lessor de overeenkomst opzeggen en doorgaans het goed terug-
nemen, veelal onverminderd de betalingsverplichting van de lessee. Dit doet
zich met name voor in gevallen waarin de lessee zijn betalingsverplichting niet
meer kan nakomen. In dergelijke situaties is handhaving van de betalingsver-
plichting doorgaans goeddeels illusoir en rest de lessor slechts het terugnemen
van het goed. Daaruit kan de conclusie worden getrokken dat de lessor risico's
blijft lopen met betrekking tot het desbetreffende goed en dat hij derhalve het
belang bij dat goed niet volledig verloren heeft.'h'

Met betrekking tot de tweede vraag die een rol speelt bij de toepassing van
artikel3, eerste lid, letter e, van de Wet in gevallen van finance lease - valt de
overdracht van de economische eigendom van een goed onder die leverings-
bepaling? - moge ik verwijzen naar paragraaf 4.3.6.

Het geheel overziende concludeer ik, zij het wat aarzelend, dat het ten ge-
bruike afstaan van een goed ingevolge een overeenkomst van finance lease in

164. J.S. Rijkels in het pre-advies Leasing van de Vereeniging `Handelsrecht' 1989, blz. 92.
165. Hof Amsterdam 14 januari 1987, nr. 877186, BNB 1988I340.
166. F. W.C. Blom, Leasing, Weekblad 196514778, blz. 998, ziet daarentegen de gebruiker van de
goederen uit hoofde van een lease-overeenkomst als de economische eigenaar van die goederen.
167. J.S. Rijkels in het pre-advies Leasing van de Vereeniging `Handelsrecht' 1989, blz. 113,
meent dat het risico van wanbetaling niet een risico is, dat voor de beoordeling van de vraag of er
sprake is van economische eigendom van belang is.
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het algemeen niet kan worden aangemerkt als een levering van dat goed.'6~ Dit
impliceert dat de lessor een dienst verricht jegens de lessee. In dit verband zij
opgemerkt dat de geschiedenis van de totstandkoming van artikel 5 van de
Zesde richtlijn deze conclusie lijkt te onderschrijven.'by Anders dan in het
voorstel voor een Zesde richtlijn komt in artikel5 van die richtlijn geen bepa-
ling voor inzake overeenkomsten van finance lease. In het voorstel werd ech-
ter uitdrukkelijk als levering aangemerkt:
- de afgifte van een roerend goed binnen het kader van een overeenkomst

volgens welke het goed gedurende een bepaalde periode in gebruik wordt
gegeven, zonder mogelijkheid tot eenzijdige opzegging vanwege de gebrui-
ker en waarin het beding is opgenomen, inhoudende dat de gebruiker aan
het einde van de overeenkomst over een optierecht tot koop beschikt, een
en ander mits het totaal van de periodiek te verrichten betalingen, exclusief
de financieringskosten, bij benadering overeenkomt met de waarde van het
goed op de dag van afgifte aan de gebruiker;

- de afgifte van een onroerend goed binnen het kader van een overeenkomst
volgens welke het goed gedurende een bepaalde periode in gebruik wordt
gegeven, zonder mogelijkheid tot eenzijdige opzegging vanwege de gebrui-
ker en met name binnen het kader van elke overeenkomst waarin het be-
ding voorkomt inhoudende dat de gebruiker aan het einde van de over-
eenkomst beschikt over een optierecht tot koop van het terrein en~of ge-
bouw, een en ander mits de voor het uitoefenen van het optierecht te beta-
len prijs:
- slechts een symbolisch bedrag vormt hetwelk met de economische waar-

de van het goed op het tijdstip waarop het optierecht wordt uitgeoefend
geen verband houdt, of

- overeenkomt met de waarde van het terrein zoals deze is vastgesteld op
het tijdstip waarop de overeenkomst wordt gesloten enlof inet de rest-
waarde van de gebouwen ten tijde van het uitoefenen van het optie-
recht, of wordt bepaald aan de hand van de reële waarde van het goed
ten tijde van het uitoefenen van het optierecht.

In de toelichting hierop stelt de Commissie van de EG dat het om redenen van
neutraliteit noodzakelijk is het ter beschikking stellen van de goederen in deze
gevallen als een levering aan te merken, omdat welbeschouwd dergelijke over-
eenkomsten in feite tot hetzelfde resultaat voeren als de verkoop op afbeta-

168. G.H. Warning, MBB 1969, blz. 183, lijkt dit standpunt althans ten dele te delen, daar hij de
kwalificatie van de staatssecretaris van de terbeschikkingstelling van een goed door de lessor als
een levering beschouwt als een faciliteit. D.G. van Vliet, BTW en ondernemer, Deventer 1987,
blz. 56, meent dat finance lease strikt wettelijk genomen een vorm van dienstverlening is. J.M.F.
Finkensieper, Compendium van de omzetbelasting, vierde druk, Deventer 1986, blz. 38, kiest
daarentegen voor een levering van een goed.
169. In die zin ook A.W. M. Roelen, Onroerend-goedtransacties in het licht van de Wet OB en de
WBR, MBB 1983, blz. 123 e.v., en H. W. Heyman, Leasing van onroerend goed: enkele civiel-
rechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten, Bouwrecht 1989, blz. 409 e.v.
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ling. Nu deze bepaling niet in de richtlijn is overgenomen kan men stellen dat
de richtlijn geen ruimte biedt voor het als levering behandelen van de afgifte
van een goed ingevolge een overeenkomst van finance lease. "o Dit te minder
nu uit de behandeling van het richtlijnvoorstel in het Europese Parlement kan
worden afgeleid dat het gelijkstellen van leasing aan een levering niet nodig
werd geoordeeld, mede omdat de fiscus geen schade lijdt door een splitsing
van de transactie in een huur- en een verkooptransactie.17 De Commissie van
de EG heeft haar desbetreffende wijzigingsvoorstel12 als volgt toegelicht: `...
de gelijkstelling van leasing met een levering van goederen wordt losgelaten.
Daardoor worden bepaalde technische moeilijkheden vermeden zonder dat
de fiscus er enig nadeel van ondervindt, omdat de leasingtransactie wordt ge-
splitst in een verhuurverrichting en een verkoopverrichting.'

Indien de terbeschikkingstelling van een goed ingevolge een overeenkomst
van finance lease als een levering van een goed moet worden aangemerkt,
heeft dit gelet op artikel S, tweede lid, van de Wet tot gevolg dat omzetbelas-
ting verschuldigd is over het totale bedrag dat ter zake van die levering in
rekening wordt gebracht. Dit bedrag omvat de som van de lease-termijnen,
inclusief het daarin begrepen rente-element. In meergenoemde resolutie van 6
februari 1969 is evenwel goedgekeurd dat de in de termijnen begrepen rente
onder zekere voorwaarden niet tot de vergoeding voor de levering worden
gerekend. Verwezen zij dienaangaande naar paragraaf 4.4.3. Met name bij
finance lease van een onroerend goed is het mogelijk dat de levering is vrijge-
steld op grond van artikel 11, eerste lid, letter a, van de Wet. Voor zover het
goed door de lessor is betrokken met omzetbelasting is die omzetbelasting
aftrekbaar indien de levering aan de lessee belast is en is die belasting niet
aftrekbaar indien de levering vrijgesteld is. Indien aan de lessee omzetbelas-
ting in rekening wordt gebracht gelden ten aanzien van de aftrek van die om-
zetbelasting de herzieningsregels van artikel 13 van de Uitvoeringsbeschik-
king.

Indien de terbeschikkingstelling van een goed ingevolge een overeenkomst
van finance lease als een dienst moet worden aangemerkt, is telkens omzet-
belasting verschuldigd over het bedrag van de lease-termijn. Wanneer het een
onroerend goed betreft zal deze dienst naar mijn mening kunnen worden ge-
kwalificeerd als de verhuur van onroerend goed. Er vindt immers plaats het
verschaffen van het genot van het goed aan de lessee voor een bepaalde tijd en
voor een bepaalde prijs. Daaraan doet naar mijn mening niet af het feit dat de
lease-overeenkomst voor de lessee niet en voor de lessor beperkt opzegbaar is.

170. In deze zin ook J. Reugebrink, Omzetbelasting, zesde druk, Deventer 1990, blz. 127. J.S.
Rijkels in het pre-advies Leasing van de Vereeniging `Handelsrecht', 1989, blz. 118, betwijfelt de
juistheid van deze gevolgtrekking met een beroep op de algemene leveringsbepaling vau artikel5,
eerste lid, van de Zesde richtlijn.
171. Verslag namens de Commissie voor de begrotingen ( Rapport-Notenboom), blz. 53.
172. Wijzigingen in het voorstel voor een Zesde richtlijn, document COM(74) 795.
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Ook de eenzijdige regeling van de onderhoudsverplichting ten laste van de
lessee vormt daarvoor geen belemmering; voor zover de onderhoudsverplich-
tingen wettelijk zijn geregeld, vormen die regels aanvullend recht, zodat par-
tijen daarvan bij overeenkomst af kunnen wijken. Het opnemen van een
koopoptie in de overeenkomst is ten aanzien van huurovereenkomsten geen
bijzonderheid, evenmin een optie voor de huurder om de huur na afloop van
de contractuele periode te verlengen. Deze opties hebben rechtens geen ander
karakter dan een aanbod van de lessor, hetwelk op zich geen rechtsgevolgen
heeft. De conclusie is dan ook dat de finance lease van onroerende goederen is
vrijgesteld op grond van artikel 11, tweede lid, letter b, van de Wet. Lessor en
lessee kunnen evenwel opteren voor een belaste verhuur. Afhankelijk van de
keuze van het belastingregime ten aanzien van de verhuur is de aan de lessor in
rekening gebrachte omzetbelasting niet of wel aftrekbaar. In elk geval gelden
ten aanzien van de aftrek van die belasting de evenbedoelde herzieningsre-
gels.173

Samenvattend kan gesteld worden dat de staatssecretaris het standpunt in-
neemt dat de terbeschikkingstelling van een goed ingevolge een overeenkomst
van finance lease een levering van dat goed vormt. Ook indien deze opvatting
onjuist zou zijn, hetgeen hierboven is verdedigd, kan een belastingplichtige
omzetbelastingheffing als ware er een levering verlangen met een beroep op de
meergenoemde resolutie van 6 februari 1969. "'

4.3.ó. LEVERING DOOR DE HYPOTHEEKHOUDER

Als de hypotheekhouder op de voet van artikel 1223, tweede lid, van het BW
het recht bedongen heeft het onroerend goed te doen verkopen ingeval de
debiteur niet aan zijn verplichtingen jegens hem voldoet en de hypotheek-
houder van dat recht gebruik maakt, rijst de vraag op welke wijze de dan tot
stand komende eigendomsoverdracht van het desbetreffende onroerend goed
voor de omzetbelasting moet worden behandeld.

Het Hof Arnhem heeft beslist dat in een dergelijk geval een levering van het
onroerend goed plaatsvindt door de debiteur aan de koper - afgezien van de
toepassing van de veilingregeling van artikel 3, vierde lid, van de Wet - en niet

173. In de periode 1969 tot en met 1972 gold op grond van artikel 45 van de Wet een beperking van
de aftrek van voorbelasting op bedrijfsmiddelen. In dat verband was het van belang of de lessor
dan wel de lessee het desbetreffende goed als bedrijfsmiddel gebruikte. In mijn artikel Finance
lease en omzetbelasting, Weekblad 1971I5049, blz. 621 e.v. is met name dat aspect voor de ver-
schillende categorieën van finance lease onderzocht Zie in dit verband ook A.C. Goudsmit en
J.A.M.P. Keijser, Leasing van bedrijfsmiddelen, 's-Gravenhage 1972, blz. 196 e.v..
174. J.L.M.J. Vervloed en W.B. Bod, Wegwijs in de BT'W, tweede druk. Lelystad 1989, blz. 59,
menen dat de belastingplichtige een keuzerecht heeft. De literatuur steunt hem in zijn opvatting
dat van een dienst sprake is en de staatssecretaris heeft bij hem het vertrouwen gewekt dat van een
levering sprake is.
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(tevens) een levering door de hypotheekhouder.15 Daarbij is volgens het Hof
de civielrechtelijke duiding van de positie van de hypotheekhouder niet rele-
vant. Indien de hypotheekhouder geacht moet worden te handelen als lastheb-
ber van de debiteur (mandaatsleer), verricht de debiteur een levering in de zin
van artikel 3, eerste lid, letter a, van de Wet. Indien de bevoegdheid van de
hypotheekhouder geacht moet worden in te houden een eigen recht door
middel waarvan overgegaan kan worden tot executoriale verkoop (executie-
leer), verricht de debiteur een levering in de zin van artikel3, eerste lid, letter
e, van de Wet.

Het Hof Amsterdam kwam eveneens tot de conclusie dat in gevallen als
deze sprake is van een levering van het onroerend goed door de debiteur.16 De
hypotheekhouder oefent door de openbare verkoop van het onroerend goed
slechts zijn recht tot uitwinning uit; hij verwerft daarbij niet de eigendom van
het goed. De eigendom van het goed gaat over van de debiteur op de koper.
Dit houdt in dat de hypotheekhouder de eigendom van het goed niet over-
draagt in de zin van artikel3, eerste lid, letter a, van de Wet. Tevens houdt dit
in dat het onroerend goed op geen enkel moment tot het bedrijfsvermogen van
de hypotheekhouder heeft behoord, zodat ook geen sprake kan zijn van een
levering in de zin van artikel 3, eerste lid, letter e, van de Wet."'

De staatssecretaris van Financiën heeft naar aanleiding van de uitspraak van
het Hof Arnhem te kennen gegeven de beslissing van het Hofjuist te achten."~
Opmerkelijk is daarom de daarna voor het Hof Amsterdam gevoerde proce-
dure. Het Hof overwoog in dit verband ten overvloede dat de inspecteur, zo
zijn stelling dat de hypotheekhouder een levering van het onroerend goed
verricht juist zou zijn, in strijd zou hebben gehandeld met het vertrouwens-
beginsel door aan de hypotheekhouder een naheffingsaanslag op te leggen.

Uitgaande van de executieleer zou men kunnen stellen dat het onroerend
goed in gevallen als deze weliswaar overgaat uit het bedrijfsvermogen van de
debiteur naar de koper, doch dat deze overgang wordt bewerkstelligd door
handelingen van de hypotheekhouder, zodat hij degene is die de levering in de
zin van artikel3, eerste lid, letter e, van de Wet verricht. Mijns inziens is deze
omstandigheid niet voldoende om te kunnen stellen dat de levering door de
hypotheekhouder wordt verricht. Deze stelling is naar mijn mening niet te
verenigen met de systematiek van artikel3 van de Wet. Het gevolg zou immers
zijn dat de levering ex artikel 3, eerste lid, letter d, van de Wet - eigendoms-
overgang van goederen ingevolge een vordering door of namens de overheid -

175. Hof Arnhem 23 oktober 1979, nr. 04I1977, BNB 1981164.
176. Hof Amsterdam 24 maart 1987, nr. 2144I86, BNB 19881343.
177. L. Wolfsbergen, Fiscaal bouwrecht aflevering IV, Bouwrecht 1989, blz. 61, acht in dit ver-
band doorslaggevend dat artikel 1223 van het BW de hypotheekhouder verbiedt zich het on-
roerend goed toe te eigenen. Zie ook J.Th. Smalbraak, Veiling inclusief omzetbelasting, WPNR
198515762, blz. 765, met naschrift van J.H. Linders, en J.C.A.M. Eijsackers, Veiling inclusief
omzetbelasting, WPNR 1986I5777, blz. 216 e.v.
178. Resolutie van 18 januari 1982, nr. 281-18 065, V-N 1982, blz. 334.
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een levering van de desbetreffende overheid aan zichzelf oplevert. Hetzelfde
geldt voor gevallen van onteigening. De gemeente, die de onteigening be-
werkstelligt, zou het desbetreffende onroerend goed zelf leveren in de zin van
artikel3, eerste lid, letter e, van de Wet. Reeds op grond hiervan meen ik dat
het bewerkstelligen van een levering door een derde niet de conclusíe recht-
vaardigt dat zo'n levering wordt verricht door die derde. "v

De hypotheekhouder kan met de debiteur overeenkomen dat de verkoop
van het onroerend goed niet via een veiling zal geschieden doch onderhands
door de debiteur, teneinde een hogere opbrengst te verkrijgen. Daarbij zal de
voorwaarde worden gesteld dat de door de debiteur te ontvangen koopsom zal
worden aangewend tot delging van de schuld. In dat geval vindt een levering
van het onroerend goed ex artikel3, eerste lid, letter a, van de Wet plaats door
de debiteur.

In geval van faillissement van de debiteur wordt een medewerking aan een
onderhandse verkoop van het onroerend goed door de curator soms afhanke-
lijk gesteld van een bijdrage in de kosten van het faillissement door de hypo-
theekhouder.'~o Voor zover de hypotheekhouder bij deze gelegenheid een
aandeel in de kosten van het faillissement betaalt, vormt dit bedrag niet de
vergoeding voor een door de curator aan de hypotheekhouder verrichte
dienst.'H`

Ten slotte zij nog opgemerkt dat de opbrengst van het onroerend goed,
waarop de hypotheekhouder zich kan verhalen, het bedrag inclusief de door
de koper betaalde omzetbelasting is.'~2 In paragraaf 5.1.10. wordt nader op dit
aspectingegaan.

]79. A.H.R.M. Denie, Weekblad 1980I5469, blz. 1059, acht de beslissing van het Hof Arnhem
begrijpelijk, omdat zonder hypotheek ook een levering door de debiteur zou plaatsvinden.
S.T.M. Bee(en, Weekblad 1981I5486, blz. 194, wijst erop dat in faillissementssituaties het gevolg
van die beslissing is dat de curator, die normaal niet betrokken is bij de verkoop door de hypo-
theekhouder als separatist, nu wel bemoeienis krijgt met een dergelijke verkoop, hetgeen niet de
bedoeling kan zijn geweest.
180. De curator kan overigens formeel deze voorwaarde niet stellen. In dit verband zij verwezen
naar K.F.M. Berger, Nogmaals het arrest Van Gend 8c LooslRitro, WPNR 1984~5692, blz. 205
e.v.
181. Resolutie van 18 januari 1982, nr. 281-18 065, V-N 1982, blz. 334. G.J.A.M. Molkenboer,
Faillissement en onroerend goed in de praktijk, WPNR 1982I5631, blz. 709 e.v., merkt dienaan-
gaande op dat een onderscheid tussen prestaties die wel en niet als diensten in de zin van de
omzetbelasting worden aangemerkt de rechtsonzekerheid bevordert. Bovendien is in de praktijk
geen onderscheid te maken tussen diensten om tot verkoop van het onroerend goed te geraken
(wel belast) en diensten om mee te werken aan een onderhandse verkoop van het onroerend goed
(niet belast).
182. HR 6 mei 1983, nr. 12 130 (Rentekas), V-N 1983, blz. 1057.
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4.3.9. ONTEIGENING

Bij eigendomsovergang van onroerende goederen ingevolge een vordering
door of namens de overheid ontbreekt een overeenkomst, zodat zich geen
levering van het goed in de zin van artikel 3, eerste lid, letter a, van de Wet
voordoet. In letter d van evengenoemde wetsbepaling is deze vorm van eigen-
domsovergang als een levering aangemerkt. De achtergrond daarvan is dat
economisch gezien deze figuur niet verschilt van de eigendomsoverdracht in-
gevolge een overeenkomst. Overigens kan men zich afvragen of deze leve-
ringsbepaling sedert 1 januari 1979 nog noodzakelijk is. De levering van arti-
kel 3, eerste lid, letter e, van de Wet omvat sedert die datum immers ook de
overgang van een goed ten gevolge waarvan dat goed het bedrijfsvermogen
van de ondernemer verlaat (paragraaf 4.3.5.).

Onteigening van een onroerend goed leidt niet tot een levering in de zin van
artikel3, eerste lid, letter d, van de Wet, aangezien de eigendomsovergang in
dat geval niet tot stand komt door een vordering door of namens de overheid,
maar door een rechterlijk vonnis dat wordt ingeschreven in de openbare regis-
ters. Evenmin is sprake van een levering in de zin van letter a, omdat de over-
eenkomst tussen de eigenaar van het onroerend goed en de overheid ont-
breekt. Niettemin leidt de onteigening van een onroerend goed voor de omzet-
belasting tot een levering van dat goed en wel op de voet van artikel 3, eerste
lid, letter e, van de Wet. Er vindt een overgang van het goed plaats ten gevolge
waarvan het goed het bedrijfsvermogen van de onteigende verlaat. Opmerke-
lijk is dat deze levering eerst sedert 1 januari 1979 geldt. Vóór die datum leidde
op grond van letter e slechts de overdracht van een goed tot een levering.
Aangezien bij onteigening niet van handelen van de onteigende kan worden
gesproken, was die bepaling op onteigening niet van toepassing. Omdat de
onteigening ook niet onder een van de andere leveringsbepalingen was te
rangschikken, kon slechts sprake zijn van een dienst. Daartoe was (en is) ver-
eist een prestatie tegen vergoeding. Aan die eis was naar mijn mening niet
voldaan, omdat van een prestatie van de onteigende bezwaarlijk gesproken
kan worden en de hem toegekende schadeloosstelling ook niet het karakter
heeft van een vergoeding voor een prestatie. tx; Nu de eigendomsovergang van
een onroerend goed ten gevolge van onteigening een levering van dat goed
inhoudt, bestaat er uit een oogpunt van omzetbelasting geen verschil met de
zogenoemde minnelijke verkoop van het onroerend goed.

Een verschil tussen onteigening en minnelijke verkoop van een onroerend
goed kan zich echter wel voordoen ten aanzien van een huurderof pachter van
het desbetreffende onroerend goed. In geval van onteigening verliest de huur-

183. In de kamerstukken is opgemerkt dat onteigening voortaan onder de leveringsbepaling van
letter e is te rangschikken en dat, aangezien deze bepaling reeds thans (1978) in die ruime zin
pleegt te worden toegepast, daarmee geen materiële wijziging werd beoogd (Tweede Kamer zit-
ting 1977-1978, 14 887, Memorie van Toelichting, blz. 16).
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der of pachter zijn rechten ten aanzien van het onroerend goed en kan de hem
toegekende schadeloosstelling niet aangemerkt worden als een vergoeding
voor een door hem bewezen dienst. Bij minnelijke verkoop van het onroerend
goed verliest de huurder of pachter zijn rechten uit de huur- of pachtover-
eenkomst niet. Indien de huurder of pachter in een dergelijk geval bereid is ten
behoeve van de koper van het onroerend goed tegen vergoeding afstand te
doen van zijn rechten uit evenbedoelde overeenkomst en het onroerend goed
te ontruimen, verricht hij een dienst die tot heffing van omzetbelasting leidt. `~
De Hoge Raad legt daarbij de nadruk op het onverplicht medewerking ver-
lenen door de huurder, dit in tegenstelling tot het geval van onteigening, waar-
in een eenzijdige beëindiging van de huurverhouding plaatsvindt. Hoewel ik
de beslissing dat in gevallen als hier bedoeld de huurder een dienst verricht
juist acht, wil ik toch met Simons'~' een vraagteken plaatsen bij het criterium
`onverplicht'. Niet duidelijk is hoe deze onverplichtheid moet worden beoor-
deeld. Wordt hier bedoeld juridisch onverplicht of wellicht moreel of feitelijk
onverplicht? Ik meen dat de Hoge Raad het criterium `onverplicht' een juridi-
sche inhoud geeft en dat lijkt mij ook juist. Niettemin is in de jurisprudentie
een tendens waar te nemen naar een meer feitelijke invulling van het criterium
`onverplicht'. Hof Amsterdam oordeelde over een geval waarin de gemeente
in het kader van een onteigeningsprocedure een pand minnelijk had gekocht

en de gemeente bovendien ten aanzien van dat pand ongeveer tegelijkertijd,
daartoe gemachtigd door een Koninklijk Besluit, de in de Onteigeningswet
geregelde onteigeningsprocedure voor de rechtbank gevoerd had om zeker te
stellen dat het pand vrij van huur en ander gebruik te harer beschikking zou
komen. De onteigening werd door de rechtbank uitgesproken op 23 november
1983. Op 11 oktober 1983 heeft de gemeente de huurder een aanbod tot scha-
deloosstelling gedaan en op 17 oktober 1983 heeft de huurder het pand ont-
ruimd. Het Hof concludeerde uit deze feiten en omstandigheden dat de ge-
meente in de gelegenheid was van de huurder ontruiming van het pand te
verlangen, zonder daarvoor de medewerking van de huurder nodig te hebben.
De huurder had in de gegeven omstandigheden geen reële mogelijkheid haar
huurrechten te continueren. Gesteld noch gebleken was dat er een niet te
verwaarlozen kans bestond dat het goedgekeurde gemeentebesluit tot ont-
eigening niet zou worden geëffectueerd. Onder deze omstandigheden kan
naar het oordeel van het Hof niet worden gezegd dat de huurder onverplicht
jegens de gemeente haar huurrechten heeft prijsgegeven en onverplicht het

pand heeft ontruimd. Daaraan deed niet af dat de huurder bij minnelijke over-
eenkomst heeft ingestemd met de hoogte van de schadevergoeding en de ont-
ruimingsdatum, noch dat de ontruiming is geschied enige tijd voordat het ont-

184. HR 5 januari 1983, nr. 20 941, BNB 1983~104, met noot van A.L.C. Simons. In dezelfde zin
ook Hof Leeuwarden 16 januari 1987, nr. 1995182, BNB 1988164, en Hof Amsterdam 12 november
1986, nr. 3229183, BNB 1988~84.
185. A.L.C. Simons in zijn noot op BNB 1983I104.
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eigeningsvonnis was gewezen.1A6 Uit deze uitspraak blijkt dat het criterium
`onverplicht' niet louter in juridische zin wordt toegepast, maar dat tevens in
aanmerking genomen wordt de feitelijke positie van de huurder ten tijde van
de afspraak omtrent de ontruiming en de schadeloosstelling.

Het verschil in behandeling van de huurder of pachter in gevallen van ont-
eigening en gevallen van minnelijke verkoop heeft ook geleid tot kamervra-
gen. Aangekondigd is dat een maatregel in overweging genomen wordt die
aan dat verschil een einde maakt. Daarbij is gedacht aan het eveneens in de
heffing betrekken van de schadeloosstelling bij gedwongen beëindiging van
een huurrecht.'~' Ingevolge artikel 6, eerste lid, van de Zesde richtlijn wordt
als dienst aangemerkt elke handeling die geen levering van een goed is. Daar-
aan is toegevoegd dat deze handeling onder meer kan zijn het verrichten van
een dienst op grond van een vordering door of namens de overheid, dan wel
krachtens de wet. Dit voorbeeld duidt er naar mijn mening op dat in het richt-
lijnsysteem ook de door de huurder of pachter ontvangen schadeloosstelling
bij onteigening als de vergoeding voor een prestatie moet worden aangemerkt,
hetgeen heffing van omzetbelasting ten gevolge heeft.

4.3.1~. BESCHIKKEN VOOR PRIVÉ-DOELEINDEN

Artikel 3, eerste lid, letter g, van de Wet merkt als levering van een goed aan
het beschikken over een goed voor andere dan bedrijfsdoeleinden, ten gevol-
ge waarvan het goed het bedrijfsvermogen van de ondernemer verlaat. In het
algemeen is deze bepaling van toepassing in gevallen waarin een ondernemer
een goed aan zijn bedrijfsvermogen onttrekt en overbrengt naar zijn privé-
vermogen. De bedoeling van deze leveringsbepaling is te voorkomen dat op
goederen die in de consumptieve sfeer terecht komen geen omzetbelasting zou
drukken. Opgemerkt zij dat dit doel ook bereikt kan worden door uitsluiting
van de aftrek van voorbelasting op de voet van artikel 15, eerste lid, laatste
zinsnede, van de Wet. Aftrek van voorbelasting is immers slechts toegestaan
indien en voor zover het betrokken goed in het kader van de onderneming
wordt gebezigd. De keuze tussen deze twee maatregelen in een concreet geval
zal afhangen van de bestemming van het goed ten tijde van het betrekken
daarvan. Indien een ondernemer een onroerend goed koopt ten behoeve van
de huisvesting van zichzelf en zijn gezin, zal de aftrek van voorbelasting niet
mogelijk zijn. Indien een bouwondernemer in het kader van zijn onderneming
een onroerend goed bouwt en dat na gereedkomen bestemt voor zichzelf, zal
zich een levering in de zin van artikel 3, eerste lid, letter g, van de Wet voor-

186. Hof Amsterdam 16 juni 1987, nr. 4565186, BNB 1989~93. De staatssecretaris heeft zich bij
deze uitspraak aangesloten in die zin, dat vanaf de goedkeuring bij Koninklijk Besluit van een
onverplicht handelen door de huurder of pachter geen sprake meer is.
187. Aanhangsel Handelingen Tweede Kamer, zitting 1982-1983, nr. 1077, blz. 2151.
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doen; de aftrek van voorbelasting op de grond en de materialen is dan toege-
staan.

De vraag of een onroerend goed het bedrijfsvermogen van de ondernemer
verlaat doet zich onder meer voor in gevallen waarin een bouwondernemer
een woning bouwt op eigen grond, welke grond tot zijn privé-vermogen be-
hoort. In het algemeen kan in de omzetbelasting geen doorslaggevende bete-
kenis worden toegekend aan de etikettering van het vermogensbestanddeel.
Wanneer een bouwondernemer een perceel grond in privé koopt ten einde
daarop, in het kader van zijn onderneming, een woning voor zichzelf te bou-
wen, vindt ten aanzien van die woning mijns inziens een levering in de hier
bedoelde zin plaats. De omstandigheid dat de grond voor de inkomstenbelas-
ting niet tot het bedrijfsvermogen is gerekend, doet daaraan niet af. Dit bete-
kent dat ook de grond steeds in de heffing van omzetbelasting wordt betrokken
(Hof Amsterdam 20 april 1988, nr. 578187, BNB 19891267). Anders ligt naar
mijn mening het geval waarin een bouwondernemer na geruime tijd in een
woning te hebben gewoond, die woning gaat verbouwen, zodanig dat een
nieuw onroerend goed ontstaat. Door deze handeling gaat de oorspronkelijke
woning niet eerst over van het privé-vermogen naar het bedrijfsvermogen van
de bouwondernemer. Daarvan uitgaande is er ook geen sprake van het ver-
laten van het bedrijfsvermogen door de nieuwe woning. In deze zin besliste
Hof Amsterdam 4 oktober 1989, nr. 3497~88.

Indien een ondernemer een onroerend goed betrekt voor gebruik voor za-
kelijke doeleinden zowel als privé-doeleinden, is de voorbelasting voor een
gedeelte aftrekbaar.'8~ Indien een ondernemer een onroerend goed, na dit
voor zakelijke doeleinden te hebben gebruikt, gedeeltelijk voor privé-doel-
einden gaat gebruiken rijst de vraag of zich ten aanzien van dit laatste gedeelte
een levering in de zin van artikel 3, eerste lid, letter g, van de Wet voordoet.
Deze vraag is in de rechtspraak nog niet beslist.'~y Voor wat betreft onroeren-
de goederen zal een dergelijke levering veelal vrijgesteld zijn van omzetbelas-
ting ingevolge artikel 11, eerste lid, letter a, van de Wet. Een praktischer op-
lossing zou worden verkregen door een herziening van de aftrek van voorbe-
lasting, voor zover het evenbedoeld gedeelte betreft. Hier wreekt zich even-
wel de omstandigheid dat de minister de hem in artikel 15, vijfde lid, van de
Wet gegeven opdracht regels te geven met betrekking tot de aftrek van voor-
belasting bij samenloop van gebruik van een goed voor zakelijke en privé-
doeleinden - afgezien van personenauto's - niet heeft uitgevoerd. Ik zou daar-
om willen pleiten voor een regelgeving ten aanzien van deze samenloop ana-

188. Tweede Kamer zitting 1967-1968, 9324, Memorie van Toelichting, blz. 30 r.k. In deze zin ook
HR 9 november 1988, nr. 25 165, BNB 198918.
189. Zie Redactie Vakstudie-Nieuws, V-N 1988, blz. 3165.
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loog aan die welke geldt voor de samenloop van belaste en vrijgestelde presta-
ties.19"

De onderhavige leveringsbepaling kan zich ook voordoen bij publiekrechte-
lijke lichamen. In paragraaf 4.2.2. is uiteengezet dat deze lichamen zowel een
ondernemerssfeer als een niet-ondernemerssfeer kennen. Bij overheveling
van een onroerend goed van de ondernemerssfeer naar de niet-ondernemers-
sfeer doet zich een levering in de hier bedoelde zin voor.19' Met betrekking tot
onroerend goed heeft het Hof Leeuwarden een opvallende beslissing geno-
men. De overdracht om niet van een tweetal percelen bouwrijpe grond aan
een schoolvereniging werd door de gemeente als ondernemer verricht. Het
Hof besliste dat, nu de levering ex artikel 3, eerste lid, letter a, van de Wet in
casu niet tot belastingheffing leidt, een levering in de zin van letter g moet
worden aangenomen, waarbij de vergoeding dient te worden bepaald op de
voet van artikel8, vierde lid, van de Wet.'~Z Naar mijn mening kan in dit geval
niet gezegd worden dat de gemeente, de grond leverend als ondernemer, die
grond heeft gebruikt voor privé-doeleinden. Gesteld zou dan moeten worden
dat de gemeente de grond eerst heeft overgebracht naar de niet-onderne-
merssfeer (overheidssfeer) en vervolgens de grond vanuit die sfeer heeft gele-
verd aan de schoolvereniging. Daarvan is naar mijn mening hier geen sprake.
Overigens zou in dat geval in het geheel geen sprake kunnen zijn van een
levering in de zin van artikel 3, eerste lid, letter a, van de Wet, aangezien de
gemeente dan niet als ondernemer zou leveren.193 Opgemerkt zij dat in een
geval als het onderhavige volstaan dient te worden met een beoordeling van de
aftrekbaarheid van de op de grond drukkende voorbelasting door de gemeen-
te. Onder omstandigheden is een uitsluiting van die aftrek denkbaar op de
voet van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968.

Een levering in de zin van artikel 3, eerste lid, letter g, van de Wet kan zich
ook voordoen in geval van staking van de onderneming, gepaard gaande met
de overheveling van goederen naar het privé-vermogen.19' Met betrekking tot
onroerende goederen die aan een onderneming worden onttrokken en ver-
volgens worden verhuurd dient rekening te worden gehouden met de omstan-
digheid dat de verhuurder ten aanzien van die verhuur sedert 1 januari 1979 als

190. Artikelen l l tot en met 14 Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968. Redactie Vakstudie
Nieuws, V-N 1989, blz. 3346, gaat er mijns inziens ten onrechte van uit dat deze bepalingen
eveneens van toepassing zijn op de hier bedoelde samenloop van gebruik voor zakelijke en privé-
doeleinden. [n gelijke zin D. Ravelli, Belastingblad 1989, blz. 540.
191. Hof Arnhem 4 december 1987, nr. OlO5I1985, BNB 1989128. Voor onroerende goederen
kunnen publiekrechtelijke lichamen aan een levering in deze zin ontkomen door af te zien van de
aftrek van voorbelasting ( Paragraaf 8, derde lid, Toelichting Gemeenten).
192. Hof Leeuwarden 16 oktober 1981, nr. 752~77, BNB 1982I308.
193. In deze zin ook Redactie Vakstudie-Nieuws, V-N 1982, blz. 237. Ook S.T.M. Beelen en J.T.
Sanders, Heffing van omzetbelasting bij publiekrechtelijke lichamen, Deventer 1988, blz. 97,
achten de uitspraak onjuist; zij spreken van een gelegenheidsoplossing.
194. Bijvoorbeeld TC 8 april 1975, nr. 10 603 O'68, BNB 1975I169, TC 14 oktober 1975, nr. 10 782
O'68, V-N 1976, blz. 597, en HR 4 juni 1980, nr. 19 901, BNB 1980I275.
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ondernemer optreedt in de zin van artikel 7, tweede lid, letter b, van de Wet.
Dit betekent dat het onroerend goed voor hem bedrijfsvermogen blijft. Aan-
gezien dan niet voldaan is aan het vereiste dat het goed het bedrijfsvermogen
verlaat, doet zich een levering als hier bedoeld niet voor. Het vorenstaande
geldt ook voor gevallen waarin een onderneming wordt ingebracht in een ven-
nootschap onder firma, een besloten of een naamloze vennootschap en bij die

gelegenheid goederen worden overgebracht naar het privé-vermogen van de
oorspronkelijke ondernemer.195 Het sluiten van een zogenoemde voorover-
eenkomst bij oprichting van een besloten vennootschap heeft voor de omzet-
belasting geen gevolgen, zodat daaruit ook geen levering van goederen in de

zin van artikel 3, eerste lid, letter g, van de Wet kan voortvloeien.'~
Ten aanzien van besloten en naamloze vennootschappen is de vraag gerezen

of een levering als hier bedoeld door die vennootschappen kan worden ver-

richt. Anders gezegd: kunnen die vennootschappen voor privé-doeleinden
over goederen beschikken? Deze vraag is door Hof Arnhem met stelligheid
ontkennend beantwoord.'y' In gevallen waarin sprake is van bevoordeling van
een werknemer of een aandeelhouder kan volgens het Hof slechts het Besluit
uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 toepassing vinden. Ik ben geneigd deze
stelling enigszins te nuanceren. Het lijkt mij niet onmogelijk voor de omzet-
belasting bij niet-natuurlijke personen een privé-sfeer te onderkennen, waar-
bij met name te denken valt aan de verhouding van een besloten of naamloze
vennootschap tot de aandeelhouders.19~

In de Zesde richtlijn is een leveringsbepaling voor privé-onttrekkingen op-
genomen welke ruimer is dan de hier besproken nationale bepaling. Ingevolge
artikel 5, zesde lid, wordt met een levering onder bezwarende titel gelijkge-
steld het door een belastingplichtige aan zijn bedrijf onttrekken van een goed
- voor privé-doeleinden, of
- voor privé-doeleinden van zijn personeel, of
- dat hij om niet verstrekt, of
- meer in het algemeen, voor andere dan bedrijfsdoeleinden bestemt,
ingeval met betrekking tot dat goed of de bestanddelen daarvan recht op volle-
dige of gedeeltelijke aftrek van omzetbelasting is ontstaan.

In de eerste plaats valt op dat in de richtlijnbepaling de levering zich ook

195. Hof Arnhem 31 januari 1980, nr. 06011978, BNB 1981I152, en Hof's-Gravenhage 14 januari
1980, nr. 9911977, BNB 1981I180.
196. Hof Arnhem 12 september 1979, nr. 082I1977, BNB 1981154.
197. Hof Arnhem 15 juni 1981, nr. 064I1977, BNB 1982I195.
198. D.B. Bijl, Het kader van de onderneming bij een rechtspersoon, Weekblad 1980I5449, blz.
390. Steun voor deze opvatting is slechts te vinden bij Redactie Vakstudie Nieuws, V-N 1979, blz.
656. J. Reugebrink, Omzetbelasting, zesde druk, Deventer 1990, blz. 92, meent dat niet-natuur-
lijke personen in het algemeen geen privé-sfeer kennen. J.M.L.J. Vervloed en W.B. Bod, Weg-
wijs in de BTW, Lelystad 1988, blz. 47, stelden dat een BV of NV geen niet-ondernemerssfeer
kent, maar twijfelen thans aan de juistheid van dat standpunt (tweede druk, Lelystad 1989, blz. 26
en 48).
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uitstrekt tot gevallen van leveringen van goederen om niet aan het personeel.
Gelet op de bijzondere maatstaf van heffing voor deze gevallen in artikel 11,
A, eerste lid, letter b, van de Zesde richtlijn, gaat het richtlijnsysteem er ken-
nelijk vanuit dat de arbeidsprestatie van de werknemer niet voor een deel als
vergoeding voor de levering kan worden aangemerkt. Het is de vraag of dat in
alle gevallen de realiteit is. Denkbaar is toch een geval waarin een substantieel
deel van het loon in natura wordt betaald. Het valt moeilijk in te zien waarom
de waarde van de arbeidsprestatie dan in zoverre niet als vergoeding voor de
levering van de goederen kan worden aangemerkt. Opmerkelijk is dat de Ne-
derlandse wetgeving geen levering kent in deze gevallen van verstrekking van
goederen om niet aan het personeel. In zoverre is de Wet niet in overeen-
stemming met de bepalingen van de Zesde richtlijn. Hier te lande geldt in deze
gevallen een uitsluiting van de aftrek van voorbelasting ingevolge het Besluit
uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968.

Een andere afwijking van de Wet ten opzichte van de richtlijn geldt ten
aanzien van de verstrekking om niet aan anderen dan personeelsleden. Ook in
deze gevallen schrijft de richtlijn een levering voor, terwijl in de Nederlandse
wetgeving in een uitsluiting van de aftrek van voorbelasting is voorzien, al-
thans voor zover het betreft relatiegeschenken en andere giften. Dit betekent
dat een aantal prestaties om niet noch met een heffing op basis van een levering
noch met een uitsluiting van de aftrek wordt getroffen. Geconcludeerd kan
dan ook worden dat prestaties om niet in Nederland, voor zover zij niet onder
de werking van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 vallen, belas-
tingvrij in de consumptieve sfeer terecht komen, terwijl de Zesde richtlijn in
zulke gevallen een levering voorschrijft. Deze afwijking is niet slechts van
academisch belang, aangezien de Hoge Raad aan de uitsluiting van de aftrek
op grond van evengenoemd Besluit slechts een beperkte strekking toekent.19`'

Een derde verschil tussen de Wet en de Zesde richtlijn is gelegen in de
beperking die de richtlijn stelt tot gevallen waarin voor het desbetreffende
goed gehele of gedeeltelijke aftrek van voorbelasting is verkregen. Deze eis
wordt in artikel3, eerste lid, letter g, van de Wet niet gesteld. Ook indien ten
aanzien van een goed in het geheel geen aftrek van voorbelasting heeft plaats-
gevonden, doet zich bij privé-onttrekking een levering van het goed voor.
Deze incongruentie met de richtlijnbepaling wordt in materieel opzicht voor
roerende goederen opgelost door toepassing van de vrijstelling van artikel 11,
eerste lid, letter r, van de Wet. Voor onroerende goederen zal in deze gevallen
veelal ook een vrijstelling gelden; voor zover dat niet het geval is, zal een
gedeelte van de voorbelasting op de verwerving van het onroerend goed als-
nog in aftrek kunnen worden gebracht op grond van artikel 13a van de Uit-
voeringsbeschikking.

Ten slotte zij opgemerkt dat voor de levering van een goed in de zin van

199. HR 29 april 1987, nr. 23 731, BNB 1987I205.
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artikel 3, eerste lid, letter g, van de Wet een bijzondere maatstaf van heffing
geldt (paragraaf 4.4.4.).

4.3.11. BESCHIKKEN OVER "LELFVERVAARDIGDE GOEDEREN

Ingevolge artikel 3, eerste lid, letter h, van de Wet wordt als levering aan-
gemerkt het beschikken voor bedrijfsdoeleinden over in het bedrijf vervaar-
digde goederen in gevallen waarin, indien de goederen van een andere onder-
nemer zouden zijn betrokken, de op die goederen drukkende omzetbelasting
niet of niet geheel voor aftrek in aanmerking zou komen. Met in het eigen
bedrijf vervaardigde goederen zijn in dit verband gelijkgesteld goederen, wel-
ke in opdracht zijn vervaardigd onder terbeschikkingstelling van stoffen,
waaronder ook grond is begrepen. De bedoeling van deze leveringsbepaling is
een verstoring van concurrentieverhoudingen te voorkomen.'-'"' Het zelf ver-
vaardigen van goederen kan namelijk wat de omzetbelasting betreft voordeli-
ger zijn dan het kopen van die goederen.'-"' Dit doet zich voor indien onder-

nemers met zelf vervaardigde goederen prestaties gaan verrichten waarvoor
aftrek van voorbelasting niet (volledig) mogelijk is. Bij aankoop van de goede-
ren is de aftrek van voorbelasting dan (gedeeltelijk) uitgesloten. Bij zelfver-
vaardiging is uitsluiting van de aftrek dan voordeliger, aangezien die uitslui-
ting geen betrekking heeft op kostencomponenten die niet met omzetbelasting
zijn belast, zoals de loonkosten en eventueel de grond. De bepaling van artikel
3, eerste lid, letter h, van de Wet werkt nu zo dat alle omzetbelasting die
betrekking heeft op het vervaardigen van een goed aftrekbaar is en dat bij
aanwending van dat goed voor bijvoorbeeld vrijgestelde prestaties omzetbe-
lasting verschuldigd is ter zake van de fictieve levering van het goed. Op die
manier worden ook de kostencomponenten waarop geen omzetbelasting
drukt in de heffing van omzetbelasting betrokken.

Met het zelf vervaardigen van een goed is gelijkgesteld het in opdracht laten
vervaardigen van een goed onder terbeschikkingstelling van stoffen. Uitdruk-
kelijk is sedert 1979 opgenomen dat grond ook een stof is die ter beschikking
gesteld kan worden in de zin van deze leveringsbepaling. Vóór 1979 ontbrak

deze toevoeging. De Hoge Raad heeft beslist dat grond geen stof is in de zin
van artikel 3, eerste lid, letter h, van de Wet, zoals deze bepaling destijds
luidde.'-"'- In het kader van de aanpassing van de Wet aan de bepalingen van de

Zesde richtlijn is door de bewindslieden voorgesteld de interne levering te

200. Artikel 3, eerste lid, letter h, van de Wet vindt overigens ook toepassing indien in een con-
creet geval geen sprake is van een verstoring van concurrentieverhoudingen. Aldus TC 15 april
1969, nr. 10 380 O, BNB 1969I159. Zie ook D.B. Bijl, Rechtspraak inzake enige omzetbelasting-
technische aspecten van het ( laten) verbouwen van onroerende goederen: een voorlopige balans
(II, slot), Weekblad 1977I5319, blz. 534 e.v.
201. Tweede Kamer zitting 1967-1968, 9324, Memorie van Toelichting, blz. 30 r.k. en 31 l.k.
202. HR 10 november 1976, nr. 18 (160, BNB 1977~5 met noot van C.P. Tuk.
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beperken tot gevallen van vervaardiging door de ondernemer met als argu-
ment dat het toepassen van de interne levering op gevallen van vervaardiging
in opdracht in de praktijk op veel problemen stuitte en een verstoring van de
concurrentieverhoudingen niet te verwachten was.Z"' Bovendien had de des-
betreffende richtlijnbepaling een facultatief karakter en bleef de levering op
grond van een administratief voorschrift toen al veelal achterwege.~`` Na te-
genwerpingen uit de Kamer werd benadrukt dat interne leveringen niet beho-
ren tot het principe van het BTW-systeem en dat waar verstoring van con-
currentieverhoudingen niet behoeft te worden gevreesd, geen interne levering
nodig is.ZOS Nader werd in dit verband aangevoerd dat de interne levering van
in opdracht vervaardigde goederen zich vrijwel uitsluitend beperkte tot de
sfeer van het onroerend goed en dat het belang van die heffing mede door de
beslissing van de Hoge Raad dat grond geen stof was in de zin van artikel 3,
eerste lid, letter h, van de Wet gering was.2~ Niettemin werd bij amendement
de interne levering van in opdracht vervaardigde goederen gehandhaafd en
zelfs uitgebreid tot gevallen van terbeschikkingstelling van grond.z"' In dit ver-
band dient te worden bedacht dat toepassing van de interne levering ook voor-
delig kan uitwerken door het daaraan inherente financieringsvoordeel: eerst
volledige aftrek van voorbelasting en vervolgens bij aanwending van het goed
heffing ter zake van de interne levering. Tijdens de bouw van een onroerend
goed behoeft de omzetbelasting derhalve niet te worden gefinancierd.

Voor de toepassing van artikel 3, eerste lid, letter h, van de Wet is niet
vereist dat de ondernemer eigenaar is van de grond. Ook een zakelijk gerech-
tigde en een huurder kunnen grond ter beschikking stellen in de zin van deze
leveringsbepalingz~.

Gelet op het vorenstaande kunnen als voorbeelden van toepassing van arti-
kel 3, eerste lid, letter h, van de Wet worden genoemd:
- Een bouwondernemer bouwt op eigen grond een aantal woningen die hij

vervolgens gaat verhuren. De verhuur van de woningen is vrijgesteld van
omzetbelasting, zodat bij het beschikken over die woningen voor de ver-
huur een levering plaatsvindt.

- Een bouwondernemer bouwt op eigen grond een woning die hij aan een
van zijn werknemers als dienstwoning ter beschikking stelt. Het verlenen
van huisvesting aan een werknemer geeft geen aanspraak op aftrek van

203. Tweede Kamer zitting 1977-1978, 14 887, Memorie van Toelichting, blz. 16.
204. Waarschijnlijk is bedoeld de Resolutie van 2 mei 1973, nr. B73~8545, V-N 1973, blz. 460,
inzake woningcorporaties en dergelijke instellingen. Deze resolutie is vervangen door die van 27
juni 1979, nr. 279-7000, V-N 1979, blz. 1292, welke in paragraaf 5.6.8. is behandeld.
205. Tweede Kamer zitting ]977-1978, 14 887, Memorie van Antwoord, blz. 16.
206. Tweede Kamer zitting 1978-1979, 14 887, Nota naar aanleiding van he[ Eindverslag, blz. 5.
207. Tweede Kamer zitting 1978-1979, 14 887, 18 (Portheine~Notenboom).
208. TC 10 februari 1976, nr. I1 O51 O'68, BNB 19761216, en TC 9 maart 1976, nr. 11 427 O'68,
BNB 19761234.
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voorbelasting ingevolge het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968,
zodat bij de terbeschikkingstelling van de woning een levering plaatsvindt.

- Een verzekeringsmaatschappij heeft een stuk grond in eigendom, erfpacht
of huur verkregen en geeft een bouwondernemer opdracht daarop een kan-
toorpand te bouwen. De verzekeringsmaatschappij gaat het pand zelf ge-
bruiken. Ook hier vindt een levering plaats, aangezien een verzekerings-
maatschappij vrijgestelde prestaties verricht.

Een levering als hier bedoeld doet zich ook voor als landbouwers, veehouders,
tuinbouwers en bosbouwers, op wie de zogenoemde landbouwregeling van
artikel 27 van de Wet van toepassing is, een goed zelf vervaardigen of laten
vervaardigen onder terbeschikkingstelling van stoffen en zij dat goed vervol-
gens aanwenden voor prestaties die onder de landbouwregeling vallen. Voor
deze prestaties bestaat namelijk op grond van artikel 27, tweede lid, van de
Wet geen aanspraak op aftrek van voorbelasting.'-o`' Deze fictieve levering
geldt ten aanzien van landbouwers enz. eerst vanaf 1 januari 1979 en is het
gevolg van een wijziging van de heffingstechniek ten aanzien van deze onder-
nemers. Vóór evengenoemde datum werden landbouwers enz. niet als onder-
nemer aangemerkt voor hun landbouwactiviteiten en kon zich een fictieve le-
vering derhalve niet voordoen. Vanaf ineergenoemde datum zijn landbouwers
enz. ondernemer doch geldt voor de landbouwactiviteiten een ontheffing van
omzetbelasting. Die ontheffing geldt evenwel niet voor fictieve leveringen als
de onderhavige. De wetgever heeft zulks uitdrukkelijk gewild.Z`~ Toch kan
men zich afvragen of het in de heffing betrekken van landbouwers enz. ten
aanzien van de onderhavige leveringen wel strookt met de bedoeling van de
landbouwregeling de landbouwers enz. buiten de heffing van omzetbelasting
te houden.21 Dit te meer nu herhaaldelijk bij resolutie de werking van de
landbouwregeling wordt uitgebreid tot incidentele handelingen van landbou-
wers enz.Z'z

De interne levering vindt ook toepassing ten aanzien van publiekrechtelijke
lichamen. Met betrekking tot de interne levering van onroerend goed binnen
de gemeentesfeer is evenwel goedgekeurd dat heffing van omzetbelasting ter
zake van de interne levering achterwege kan blijven, mits afgezien wordt van
de aftrek van voorbelasting.'-`~ Het Hof Arnhem heeft beslist dat de voor-
waarde dat de levering `binnen de gemeentesfeer' moet worden verricht, van
de faciliteit uitsluit gevallen waarin goederen aan niet tot het gemeentelijke

209. HR 14 november 1984, nr. 22 527, BNB 1985720 met noot van L.F. Ploeger.
210. Tweede Kamer zitting 1977-1978, 14 887, Memorie van Antwoord, blz. 26 en 27.
211. In overeenkomstige zin ook J. Reugebrink, Omzetbelasting, zesde druk, Deventer 1990, blz.
118.
212. Bijvoorbeeld Resolutie van 24 november 1982, nr. 281-20 434, V-N 1982, blz. 2394, inzake
bedrijfsbeëindiging, en Resolutie van 11 oktober 1988, nr. VB87I1386, V-N 1988, blz. 2763, in-
zake de opkoop en overdracht van melkquota, aangevuld bij de Resolutie van 9 mei 1989, nr. VB
891712, V-N 1989, blz. 1505, inzake de tijdelijke overdracht van melkquota.
213. Paragraaf 9, derde lid, van de Toelichting Gemeenten.
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apparaat behorende instellingen worden verhuurd of op andere wijze ter be-
schikking worden gesteld.'-" In dit geval ging het om de verhuur van dorps-
huizen en sportaccommodaties. Naar mijn mening is deze beslissing juist.
Overigens zie ik geen goede reden voor de onderhavige faciliteit. Niet valt in te
zien waarom een gemeente voor handelingen in de ondernemerssfeer in een
andere positie dient te worden geplaatst dan `normale' ondernemers en een
daardoor mogelijk optredende verstoring van concurrentieverhoudingen ge-
rechtvaardigd kan worden geacht.'-"

De onderhavige leveringsbepaling is mede van toepassing ten aanzien van
woningcorporaties, gemeentelijke woningbedrijven, pensioenfondsen en der-
gelijke instellingen, die woningen laten bouwen op ter beschikking gestelde
grond. Goedgekeurd is evenwel dat deze instellingen deze levering achter-
wege laten, indien wordt afgezien van het recht de omzetbelasting die be-
trekking heeft op de aankoop van de grond en de bouw van de woningen in
aftrek te brengen. Een zelfde goedkeuring geldt voor de bouw van zieken-
huizen en bejaardentehuizen.'-'~

Van cruciaal belang bi j de toepassing van artikel3, eerste lid, letter h, van de
Wet is het vereiste dat een goed moet zijn vervaardigd. De inhoud van dit
begrip zal nader worden bezien in de paragrafen S.L2. e.v. Hier zij in dit
verband opgemerkt dat het begrip vervaardigen door de jurisprudentie van
het Hof van Justitie van de EG ten aanzien van artíkel 5, vijfde lid, van de
Zesde richtlijn ( artikel 3, eerste lid, letter c, van de Wet) een beperkter inhoud
heeft gekregen dan het voordien in Nederland had.'" De Hoge Raad gaat er
zonder meer vanuit dat deze jurisprudentie ook geldt voor de toepassing van
artikel 3, eerste lid, letter h, van de Wet.Z'x De wetgever zal naar mag worden
aangenomen met `vervaardigd' in letter h hetzelfde bedoeld hebben als met
hetzelfde begrip in letter c. Anderzijds zal de wetgever bij het hanteren van dat
begrip een ruimere strekking voor ogen gestaan hebben dan het Hofvan Justi-
tie aan dat begrip geeft. Hoewel een verschillende uitlegging van hetzelfde
begrip in hetzelfde wetsartikel allerminst aantrekkelijk is, wijs ik er toch op
dat een zeer ruime interpretatie van het begrip ' vervaardigd' in letter h in het
geheel niet in strijd behoeft te zijn met de corresponderende richtlijnbepaling
(artikel5, zevende lid). Deze bepaling omvat namelijk niet slechts vervaardig-
de goederen, maar ook gebouwde, gewonnen, bewerkte, aangekochte en in-
gevoerde goederen. Met name de mogelijkheid bewerkte goederen onder de
leveringsbepaling te begrijpen houdt in dat een zeer ruime uitlegging van het

214. Hof Arnhem 30 november 1988, nr. 2570~1987, V-N 1989, blz. 1886.
215. In die zin ook S.T.M. Beelcn en J.T. Sanders, Heffing van omzetbelasting bij publiekrechte-
lijke lichamen, Deventer 1988, blz. 51.
216. Resolutie van 27 juni 1979, nr. 279-7000, V-N 1979, blz. 1292, gewíjzigd bij de Resolutie van
17 juli 1989, nr. VB 88~I(N)1, V-N 1989, blz. 2269.
217. HvJ 14 mei 1985, nr. 139184 (Van Dijk's Boekhuis), BNB 1985I335.
218. HR 17 december 1986, nr. 23 578, BNB 1987I59, en HR 17 juni 1987, nr. 23 782, BNB
19871243.
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begr'rp `vervaardigd' in letter h een resultaat oplevert dat zich verdraagt met de
strekking van de richtlijnbepaling. Nu de Hoge Raad echter ook bij de onder-
havige levering aan `vervaardigd' een beperkte strekking toekent, zal de wet-
gever actie moeten ondernemen als hij meer gevallen onder die levering wil
brengen.

Bij de toepassing van artikel 3, eerste lid, letter h, van de Wet heeft zich
enkele malen de vraag voorgedaan welk goed geleverd werd in gevallen waarin
op een perceel grond een kantoorpand werd vervaardigd en een gedeelte van
die grond geschikt gemaakt werd als parkeerterrein. In die gevallen werd een
levering van pand plus parkeerterrein aangenomen, omdat het parkeerterrein
aan het pand dienstbaar is en in samenhang daarmee wordt gebruikt.'-`v

De vraag welk goed geleverd wordt doet zich ook voor in gevallen waarin
over een deel van het totale onroerend goed voor bedrijfsdoeleinden wordt
beschikt. Bij de vervaardiging van woon-praktijkpanden neemt men in het

algemeen aan dat de eventuele fictieve levering slechts betrekking heeft op het
praktijkgedeelte van het pand; voor het gaan gebruiken van het woongedeelte
is men geen ondernemer.~'-"

Als een belegger een flatgebouw laat bouwen en de woningen daarin gaat
verhuren, rijst de vraag of bij de verhuur van de eerste woning een fictieve
levering plaatsvindt van die woning of van het gehele gebouw. Uit de juris-
prudentie ten aanzien van artikel 11, letter r, van de Wet, zoals die bepaling tot
1 januari 19791uidde, zou men kunnen afleiden dat het begrip onroerend goed
ruim genomen moet worden. Zo maakte Hof Amsterdam voor de toepassing
van die wetsbepaling geen onderscheid tussen verhuurde en niet-verhuurde
gedeelten van het pand.221 Op een ruime uitlegging van het begrip onroerend
goed duiden ook de hiervoor bedoelde uitspraken inzake parkeerterreinen bij
kantoorpanden.

In de praktijk blijkt echter artikel 3, eerste lid, letter h, van de Wet vaak ook
op gedeelten van een onroerend goed te worden toegepast. Op zichzelf acht ik

dat niet onredelijk, met name niet in gevallen waarin een pand in gedeelten
wordt verhuurd. Toepassing van de fictieve levering op het gehele pand op het
moment dat een onderdeel wordt verhuurd zou zeer bezwaarlijk kunnen zijn,

indien de overige gedeelten van het pand vooralsnog niet verhuurbaar zijn.

Het lijkt daarom niet onredelijk en ook niet in strijd met de strekking van
artikel 3, eerste lid, letter h, van de Wet indien die bepaling per gedeelte van
een pand wordt toegepast. Voorwaarde moet dan wel zijn dat aan de afzonder-
lijk te behandelen gedeelten van het pand naar maatschappelijke opvattingen

een zelfstandige betekenis kan worden toegekend. Een praktisch bezwaar van

219. Hof Arnhem 20 september 1978, nr. 020I1977, BNB 1979~296, en Hof's-Gravenhage 17 mei
1979, nr. 124~1978, BNB 1980I205.
220. In deze zin naar het voorkomt ook Hof Arnhem 7 november 1986, nr. 0217I1985, V-N 1987,
blz. 558.
221. Hof Amsterdam 29 januari 1980, nr. 243179, BNB 1981I124.
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een afzonderlijke behandeling van gedeelten van een pand is overigens wel dat
de toepassing van de regels vóor de herziening van de voorbelasting in latere
jaren, en met name in geval van verkoop van het gehele pand, tot ingewikkel-
de berekeningen aanleiding kan geven.

Voor de toepassing van het tarief van omzetbelasting kan van belang zijn het
tijdstip waarop de fictieve levering plaatsvindt. Als zodanig geldt het moment
waarop het goed daadwerkelijk wordt aangewend en niet het moment waarop
het goed gereed is.Z22

De onderhavige leveringsbepaling berust op de in artikel 5, zevende lid,
letter a, van de Zesde richtlijn aan de Lid-Staten gegeven mogelijkheid om
met een levering onder bezwarende titel gelijk te stellen het door een belas-
tingplichtige voor bedrijfsdoeleinden bestemmen van een goed dat in het ka-
der van zijn bedrijf is vervaardigd, gebouwd, gewonnen, bewerkt, aangekocht
of ingevoerd, indien het van een andere belastingplichtige betrekken van een
dergelijk goed hem geen recht zou geven op volledige aftrek van de belasting
over de toegevoegde waarde. Opgemerkt zij dat de Lid-Staten niet verplicht
zijn deze fictieve leveringen in hun wetgeving op te nemen. Bij vergelijking
van de richtlijnbepaling met artikel3, eerste lid, letter h, van de Wet blijkt dat
de wetgever slechts een beperkt gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid
tot het creëren van fictieve leveringen. Een zodanige levering geldt hier te
lande met name niet voor het beschikken over bewerkte, aangekochte of inge-
voerde goederen. Voor deze gevallen heeft de wetgever kennelijk de voorkeur
gegeven aan een uitsluiting van de aftrek van voorbelasting.

De richtlijnbepaling spreekt van handelingen van de belastingplichtige `in
het kader van zijn bedrijf'. De vraag kan gesteld worden of daarmee in over-
eenstemming is de uitbreiding van de fictieve levering in de Wet tot gevallen
van vervaardiging in opdracht door derden. Deze vraag kan naar mijn mening
bevestigend beantwoord worden. Gelet op de vergaande strekking van de
richtlijnbepaling, die bijvoorbeeld ook aangekochte goederen omvat, zal de
vervaardiging in opdracht daaronder kunnen worden gebracht.

4.3.12.. KOOP-~AANNEMINGSOVEREENKOMSTEN22j

Zoals in paragraaf 4.3.1. is opgemerkt dienen bij de uitvoering van koop-~
aannemingsovereenkomsten twee prestaties te worden onderscheiden, name-
lijk de levering van de grond met hetgeen daarop eventueel reeds is gebouwd
en de (af)bouw van een opstal op die grond. De levering van de grond kan
vrijgesteld zijn van omzetbelasting, als de grond nog niet bouwrijp gemaakt is,
terwijl de (af)bouw een oplevering van een goed in de zin van artikel 3, eerste
lid, letter c, van de Wet vormt, welke belast is.

222. TC l9 maart 1973, nr. 10 566 O, BNB 19741212.
223. In deze paragraaf zijn mede verwerkt onderdelen van mijn aantekening op FED 1988~115.
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Met betrekking tot de toepassing van artikel 3, eerste lid, letter h, van de
Wet in geval van een koop-laannemingsovereenkomst heeft Hof 's-Graven-
hage beslist dat de koperlopdrachtgever het gekochte onroerend goed niet ter
beschikking stelt van de verkoperlopdrachtnemer, aangezien de eerste niet de
feitelijke macht heeft over het gekochte onroerend goed. Dit betekent dat het
beschikken over de gebouwde opstal door de koperlopdrachtgever ten behoe-
ve van vrijgestelde prestaties niet leidt tot een fictieve levering in de zin van
evenbedoelde wetsbepaling.'-''

Ik heb enige moeite met deze uitlegging van het begrip 'terbeschikkingstel-
ling'. Ik vraag mij af of een ondernemer die op grond van een overeenkomst
het recht op levering van een perceel grond verwerft en vervolgens een over-
eenkomst sluit tot de bouw van een opstal op die grond, de grond niet ter
beschikking heeft gesteld. Het gaat weliswaar in het algemeen volgens partijen
bij de overeenkomsten om een onverbrekelijk geheel van die overeenkom-
sten, maar dat is ook geen belemmering om voor de omzetbelasting hier toch
twee prestaties aan te nemen, namelijk de levering van de grond en de bouw
van de opstal.'-'-5 Daarvan uitgaande lijkt het mij uit een oogpunt van omzet-
belastingsystematiek passender in gevallen als deze die scheiding door te trek-
ken en aan te nemen dat de koperlopdrachtgever het gekochte ter beschikking
heeft gesteld aan de verkoperlopdrachtnemer.

De onderhavige uitspraak roept ook vragen op omtrent de aard van de twee-
de prestatie van de verkoperlopdrachtgever, namelijk de bouw van de opstal.
Uit de tekst van artikel3, eerste lid, letter c, van de Wet blijkt niet zonder meer
dat de daar bedoelde oplevering zich alleen voordoet indien een goed wordt
vervaardigd met behulp van stoffen die de opdrachtgever ter beschikking heeft
gesteld. Uit de geschiedenis van de totstandkoming van die bepaling blijkt
echter dat dit wel de bedoeling van de wetgever was. In de Memorie van Toe-
lichting is opgemerkt dat `de voorgestelde bepaling ziet op de figuur waarbij
een opdrachtgever een goed door een ander laat vervaardigen en daarvoor
grondstoffen ter beschikking stelt'.'-Z~ Het stellen van de voorwaarde van ter-
beschikkingstelling van stoffen aan de levering ex artikel3, eerste lid, letter c,
lijkt ook in overeenstemming met de corresponderende bepaling in de Zesde
richtlijn inzake omzetbelasting. In artikel 5, vijfde lid, letter b, van die richtlijn
wordt de Lid-Staten de mogelijkheid geboden de oplevering van een werk in
onroerende staat als een levering aan te merken. Deze oplevering wordt daar-
bij niet nader omschreven. In de daaraan voorafgaande letter a is een over-
eenkomstige bepaling opgenomen voor de oplevering van een werk in roeren-
de staat, waarbij een omschrijving is gegeven van die oplevering. Daartoe is
onder meer vereist dat de vervaardiging van het goed plaatsvindt `met behulp
van stoffen en voorwerpen die daartoe door de opdrachtgever aan de op-

224. Hof 's-Gravenhage 7 september 1987, nr. 4925~84, BNB 1989~34.
225. Zie paragraaf 4.3.1. en de daar vermelde jurisprudentie.
226. Tweede Kamer zitting 1967-1968, 9324, Memorie van Toelichting, blz. 30 r.k.
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drachtnemer zijn verstrekt'. Als we aannemen dat deze omschrijving mutatis
mutandis geldt voor de oplevering van een werk in onroerende staat, dan is
van zo'n oplevering slechts sprake bij terbeschikkingstelling van stoffen door
de opdrachtgever.

Gelet op de wetsgeschiedenis en de omstandigheid dat volgens constante
rechtspraak van de Hoge Raad in beginsel aangenomen moet worden dat de
wetgever aan een wettelijke bepaling dezelfde betekenis heeft willen toeken-
nen als toekomt aan de corresponderende richtlijnbepaling, is de conclusie
gerechtvaardigd dat voor een levering ex artikel 3, eerste lid, letter c, van de
Wet vereist is een terbeschikkingstelling van stoffen door de opdrachtgever.
Als nu het oordeel van het Hofjuist is, dat bij koop-~aannemingsovereenkom-
sten geen terbeschikkingstelling van de grond plaatsvindt, dan is de bouw van
de opstal op die grond geen oplevering in de zin van artikel3, eerste lid, letter
c, van de Wet. Aangezien ook een andere leveringsbepaling niet in aanmer-
king komt is die prestatie een dienst door de aannemer.

De vraag rijst wat de gevolgen zijn van het aanmerken van de bouw van een
opstal in het kader van een koop-laannemingsovereenkomst als een dienst.
Voor de belastingheffing ten aanzien van de prestatie zal het weinig verschil
maken; de dienst is belast en ook een levering ex artikel3, eerste lid, letter c,
van het onroerend goed zou belast zijn. Het verschil leveringldienst zou echter
van belang kunnen zijn ten aanzien van de aftrek van voorbelasting. Het is
vraag of ten aanzien van de dienst door de aannemer de herzieningsregeling
van de artikelen 13 en 13a van de Uitvoeringsbeschikking kan worden toege-
past. Een ruim standpunt dienaangaande acht ik verdedigbaarZ'-', maar gelet
op de tekst en de systematiek van genoemde uitvoeringsbepalingen is daarbij
de nodige goede wil wel vereist. Indien genoemde bepalingen niet van toepas-
sing zouden zijn, is het gevolg dat uitsluitend het gebruik van het gebouwde
onroerend goed in het jaar van ingebruikneming beslissend is voor de aftrek
van voorbelasting. Het gebruik in de negen volgende jaren is dan niet relevant
meer. Het zal duidelijk zijn dat dan de deur voor manipulaties wijd open staat.

Gelet op het vorenstaande meen ik dat in gevallen van koop-~aannemings-
overeenkomsten ofwel twee prestaties worden aangenomen, hetgeen dan te-
vens inhoudt dat de koper~opdrachtgever de gekochte grond ter beschikking
stelt aan de verkoper~opdrachtnemer, ofwel een prestatie, bestaande uit de
levering van het totale onroerend goed. Zoals hiervoor is vermeld, strookt de
eerste opvatting met de jurisprudentie.

4.3.13. A-B-C-OVEREENKOMSTEN

Indien door meer dan een persoon overeenkomsten worden gesloten met een

227. D.B. Bijl en D.C. Smit, Onroerend goed; omzetbelasting en overdrachtsbelasting, vierde
druk, Deventer 1987, blz. 87. Zie ook paragraaf 5.6.10.
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verplichting tot levering van een zelfde goed dat vervolgens door de eerste
persoon rechtstreeks aan de laatste afnemer wordt afgeleverd, wordt het goed
ingevolge artikel 3, derde lid, van de Wet geacht door ieder van die personen
te zijn geleverd. Wanneer het een onroerend goed betreft doen zich derhalve
evenveel leveringen van dat goed voor als er schakels zijn in de handelsketen.
Zonder deze wetsbepaling zou zich slechts één levering van het goed voor-
doen, namelijk door de eerste persoon aan de laatste afnemer. Het aangaan
van de verplichting tot levering door de verschillende schakels in de handels-
keten zou dan als een dienst moeten worden gekwalificeerd. De samenloop
van deze prestaties zou aanleiding geven tot verschillende complicaties. De
eerste persoon zou bijvoorbeeld een levering van een goed verrichten tegen
een vergoeding die door de voorlaatste 'afnemer' is bedongen; dat is immers
de vergoeding die ter zake van de levering in rekening is gebracht. Door even-
veel leveringen van het goed als er schakels zijn te creëren wordt de toepassing
van de omzetbelastingwetgeving aanzienlijk eenvoudiger.

Met betrekking tot onroerende goederen doet deze figuur zich vaak voor bij
de verkoop van bouwrijpe grond door een gemeente aan een aannemer, die de
grond met woningen of via een koop-~aannemingsovereenkomst doorver-
koopt. Later vindt dan een rechtstreekse levering plaats door de gemeente aan
de koper. In dit geval zijn er voor de omzetbelasting derhalve twee leveringen,
namelijk door de gemeente aan de aannemer en door de aannemer aan de
koper.

Van de A-B-C-overeenkomsten moet worden onderscheiden het geval
waarin tweemaal een eigendomsoverdracht van het goed plaatsvindt. In dat
geval wordt het goed tweemaal geleverd in de zin van artikel 3, eerste lid, letter
a, van de Wet.Z~ Ook is van belang dat de wil van partijen gericht is op de
verkoop van het goed. Daarvan is geen sprake in een geval waarin een koper
van een onroerend goed afstand doet van zijn rechten uit de koopovereen-
komst onder het beding dat de wederpartij de uit die overeenkomst voort-
vloeiende verplichting tot betaling van de koopprijs overneemt.'-'y

Ten aanzien van A-B-C-overeenkomsten met betrekking tot een onroerend
goed kan zich de situatie voordoen dat het goed dat aan de laatste afnemer
geleverd wordt een ander goed is dan dat door de eerste verkoper is verkocht.
Te denken valt hierbij aan de levering van een onroerend goed dat vóór de
levering aan de laatste afnemer wordt gesloopt, zodat de afnemer bouwrijpe
grond geleverd krijgt. In een dergelijk geval besliste Hof Arnhem dat artikel3,
derde lid, van de Wet niettemin toepassing dient te vinden.23" Het ligt naar
mijn mening in de lijn van evenbedoelde wetsbepaling deze ook in de hier
bedoelde gevallen toe te passen. Wel zal dan de levering door elk van de scha-
kels in de handelsketen betrekking hebben op het uiteindelijk aan de laatste

228. TC 20 februari 1961, nr. 8595 O, BNB 19611221.
229. HR 29 juni 1983, nr. 21 850, BNB 19831272 met noot van L.F. Ploeger.
230. Hof Arnhem 28 juni 1985, nr. 014~1983, BNB 1987194.
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afnemer geleverde goed, hetgeen van belang kan zijn voor de eventuele toe-
passelijkheid van een vrijstelling van omzetbelasting.

De Zesde richtlijn kent geen fictiebepaling als die van artikel 3, derde lid,
van de Wet. Nu zoals hiervoor is betoogd die bepaling als een vereenvoudi-
gingsmaatregel kan worden gezien, moet aangenomen worden dat zij stoelt op
artikel 27 van de Zesde richtlijn, welk artikel afwijkende maatregelen onder
zekere voorwaarden toestaat teneinde de belastingheffing te vereenvoudigen.
Een van de voorwaarden is dat de maatregelen geen noemenswaardige in-
vloed hebben op het belastingbedrag dat verschuldigd is in het stadium van het
eindverbruik. Hier ligt naar mijn mening nog wel een moeilijkheid. Stel dat A
(ondernemer) een nieuw onroerend goed verkoopt aan B(particulier). B ver-
koopt hetzelfde goed aan C(ondernemer). A levert het goed rechtstreeks af
aan C. Zonder toepassing van artikel 3, derde lid, van de Wet vindt een leve-
ring van A aan C plaats. Ter zake is omzetbelasting verschuldigd die A moet
voldoen. A moet aan C een factuur uitreiken met vermelding van omzetbelas-
ting, die C in aftrek kan brengen. Het resultaat is dan dat het onroerend goed
belastingschoon bij C terecht komt. Dit is echter niet het geval indien artikel3,
derde lid, van de Wet wordt toegepast. Dan zal A omzetbelasting voldoen,
welke door B niet in aftrek kan worden gebracht, omdat hij geen ondernemer
is. Dat betekent dat het onroerend goed bij C terecht komt met een omzet-
belastingdruk ter grootte van het door A verschuldigde bedrag. De conclusie is
dan ook dat de regeling van artikel 3, derde lid, van de Wet in haar huidige
vorm niet neutraal werkt in de zin van artike127 van de Zesde richtlijn. Wel-
licht zou dit probleem kunnen worden opgelost door het introduceren van een
ontsnappingsmogelijkheid als die welne geldt bij de zogenoemde veilingrege-
ling: in bepaalde gevallen kan de regeling ter zijde worden gesteld. Ook is ten
aanzien van de handel in onroerend goed denkbaar een toepassing van artikel
4, derde lid, van de Zesde richtlijn, dat de Lid-Staten de mogelijkheid geeft
niet-ondernemers als ondernemers aan te merken voor bepaalde incidenteel
verrichte handelingen.~'

4.3.14. LEVERINGEN VIA EEN VEILING

Krachtens artikel 3, vierde lid, van de Wet worden goederen die over een
veiling worden verhandeld, geacht aan en vervolgens door de veilinghouder te
zijn geleverd. Onder veilingen worden in dit verband ook verstaan afslagen'~2
en notarishuizen.z3'

Deze zogenoemde veilingregeling beoogt een regelmatige heffing van belas-

231. Zie paragraaf 3.2.2.
232. Tweede Kamer zitting 1967-1968, 9324, Memorie van Toelichting, blz. 31 Lk.
233. TC 10 mei 1948, nr. 3969 O, B. nr. 8442.

140



BELASTBARF. LEVERINGEN VAN ONROEREND GOED

ting en aftrek van voorbelasting te bewerkstelligen.'-34 De omstandigheid dat
de aanbrenger ter veiling en de koper elkaar veelal niet zullen kennen, levert
administratieve problemen op bij de toepassing van het omzetbelastingstelsel.

Voor onroerende goederen houdt de veilingregeling in dat indien de leve-
ring van het desbetreffende onroerend goed is vrijgesteld van omzetbelasting,
ook de veilingprovisie buiten de heffing blijft. Als A via een veiling een on-
roerend goed aan B levert tegen een veilingprijs van f 200 000, dan vindt er
voor de omzetbelasting een vrijgestelde levering van A aan de veilinghouder
plaats voor f 200 000 minus de veilingprovisie en vervolgens een vrijgestelde
levering van de veilinghouder aan B voor f 200 000 plus de veilingprovisie.

Toepassing van de veilingregeling kan leiden tot een hogere belastingdruk.
Als aanbrenger en koper particulieren zijn, leidt een rechtstreekse levering
niet tot heffing van omzetbelasting. Doordat de veilinghouder wordt tussen-
geschakeld en geacht wordt een levering van het goed aan de koper te ver-
richten, is ter zake van die levering - afgezien van de toepassing van een vrij-
stelling - omzetbelasting verschuldigd. Dit gevolg van de veilingregeling heeft
ertoe geleid dat aan de veilinghouder de mogelijkheid is geboden de veilingre-
geling buiten toepassing te laten.235 Deze mogelijkheid is uitgewerkt in artikel
2 van de Uitvoeringsbeschikking; zij geldt indien de goederen die over de
veiling worden verhandeld hoofdzakelijk worden aangebracht door personen
die ter zake van de levering van die goederen geen omzetbelasting zijn ver-
schuldigd. Een ontheffing van de veilingregeling is niet mogelijk voor zover
goederen worden aangebracht door landbouwers, veehouders, tuinbouwers,
bosbouwers en vissers.

Het gaat derhalve om door niet-ondernemers en vrijgestelde ondernemers
aangebrachte goederen. De keuze voor ontheffing van de veilingregeling geldt
per veiling. Onder `hoofdzakelijk' moet in dit verband worden verstaan `voor
meer dan SOo1o'.23~ Voorts zijn voor veilingen van bepaalde goederen nadere
regelingen getroffen.237

Bij de verhandeling van onroerende goederen over een veiling vindt een
samenloop plaats van toepassing van de veilingregeling en van de regeling
voor onroerend goed. Dit kan in een aantal gevallen tot complicaties leiden. In
de eerste plaats kan zich daarbij de hiervoor reeds gememoreerde cumulatie
van heffing voordoen indien het onroerend goed wordt aangebracht door een
niet-ondernemer. Niet in alle gevallen is immers ontheffing van de veilingrege-

234. Tweede Kamer zitting 1967-1968, 9324, Memorie van Toelichting, blz. 31 Lk., en Memorie
van Antwoord, blz. 44 r.k.
235. Tweede Kamer zitting 1967-1968, 9324, Memorie van Antwoord, blz. 44 r.k. en 45 Lk.
236. Vraag en Antwoord 117, V-N 1969, blz. 831.
237. Resolutie van 14 januari 1969, nr. D691161, V-N 1969, blz. 126, ten aanzien van gebruikte
bedrijfsmiddelen, en Paragraaf 62 Toelichting Landbouwregeling, ten aanzien van zogenoemde
boerenboeldagen.
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ling mogelijk.'-'~ In dit verband moet ook gewezen worden op de gevallen
waarin een landbouwer een onroerend goed ter veiling aanbrengt; de levering
door de landbouwer is niet aan de heffing van omzetbelasting onderworpen
ingevolge artikel 27, eerste lid, letter c, van de Wet.

In de tweede plaats doen zich situaties voor waarin de aanbrenger van het
onroerend goed wenst te opteren voor een belaste levering van het onroerend
goed. De veilinghouder zal aan een dergelijke optie meewerken indien de hem
in rekening gebrachte omzetbelasting aftrekbaar is. Dit is slechts mogelijk
indien zijn levering aan de koper belast is. De veilinghouder zal derhalve de
koper moeten vragen mee te werken aan een (tweede) belaste levering. In elk
geval betekent dit een aanzienlijke administratieve belasting, en dat terwijl de
veilingregeling in het leven is geroepen om administratieve complicaties te
voorkomen.

Juist met het oog op dit laatste is goedgekeurd dat voor de levering van
onroerende goederen via een veiling steeds ontheffing van de veilingregeling
kan worden gevraagd, derhalve ongeacht de hoedanigheid van de aanbren-
gers.'`9 Daaraan is de voorwaarde verbonden dat de veilinghouder er in voor-
komende gevallen zorg voor draagt dat de aanbrenger ter veiling een op de
voorgeschreven wijze opgemaakte factuur uitreikt aan de koper. Als zodanig
kan ook dienst doen de afrekening van de veilinghouder waarop alle van be-
lang zijnde gegevens zijn vermeld.~"'

In de Zesde richtlijn is geen met de veilingregeling corresponderende bepa-
ling opgenomen. Aangezien deze regeling beoogt administratieve complica-
ties te voorkomen zal zij gebaseerd moeten zijn op artikel 27 van de Zesde
richtlijn, waarin vereenvoudigingsmaatregelen onder zekere voorwaarden
worden toegestaan. Nu de mogelijkheid is geschapen ontheffing te vragen van
toepassing van de veilingregeling, geldt het hiervoor ten aanzien van A-B-C-
overeenkomsten genoemde bezwaar, dat de regeling wat de uiteindeli jke druk
van de omzetbelasting betreft niet neutraal is, hier in veel mindere mate. Wel
kan men zich afvragen of de ontheffingsmogeli jkheid voldoende ruim is gefor-
muleerd. Het criterium is thans dat de goederen op de veiling hoofdzakelijk
worden aangebracht door personen die geen omzetbelasting verschuldigd
zijn. Dit laat in voorkomende gevallen toch ruimte voor een `noemenswaar-
dige invloed op het belastingbedrag dat verschuldigd is in het stadium van het
eindverbruik'. Het lijkt daarom beter de ontheffingsmogelijkheid uit te brei-
den tot elk goed wat ter veiling wordt aangebracht. Zoals hiervoor vermeld is

238. In deze situatie kan soms de Resolutie van 8 september 1980, nr. 280-12 233, V-N 1980, blz.
2035, uitkomst bieden. Verwezen zij naar paragraaf 5.1.7.
239. Resolutie van 3 november 1980, nr. 279-21 551, V-N 1980, blz. 2443, gewijzigd bij Resolutie
van 28 juli 1987, nr. VB871778, V-N 1987, blz. 1809.
240. D.G. van Vliet, Omzetbelasting bij openbare verkoop, Weekblad 198U5514, blz. 1053,
vraagt zich af hoe deze voorwaarde kan worden vervuld ingeval de verkoop plaatsvindt vanwege
de hypotheekhouder. In dat geval dient de debiteur een factuur uit te reiken. De veilinghouder
heeft echter slechts een relatie met de hypotheekhouder.
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dit resultaat voor onroerende goederen via een resolutie bereikt. Wel dient te
worden bedacht dat de ontheffing van de veilingregeling afhankelijk is van de
wil van de veilinghouder. De aanbrenger heeft ten aanzien van de belastingad-
ministratie geen stem.

Wanneer men als hoogste bieder op een eerste veiling van onroerend goed
bedragen ontvangt onder de naam strijkgeld, plokpenningen, hooggeld, e.d.
vormen die bedragen de vergoeding voor het verrichten van een dienst. Voor
zover die dienst wordt verricht in het kader van de onderneming, is de bieder
ter zake omzetbelasting verschuldigd.'" Deze dienst is wel omschreven als het
inzicht verschaffen in de marktwaarde van het goed en het opdrijven van de
prijs'~~ of, meer algemeen, als het dienen van de belangen van de veiler.''' Met
name in gevallen waarin de bieder beoogt het onroerend goed te verwerven,
acht ik deze opvatting voor betwisting vatbaar. In die gevallen is de bieder naar
mijn mening in de eerste plaats bezig zijn eigen belangen te dienen. Niet aan-
nemelijk is dat de bieder zijn activiteiten dan verricht met het oog op het
verkrijgen van strijkgeld. In zoverre bestaat er dan geen rechtstreeks verband
tussen de activiteiten van de bieder en de betaling van het strijkgeld.'~ De
Hoge Raad heeft dit standpunt evenwel uitdrukkelijk verworpen.'-s' Dit heeft
er tevens toe geleid dat de belastingadministratie haar standpunt, dat heffing
van omzetbelasting achterwege kan blijven in gevallen waarin degene die aan-
spraak kan maken op het strijkgeld het desbetreffende onroerend goed op de
definitieve veiling verwerft, heeft aangepast aan dat van de Hoge Raad.'-4`'

Ten slotte zij voor de positie van de notaris als veilinghouder verwezen naar
paragraaf 4.2.6. De levering van onroerende goederen door toedoen van de
hypotheekhouder is behandeld in paragraaf 4.3.8, in welk verband mede ver-
wezen wordt naar paragraaf 5.1.11.

4.3.15. LEVERINGEN VIA EEN COMMISSIONAIR

Bij de levering van een onroerend goed door tussenkomst van een commissio-
nair of dergelijke ondernemer vinden er voor de omzetbelasting ingevolge
artikel 3, vijfde lid, van de Wet twee leveringen van het onroerend goed plaats,
namelijk een levering door de verkoper aan de commissionair en een levering
door de commissionair aan de koper. Van een commissionair is in dit verband
sprake indien iemand op eigen naam, maar op order en voor rekening van een
ander handelt. Van een handelen op eigen naam is geen sprake bij de diensten

241. HR 16 april 1986, nr. 23 314, BNB 19861236 met noot van J. Brunt.
242. Hof 's-Gravenhage 21 juli 1978, nr. 9111977, BNB 1979I306.
243. HR 5 maart 1980, nr. 19 608, BNB 19801169 met noot van L.F. Ploeger.
244. Een zelfde overweging, in een ander geval, is te vinden in Hof Amsterdam 16 oktober 1985,
nr. 1fr38184, Infobulletin 851598.
245. I1R 5 maart 1980, nr. 19 608, BNB ]980I169 met noot van L.F. Ploeger.
246. R~~~ulutie van 3 novemher 1981, nr. 281-14 3W.
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van makelaars in onroerend goed; zij brengen slechts verkoper en koper tot
elkaar. De makelaarscourtage is daarom de vergoeding voor een door de ma-
kelaar bewezen dienst en als zodanig belast met omzetbelasting.'"

Aan de onderhavige leveringsbepaling ligt een soortgelijke gedachte ten
grondslag als aan de veilingregeling.'-'s Ook hier gaat het erom administratieve
complicaties te vermijden. Dergelijke complicaties kunnen voortvloeien uit
het feit dat de commissionair zijn wederpartij niet de naam van zijn opdracht-
gever pleegt mee te delen.

Toepassing van artikel3, vijfde lid, van de Wet kan zich ook voordoen bij de
aankoop van onroerend goed `voorzich ofvoor een nader te noemen meester'.
Daartoe is mijns inziens vereist dat de `meester' er blijkt te zijn. Als de `mees-
ter' wordt aangewezen en het onroerend goed wordt aan hem geleverd, vinden
er twee leveringen van dat onroerend goed plaats. Ook als de `meester' niet
wordt aangewezen, maar er wel is, is er sprake van een handelen op eigen
naam maar op order en voor rekening van een ander. Artikel3, vijfde lid, van
de Wet kan dan ook toepassing vinden.Zav Afhankelijk van de wijze van af-
wikkeling van de transactie, kunnen zich in dit laatste geval ook twee leverin-
gen voordoen in de zin van artikel 3, eerste lid, letter a, van de Wet. Als de
`meester' er niet is, is de onderhavige regeling niet van toepassing. Als de
koper alsnog een koopovereenkomst met een derde sluit, en het onroerend
goed rechtstreeks aan die derde wordt geleverd, is sprake van een A-B-C-
overeenkomst en zal artikel3, derde lid, van de Wet toepassing vinden. Als de
koper afstand doet van zijn recht op levering ten behoeve van een derde onder
het beding dat die derde de verplichting tot betaling van de koopsom over-
neemt, is geen sprake van het aangaan van een verplichting tot levering door
de koper jegens de derde. Noch het derde lid noch het vijfde lid van artikel 3
van de Wet zijn dan van toepassing, zodat voor de omzetbelasting een belaste
dienst wordt verricht.~s"

Het belang van de onderhavige leveringsbepaling is zoals uit het voorgaande
blijkt gelegen in de toepassing van de vrijstelling voor onroerend goed. Als de
transactie voor de omzetbelasting leidt tot twee leveringen, zijn dit twee leve-
ringen van het desbetreffende onroerend goed en is in het algemeen op beide

247. Tweede Kamer zitting 1967-1968, 9324, Memorie vanAntwoord, blz. 31 Lk., waarin tevens is
benadrukt dat de maatschappelijke functie van een commissionair verschilt van die van een make-
laar.
248. Tweede Kamer zitting 1967-1968, 9324, Memorie van Toelichting, blz. 31 l.k.
249. In dezelfde zin A. Boomsma, Het handelen `voor zich of een nader te noemen meester' als
prestatie in de omzetbelasting, Weekblad 1984I5621, blz. 96.
250. HR 29 juni 1983, nr. 21 850, BNB 19831272. L.F. Ploeger in zijn noot op BNB 19831272, acht
dit arrest een treffende illustratie van het belang van het onderscheid tussen een levering en een
dienst, endat terwijl de wetgever voor wat betreft de hoogte van de heffing geen onderscheid heeft
willen maken tussen leveringen endiensten. Ook Boomsma, t.a.p., wijst erop dat het aanbeveling
verdient bij onroerend-goedtransacties, waarbij het doel is een derde civielrechtelijk eigenaar te
maken van het onroerend goed, de omzetbelastingconsequenties goed in het oog te houden.
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leveringen de vrijstelling van toepassing. Dit betekent tevens dat de vergoe-
ding voor de commissionair niet afzonderlijk als dienst wordt belast.

Ingevolge artikel5, vierde lid, letter c, van de Zesde richtlijn wordt ook als
levering aangemerkt de overdracht van een goed ingevolge een overeenkomst
tot aan- en verkoop in commissie. Naar het mij voorkomt is de formulering van
artikel 3, vijfde lid, van Wet enigszins ruimer dan de corresponderende richt-
lijnbepaling. In de richtlijn is slechts sprake van de overdracht van een goed.
Denkbaar zijn evenwel gevallen waarin het desbetreffende goed niet wordt
overgedragen aan de commissionair, maar dat de commissionair fungeert als
een intermediair tussen twee schakels in de A-B-C-transactie. Ook in dergelij-
ke gevallen leidt artikel3, vijfde lid, van de Wet tot een levering aan en door de
commissionair. Voor zover de wettelijke bepaling verder gaat dan waartoe de
richtlijnbepaling noopt, kan wellicht worden gesproken van een vereenvoudi-
gingsmaatregel in de zin van artikel 27 van de Zesde richtlijn.

4.3.1C). EIGENDOMSOVERDRACHT TOT ZEKERHEID

De eigendomsoverdracht van een goed tot zekerheid en de terugoverdracht
worden ingevolge artikel3, zesde lid, van de Wet niet als leveringen van goe-
deren aangemerkt. De reden van deze beperking van het leveringsbegrip is
gelegen in het feit dat de hier bedoelde eigendomsoverdrachten niet zijn ge-
richt op een feitelijke overdracht van het goed, maar op het verschaffen van
zekerheid aan de crediteur van de eigenaar van het goed.

Ten aanzien van onroerende goederen zal deze figuur zich weinig voordoen.
Zekerheid jegens de crediteur wordt door de eigenaar van het onroerend goed
in het algemeen verstrekt in de vorm van een recht van hypotheek.

Nu de eigendomsoverdracht van een goed geen levering van dat goed is, kan
de vraag worden gesteld of die handeling een dienst is in de zin van artikel4,
eerste lid, van de Wet. Die vraag moet naar mijn mening ontkennend worden
beantwoord. Voor zover er in deze gevallen al een voor een dienst vereiste
vergoeding voor de eigendomsoverdracht te onderkennen valt, zou het aan-
merken als een dienst elke zin aan artikel3, zesde lid, van de Wet ontnemen.
Gelet op de strekking van die wetsbepaling moet derhalve aangenomen wor-
den dat de eigendomsoverdracht van een goed tot zekerheid ook niet als een
dienst is aan te merken.251

De Zesde richtlijn kent geen specifieke bepaling omtrent de gevolgen voor
de omzetbelasting van een eigendomsoverdracht tot zekerheid. Deze hande-
ling dient derhalve getoetst te worden aan de algemene leveringsbepaling van
artikel5, eerste lid: de overdracht of overgang van de macht om als eigenaar

251. In gelijke zin J. Reugebrink, Omzetbelasting, zesde druk, Deventer 1990, blz. 124, die aan-
neemt dat de wetgever geen zinloze artikelen in de wet opneemt, en C.P. Tuk, Wet op de omzet-
belasting 1968, 2de druk, Deventer 1979, blz. 190.
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over een goed te beschikken. Naar het mij voorkomt kan van de fiduciaire
eigenaar niet worden gezegd dat hij de macht heeft om als eigenaar over het
desbetreffende goed te beschikken. Naar Nederlands recht is de eigendom tot
zekerheid een accessoir recht, dat de fiduciaire eigenaar geen beschikkings-
macht over het goed geeft zolang de debiteur aan zijn verplichtingen jegens de
fiduciaire eigenaar voldoet. Het bepaalde in artikel 3, zesde lid, van de Wet
kan daarom in overeenstemming met de richtlijnbepalingen worden geacht.

Indien de debiteur niet meer aan zijn verplichtingen jegens de fiduciaire
eigenaar voldoet en deze de bewaargeving van het goed opzegt ten einde het
goed te verkopen en zich op de opbrengst daarvan te verhalen, vindt er een
levering van dat goed plaats door de debiteur op de voet van artikel 3, eerste
lid, letter e, van de Wet.'-''- Verschil van mening bestaat over de vraag of ver-
volgens ook een levering van dat goed wordt verricht door de fiduciaire eige-
naar. In de rechtspraak wordt deze vraag bevestigend beantwoord.'-5~ Ik meen
ook dat de fiduciaire eigenaar in een dergelijk geval een levering van het goed
op de voet van artikel 3, eerste lid, letter a, van de Wet verricht en dat die
levering geschiedt in het kader van diens onderneming. De positie van de fidu-
caire eigenaar is niet dezelfde als die van de hypotheekhouder, die bij open-
bare verkoop van het verbonden onroerend goed geen levering verricht (zie
paragraaf 4.3.8). Bij hypotheek gaat de eigendom van het goed over van de
debiteur op de koper, bij fiduciaire eigendomsoverdracht van de fiduciaire
eigenaar op de koper. Voorts verlaat het goed het bedrijfsvermogen van de
debiteur bij hypotheek eerst door de inschrijving van de veilingakte in de
openbare registers en bij fiduciaire eigendomsoverdracht reeds bij de opzeg-
ging van de bewaargeving door de fiduciaire eigenaar. Gelet op deze omstan-
digheden kies ik voor een levering door de fiduciaire eigenaar in deze geval-
len.'Sa

252. Twcede Kamer zitting 1977-1978, 14 887, Memorie van Antwoord, blz. 14. In dezelfde zin
Resolutie van 18 januari 1982, nr. 281-18 065, V-N 1982, blz. 334.
253. Hof Amsterdam 6 februari 1980, nr. 2640178, BNB 1981~132, en Hof 's-Gravenhage 30 juni
1981, nr. 141I1980, BNB 1982~251.
254. Tot dezelfde keuze komen J. Reugebrink, Omzetbelasting, zesde druk, Deventer 1990, blz.
124, en S.T.M. Beelen, Omzetbelasting en faillissement, Weekblad 1981IS486, blz. 194. R.C.
Tuk, Wet op de omzetbelasting 1968, Noorduijn, losbladig, art. 3(6), meent dat de wetgever
bedoeld heeft de eigendomsoverdracht tot zekerheid volledig te negeren, hetgeen mede inhoudt
dat de goederen niet in het bedrijfsvermogen van de fiduciaire eigenaar komen en derhalve niet
door hem kunnen worden geleverd. C.J.B. van Boxel, FED OB '68: Art. 3: 60, meent dat de
goederen economisch rechtstreeks vanuit het bedrijfsvermogen van de debiteur overgaan in het
vermogen van de koper-, de goederen behoren niet als voorraad of als bedrijfsmiddel tot het
bedrijfsvermogen van de fiduciaire eigenaar. Hij vraagt zich daarom af of het niet mogelijk c.q.
wenselijk is slechts één levering aan te nemen, namelijk die van de debiteur aan de koper.
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4.3.17. wIJ'LIGING VAN DE RECH"rSVORM EN REORGANISATIE VAN DE

ONDERNEMING

Een wijziging van de rechtsvorm van een onderneming en een reorganisatie
van een onderneming kan gepaard gaan met een levering van onroerende goe-
deren. De vraag is dan of deze levering leidt tot de heffing van omzetbelasting.
In gevallen van wijziging van de rechtsvorm van een onderneming vindt niet
altijd een levering van goederen plaats. Te denken valt aan het omzetten van
naamloze vennootschappen in besloten vennootschappen met beperkte aan-
sprakelijkheid. In deze gevallen vindt geen vermogensovergang plaats van de
ene rechtspersoon (NV) op de andere (BV), maar blijft de identiteit van de
rechtspersoon dezelfde. Hetzelfde geldt voor het omzetten van een besloten
vennootschap in een naamloze vennootschap.

Een levering van goederen doet zich echter wel voor bij bijvoorbeeld om-
zetting van een eenmanszaak in een vennootschap onder firma of een besloten
vennootschap. In deze gevallen kan echter de faciliteit van artikel 31 van de
Wet van toepassing zijn. Deze faciliteit bij de overdracht van een onderne-
ming is behandeld in paragraaf 5.2.1.'"

Ook komt het voor dat een eenmanszaak wordt omgezet in een BV, maar
dat het tot de onderneming behorende onroerend goed wordt overgebracht
naar het privé-vermogen van de directeurlgrootaandeelhouder. Indien de
laatste het onroerend goed gaat verhuren aan de BV zal zijn ondernemerschap
ten aanzien van het onroerend goed voortduren ingevolge artikel 7, tweede
lid, letter b, van de Wet. In andere gevallen zal het onroerend goed geleverd
worden op de voet van artikel 3, eerste lid, letter g, van de Wet.

Wanneer een concern bestaat uit een aantal vennootschappen die op finan-
cieel, organisatorisch en economisch gebied met elkaar verweven zijn, kunnen
die vennootschappen een fiscale eenheid vormen op de voet van artikel 7,
vierde lid, van de Wet (zie paragraaf 4.2.3). Binnen een dergelijke fiscale een-
heid kan het zich voordoen dat de onroerende goederen die in verschillende
vennootschappen zijn ondergebracht worden samengevoegd in een afzonder-
lijke onroerend-goedmaatschappij. Hoewel er in die gevallen juridische leve-
ringen plaatsvinden heeft deze interne verschuiving voor de omzetbelasting
geen gevolgen, omdat niet de afzonderlijke vennootschappen als ondernemer
gelden, maar de totaliteit van het concern als ondernemer wordt aange-
merkt.'-~~

Op 1 januari 1984 is artikel 309 van het BW, waarin de juridische fusie is

255. Voor een beschouwing inzake de gevolgen voor de omzetbelasting van preconstitutieve leve-
ringen van onroerend goed in de zogenoemde voorperiode zij verwezen naar P.H.J. Essers, Fisca-
le aspecten van de voorperiode van de BV, diss.. Deventer 1959, blz. 308 e.v.
256. Dit kan anders zijn indien op grond van de in paragraaf 4.2.3. vermelde jurisprudentie van de
Hoge Raad aangenomen moet worden dat een dergelijke onroerend-goedmaatschappij niet tot de
fiscale eenheid kan behoren.
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geregeld, in werking getreden.'S7 Die fusie is de rechtshandeling van twee of
meer vennootschappen waarbij een van deze het vermogen van de andere
onder algemene titel verkrijgt of waarbij een nieuwe vennootschap die bij
deze rechtshandeling door hen samen wordt opgericht, hun vermogen onder
algemene titel verkrijgt. Het gevolg van deze fusie is dat, met uitzondering van
de verkrijgende vennootschap, de vennootschappen ophouden te bestaan.
Voor de omzetbelasting heeft deze fusie van vennootschappen geen gevolgen,
aangezien als gevolg van die fusie de onderneming van de verdwijnende ven-
nootschap(pen) wordt overgedragen aan de verkri jgende vennootschap en die
onderneming door de laatste wordt voortgezet. Ter zake van de leveringen en
diensten die deze overdracht vormen vindt dan ingevolge artike131 van de Wet
geen heffing van omzetbelasting plaats.zSH Op grond van artikel 8 van de Uit-
voeringsbeschikking wordt de verkrijgende vennootschap voor de berekening
van de verschuldigde omzetbelasting in de plaats gesteld van de verdwijnende
vennootschap(pen). Het vorenstaande geldt ook voor de juridische fusie van
verenigingen en stichtingen, die vanaf 8 juni 1987 mogelijk is.'-59

4.3.18. PLAATS VAN DE LEVERING VAN ONROEREND GOED

Indien een levering van een onroerend goed door een ondernemer wordt ver-
richt, is die levering ingevolge artikel 1 van de Wet slechts belastbaar indien
die levering binnen het Ríjk wordt verricht. De levering van een goed dat in
verband met de levering niet wordt vervoerd, wordt ingevolge artikel5, eerste
lid, letter b, van de Wet verricht op de plaats waar het goed zich ten tijde van
de levering bevindt. Voor onroerende goederen betekent dit dat de levering
plaatsvindt op de plaats waar het onroerend goed is gelegen. Hieruit volgt dat
slechts de levering van in Nederland gelegen onroerende goederen aan de
heffing van omzetbelasting is onderworpen.

4.4. Maatstaf en tarief van heffing

Indien een levering van onroerend goed belastbaar is en een vrijstelling van
omzetbelasting niet van toepassing is, dient de ter zake van de levering ver-
schuldigde belasting te worden bepaald aan de hand van de maatstaf en het
tarief van heffing. In dit onderdeel worden deze aspecten nader bezien, met

257. Besluit van 21 december 1983, Stb. 664, waarbij de inwerkingtreding is geregeld van de Wet
van 19 januari 1983, Stb. 59.
258. In die zin ook J.A.G. van der Geld, De fiscale aspecten van een juridische fusie, MAB 1989,
blz. 162 e.v., en G.H. Warning en J.S. Rijkels, Omzetbelasting en overdrachtsbelasting in de
onroerend-goedsector, Deventer z.j., B III, 1.2.2 en 2.2.2.
259. Wet van 21 april 1987, Stb. 209.

148



MAATSTAF EN 'I'ARIEF VAN HEFFING

name voor zover zij van belang zijn voor de levering van onroerende goede-
ren.

4.4.1. DE VERGOEDING BIJ LEVERING

Ingevolge artikel 8, eerste lid, van de Wet wordt de omzetbelasting berekend
over de vergoeding. De vergoeding is volgens het tweede lid van dat artikel het
totale bedrag dat ter zake van de levering of de dienst in rekening wordt ge-
bracht, de omzetbelasting niet daaronder begrepen. Uitgangspunt is derhalve
het bedrag dat de presterende ondernemer in rekening brengt en niet het be-
drag dat hij uiteindelijk ontvangt. Indien meer ontvangen wordt dan in reke-
ning is gebracht, behoort ook het meerdere tot de vergoeding. Indien minder
ontvangen wordt dan in rekening is gebracht, wordt de vergoeding daardoor
niet verlaagd. Op grond van artike129 van de Wet wordt in die gevallen terug-
gaaf verleend van de omzetbelasting die begrepen is in het niet ontvangen
bedrag.

Voor de bepaling van de vergoeding is het niet van belang aan wie de be-
dragen in rekening worden gebracht en evenmin wie die bedragen betaalt. Wel
dient er ten aanzien van de door derden betaalde bedragen een rechtstreeks
verband te bestaan met de verrichte prestatie. Zo zijn bedragen, ontvangen
van een verzekeringsmaatschappij wegens door de wederpartij berokkende
schade, niet ontvangen ter zake van de verrichte prestatie. De schadevergoe-
ding vindt haar grond niet in die prestatie, maar in de met de verzekerings-
maatschappij gesloten overeenkomst.2ó" Het vereiste dat het bedrag in reke-
ning moet worden gebracht ter zake van de prestatie houdt tevens in dat ook
van de wederpartij ontvangen bedragen ter vergoeding van door hem berok-
kende schade niet tot de vergoeding kunnen worden gerekend.~b'

Bedragen die door derden worden betaald onder de naam subsidie, bijdrage
of dergelijke vormen een onderdeel van de vergoeding indien er een recht-
streeks verband bestaat tussen de prestatie van de ondernemer aan zijn af-
nemer en het van de derde ontvangen bedrag.'-6' Deze subsidies worden wel

aangeduid als prijssubsidies, dit ter onderscheiding van zogenoemde exploita-
tiesubsidies, welke beogen een exploitatietekort af te dekken zonder dat daar-
bij een rechtstreeks verband is te onderkennen tussen prestatie en betaling. In
artikel 11, A, eerste lid, letter a, van de Zesde richtlijn worden subsidies die

260. Hof Arnhem 18 november 1984, nr. 01541l1981, V-N 1985, blz. 1853.
261. TC 22 mei 1951, nr. 5470 O, B. nr. 9150, en TC 3 maart 1970, nr. 10 351 O, BNB 19701136.
Zie in dit verband ook J.L.M.J. Vervloed, Schadevergoeding en omzetbelasting, Weekblad 19811
5500, blz. 601 e.v.
262. In deze zin Hof Arnhem 2 juni 1983, nr. 015711981, BNB 19841332, inzake een bijdrage van
het Produktschap voor Vee en Vlees, Hof Arnhem 18 maart 1985, nr. 018I1984, BNB 1986l360,
inzake een bijdrage van het Produktschap voor Zuivel, en Hof Arnhem 9 september 1987, nr.
0245I1986, BNB 1989127, inzake een bijdrage van het Landbouwschap.
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rechtstreeks met de prijs van de prestaties verband houden uitdrukkelijk tot
de vergoeding voor die prestaties gerekend. Van een dergelijke prijssubsidie is
volgens de Commissie van de EG sprake indien aan drie voorwaarden wordt
voldaan, namelijk:
1. de subsidie moet de tegenprestatie of een element van de tegenprestatie

vormen;
2. de subsidie moet aan de leverancier of de dienstverrichter worden betaald;
3. de subsidie moet door een derde worden betaald.'~;

Bij de levering van onroerend goed verleent de rijksoverheid in bepaalde
gevallen een subsidie aan een verkrijger van een perceel grond-woningcorpo-
ratie, belegger of eigenaar~bewoner. Deze subsidie, ook wel lokatiesubsidie
genoemd, wordt in sommige gevallen rechtstreeks uitbetaald aan de gemeen-
te, die de grond levert. De gemeente berekent in die gevallen aan de afnemer
van de grond de koopprijs verminderd met het bedrag van de subsidie. In dat
geval verricht de gemeente naar mijn mening twee te onderscheiden handelin-
gen, namelijk de levering van de grond tegen de koopprijs en het uitbetalen
van de lokatiesubsidie. De lokatiesubsidie mag derhalve voor de bepaling van
de vergoeding voor de levering van grond niet in mindering gebracht worden
op de koopprijs. Van doorslaggevend belang acht ik in dit verband dat de
subsidie door de rijksoverheid niet aan de gemeente wordt verleend maar aan
de koper van de grond. De wijze van uitbetaling van de subsidie kan de ver-
goeding voor de levering niet beïnvloeden.'-`~

Ook komt het voor dat (een deel van) het in rekening gebrachte bedrag niet
aan de ondernemer, die de prestatie verricht, wordt betaald, maar aan een
derde. De tekst van artikel 8, tweede lid, van de Wet sluit dat bedrag niet van
de vergoeding uit. De strekking van die bepaling brengt naar mijn mening met
zich mee dat ook dat bedrag tot de vergoeding wordt gerekend. De uitvoering
van het derdenbeding door de afnemer van de prestatie geldt immers als vol-
doening van de aan de presterende ondernemer verschuldigde vergoeding. In
de schaarse jurisprudentie op dit punt wordt deze lijn gevolgd.-'`'`

Artikel ll, A, eerste lid, letter a, van de Zesde richtlijn rekent tot de maat-
staf van heffing bedragen die door de leverancier of dienstverrichter worden
verkregen. Een betaling aan een derde, voortvloeiend uit een daartoe met de
presterende ondernemer gesloten overeenkomst, valt gelet op het vorenstaan-
de naar mijn mening onder die omschrijving.

Voor zover de tegenprestatie voor de levering niet uit een geldsom bestaat,
wordt de totale waarde van de tegenprestatie (mede) als vergoeding aange-

263. Tweede Verslag van de Commissie van de EG over de werking van het gemeenschappelijk
stelsel van betasting over de toegevoegde waarde, ingediend op grond van artikel 34 van de Zesde
richtlijn, document COM(88) 799 def., blz. 27.
264. In dezelfde zin Infobulletin 871376.
265. Hof 's-Hertogenbosch 18 september 1980, nr. 2951I1980, V-N 1982, blz. 603, rekende de
door ziekenfondsen aan pensioenstichtingen voor apothekers betaalde bedragen tot de vergoe-
ding voor de levering van geneesmiddelen door de betreffende apotheker.
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merkt. Dit laatste doet zich onder meer voor in gevallen van sloop van een
onroerend goed onder het beding dat de sloper de afkomende materialen mag
behouden. Voor deze figuur zij verwezen naar paragraaf 4.3.4. Aldaar is er
reeds op gewezen dat bij de waardering van een tegenprestatie in natura als
algemeen uitgangspunt geldt de subjectieve waarde, namelijk de waarde die
de tegenprestatie voor de ontvanger ervan heeft. De jurisprudentie van de
Tariefcommissie in deze zin'-`'`' is door de Hoge Raad bevestigd.'-`'' In dit ver-
band wijs ik op een uitspraak van Hof Amsterdam, waarin een projectont-
wikkelaar een perceel grond had gekocht tegen betaling van een koopsom en
het aangaan van de verplichting tot de bouw van een woning. De oplevering
van de woning was een levering in de zin van artikel 3, eerste lid, letter c, van
de Wet en de vergoeding daarvoor was de waarde van de door de projectont-
wikkelaar verkregen grond verminderd met de door hem betaalde koopsom.
De waarde van de grond diende naar het oordeel van het Hof op de objectieve
waarde ervan te worden gesteld, in casu de prijs waarvoor de grond door de
projectontwikkelaar aan derden is doorverkocht.'-bx Het nemen van de objec-
tieve waarde als uitgangspunt lijkt door de jurisprudentie van de Hoge Raad
achterhaald. Overigens is het de vraag of in een geval als het hier besprokene
de subjectieve waarde van de grond afwijkt van de objectieve waarde. Het
subjectieve karakter van de waarde van het verkregen goed houdt naar mijn
mening in dat gelet moet worden op de prijs waarvoor de ondernemer het goed
zelf zou kunnen kopen en niet op de prijs waarvoor hij het heeft verkocht.'by

Het integraal toepassen van een subjectief waardebegrip in gevallen als de
onderhavige kan leiden tot een discongruentie in de vergoedingen, zoals die
voor beide partijen bij de overeenkomst gelden. Een duidelijk voorbeeld
daarvan is te vinden in een recent arrest van het Hof van Justitie van de EG.271
Een grossier levert aan een wederverkoper goederen tegen de groothandels-
prijs. Indien de wederverkoper die goederen als `lokartikel' weggeeft in het
kader van te organiseren houseparties wordt hem voor die goederen door de
grossier een lagere prijs berekend. De wederverkoper verricht in laatstbedoel-
de gevallen door het gebruik van het lokartikel een dienst jegens de grossier.
De vergoeding voor deze dienst, subjectief benaderd, is dan de normale in-
koopprijs voor de wederverkoper- de groothandelsprijs - verminderd met de
werkelijk voor het goed betaalde prijs. De vergoeding die de grossier voor de

266. TC 12 oktober 1976, nr. 11 530 O'68, BNB 1977191, en TC 12 oktober 1976, nr. 10 879 O'68,
BNB 1977I129.
267. HR 23 december 1987, nr. 23 974, BNB 1988162.
268. Hof Amsterdam 22 maart 1978, nr. 1222177, BNB 1979~166.
269. J. Reugebrink, Maatstaf van heffing in de omzetbelasting: objectief of subjectief?, Weekblad
1 97315 1 4 1, blz. 654 e.v., alsmede Omzetbelastíng, zesde druk, Deventer 1990, blz. 154, rekent -
althans in gevallen van sloop - het verschil tussen inkoopwaarde en opbrengst ook tot de waarde
van het verkregen goed.
270. HvJ 23 november 1988, nr. 230187 (Naturally Yours Cosmetics), Weekoverzicht HvJ 23~88,
Pb.EG 23 december 1988, nr. C 330.
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levering van het goed ontvangt is de werkelijk betaalde prijs vermeerderd met
de waarde van de dienst door de wederverkoper. De waarde van deze dienst is,
subjectief benaderd, het verschil tussen de inkoopprijs van het goed voor de
grossier en de werkelijk betaalde prijs. In die visie is de totale vergoeding voor
het goed de inkoopprijs van dat goed voor de grossier. Het gevolg van een en
ander is dat de dienst van de wederverkoper verschillend wordt gewaardeerd,
voor de bepaling van de vergoeding voor de wederverkoper wordt een andere
waarde gehanteerd dan voor het bepalen van de vergoeding voor de grossier.

Het Hof van Justitie, aan wie een uitspraak werd gevraagd omtrent de door
de grossier ontvangen vergoeding, oordeelde echter anders. De waarde van de
dienst van de wederverkoper werd gesteld op het verschil tussen de groothan-
delsprijs en de werkelijk betaalde prijs, zodat de totale vergoeding de groot-
handelsprijs van het goed is. De vraag is nu of en in hoeverre de door de Hoge
Raad gehanteerde subjectieve waardebepaling te handhaven is in het licht van
het onderhavige arrest van het Hof van Justitie. Wellicht is de subjectieve
benadering van de waarde van de tegenprestatie te handhaven, indien men in
gevallen waarin een ondernemer pleegt te handelen in bepaalde goederen, de
`opoffering' door die ondernemer bij verkoop van de goederen tegen een ver-
minderde prijs benadert uitgaande van de prijs die de ondernemer normaliter
voor die goederen bedingt.Z"

Opgemerkt zij nog dat de in artikel 8, derde lid, van de Wet opgenomen
regeling voor de levering van een goed tegen inruil van een soortgelijk ander
goed niet geldt voor onroerende goederen. Deze regeling houdt in dat in ge-
vallen van inruil de maatstaf van heffing van het geleverde goed wordt ver-
minderd met de voor het ingeruilde goed betaalde prijs.

4.4.2. BIJKOMENDE KOSTEN

Ter gelegenheid van de levering van een onroerend goed kunnen naast de
koopprijs een aantal bijkomende kosten in rekening gebracht worden. Zoals
hiervoor vermeld wordt tot de vergoeding voor een levering gerekend al het-
geen ter zake van die levering in rekening wordt gebracht. Dit betekent dat
een afsplitsing van bepaalde bedragen van de totale overeengekomen prijs in
beginsel niet leidt tot een vermindering van de vergoeding voor de levering.'-''-

Voor de vraag of afzonderlijk in rekening gebrachte kosten tot de vergoe-
ding behoren is doorslaggevend of die kosten in rekening worden gebracht ter
zake van de verrichte prestatie. Dit is niet het geval indien en voor zover kos-

271. D.G. van Vliet, Kredietbeperkingstoeslag en BTW, FED 1989I210, meent dat er nog geen
reden is aan te nemen dat een vergoeding in natura steeds op de objectieve waarde in het economi-
sche verkeer moet worden gesteld, mede gelet op het feit dat het arrest op een typisch Engelse
situatie betrekking had.
272. In Infobulletin 88I301 is dit nog eens benadrukt.
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ten worden doorberekend, die door de presterende ondernemer op naam en
voor rekening van de afnemer aan een derde zijn betaald. Deze kosten worden
wel aangeduid als doorlopende posten, posten die door de administratie van de
presterende ondernemer heen lopen.Z'~ Er is geen sprake van een doorlopende
post als er geen rechtsverhouding bestaat tussen de afnemer van de prestatie
en degene aan wie het desbetreffende bedrag is betaald.'-"

Met betrekking tot de levering van onroerend goed doet zich de vraag of van
een doorlopende post sprake is veelal voor bij de doorberekening van leges-
kosten voor een bouwvergunning en de kosten van aansluiting van een on-
roerend goed op de riolering, de waterleiding en het gasnet. Aan de hand van
vorenvermelde criteria dient dan te worden beoordeeld of de desbetreffende
kosten al of niet tot de vergoeding voor de levering van het onroerend goed
behoren.27 Als een projectontwikkelaar grond verwerft, daarop woningen
bouwt en vervolgens die woningen tegen één prijs, waarin alle kosten zijn
begrepen, aanbiedt aan gegadigden, kunnen de aan derden betaalde kosten
niet in mindering op de verkoopprijs worden gebracht, aangezien een rechts-
verhouding tussen de kopers en die derden niet heeft bestaan.'-76

Ingevolge artikel 11, A, eerste lid, letter b, van de Zesde richtlijn behoren
tot de maatstaf van heffing ook de door de leverancier verkregen bijkomende
kosten. De Lid-Staten kunnen zelfs bepalen dat bijkomende kosten die bij
afzonderlijke overeenkomst zijn geregeld als onderdeel van de maatstaf van
heffing worden beschouwd.

Een bijzonder geval doet zich voor bij de verkoop van een onroerend goed
`vrij op naam'. In dat geval komen de kosten van de notaris, kadastrale rechten
en eventuele overdrachtsbelasting ten laste van de verkoper. Goedgevonden
is dat deze kosten geen deel uitmaken van de vergoeding waarover de belas-
ting wordt berekend.-"' De faciliteit geldt niet voor de eventueel door de koper
verschuldigde makelaarscourtage. De goedkeuring is in dit geval nodig, omdat
de desbetreffende kosten door de verkoper niet afzonderlijk aan de koper in
rekening worden gebracht. Zou dit wel het geval zijn, dan was de goedkeuring
naar mijn mening althans voor het bedrag van de overdrachtsbelasting niet
noodzakelijk, aangezien die belasting door de verkrijger van het onroerend
goed verschuldigd is en in zoverre dan sprake is van een doorlopende post.

273. TC nr. 2623 O, B. nr. 7671, omschreef deze posten als bedragen, strekkende tot terugbeta-
ling van geldsommen die de ondernemer niet voor zichzelf, doch ter voldoening van schulden van
zijn cliënten aan derden heeft betaald.
274. Hof's-Gravenhage 3 december 1986, nr. 3925184, BNB 1988139. In Infobulletin 881429 wordt
een doorlopende post aangenomen indien de ondernemer niet zelf gehouden is tot betaling van
het bedrag, maar di[ bedrag betaalt op naam en voor rekening van de afnemer van de prestatie.
275. Een voorbeeld van die afweging is te vinden in TC 8 februari 1977, nr. 11 761 O'68, BNB
1977l171.
276. In die zin Hof Arnhem 7 oktober 1977, nr. 028l1976, V-N 1978, blz. 669.
277. Resolutie van 3 april 1970, nr. B69I18 539, V-N 1970, blz. 345.
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4.4.3. RENTEKOSTEN

Indien ter gelegenheid van de (op)levering van een onroerend goed rentekos-
ten afzonderlijk in rekening worden gebracht, doet zich de vraag voor op wel-
ke wijze die rentekosten voor de heffing van omzetbelasting moeten worden
geduid. Deze vraag valt in drieën uiteen. De eerste vraag is of de rentekosten
ter zake van de levering van het onroerend goed in rekening worden gebracht.
Is dat het geval dan behoort het bedrag van die kosten op grond van artikel 8,
tweede lid, van de Wet tot de vergoeding voor de levering van het onroerend
goed. Als dit niet het geval is, is de tweede vraag of de rentekosten een door-
lopende post vormen, welke bij degene die het onroerend goed levert geen
gevolgen heeft voor de omzetbelasting, dan wel een vergoeding van een an-
dere prestatie die degene die het onroerend goed levert aan de koper verricht.
Is dit laatste het geval dan is de derde vraag ten slotte of die andere prestatie is
aan te merken als het verlenen van krediet, welke prestatie op de voet van
artike] 11, eerste lid, letter j, van de Wet is vrijgesteld, dan wel een andersoor-
tige prestatie, welke met omzetbelasting is belast.

In een aantal gevallen zal in de in rekening gebrachte totale vergoeding een
financieringstoeslag zijn begrepen. Dit doet zich met name voor indien de
totale vergoeding in termijnen wordt betaald, zoals bij overeenkomsten van
koop op afbetaling, huurkoop en finance lease''x het geval is. In deze gevallen
vormt het totaal van de termijnbedragen de vergoeding. Dit totaal is immers
`al hetgeen ter zake van de levering in rekening wordt gebracht'. Hoezeer in de
termijnbedragen een financieringselement te onderkennen valt, dit leidt er
niet toe de overeenkomst te splitsen in twee prestaties, namelijk de levering
van een goed en het verstrekken van krediet.'-'y Van dit standpunt uitgaande is
door de staatssecretaris van Financiën goedgekeurd dat als vergoeding wordt
aangemerkt het totaal van de termijnbedragen verminderd met de daarin be-
grepen financieringstoeslag doch met inbegrip van eventuele administratie-
kosten.'-K" Implicite is goedgevonden dat als vergoeding wordt genomen de
prijs van het goed bij onmiddellijke betaling vermeerderd met O,Ol~~o wegens
administratiekosten. Deze tegemoetkoming geldt voor alle gevallen van leve-
ring met betaling van de prijs in termijnen achteraf.'"`

De aanleiding tot deze goedkeuring is de omstandigheid dat het verlenen

278. Voor zover men de afgifte van een goed op grond van een overeenkomst van finance lease als
een levering wil duiden. Verwezen zij in dit verband naar paragraaf 4.3.7.
279. Voor de koop en verkoop op afbetaling heeft de meerderheid van het Raadgevend Comité
voor de BTW dit standpunt ingenomen, blijkens het Tweede Verslag van de Commissie van de
EG over de werking van het gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde,
ingediend op grond van artikel 34 van de Zesde richdijn, document COM(88) 799 def., blz. 29.
280. Resolutie van 6 februari 1969, nr. D69~786, V-N 1969, blz. 179.
281. In de resolutie is opgemerkt dat uit de regeling niet mag worden afgeleid dat de jurispruden-
tie van de Tariefcommissie met betrekking tot artikel 1576h, derde lid, BW haar betekenis heeft
verloren. Verwezen zij naar paragraaf 4.3.2.
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van krediet is vrijgesteld op grond van artikel 11, eerste lid, letter j, van de
Wet. Als de afnemer van een goed zich ter financiering van dat goed wendt tot
een financieringsondernemer teneinde een bepaald bedrag te lenen, is de ver-
goeding voor die lening (rente en kosten) vrijgesteld van omzetbelasting. Bij
financiering van het goed via de leverancier door middel van huurkoop, koop
op afbetaling en dergelijke zou de rente als onderdeel van de vergoeding voor
de levering in de heffing van omzetbelasting worden betrokken. Teneinde de-
ze twee economisch gezien gelijke gevallen ook voor de omzetbelasting gelijk
te behandelen is de evenbedoelde regeling getroffen.'~'- In dit verband is de
uitzondering die gemaakt is voor administratiekosten niet geheel begrijpelijk.
Die kosten hebben naar mijn mening slechts betrekking op de betaling in ter-
mijnen en daarmee op de financiering van het goed. Nu ook de door de finan-
cieringsondernemer in rekening gebrachte administratiekosten behoren tot de
vergoeding voor het verlenen van krediet, had het in de rede gelegen ook die
kosten in de tegemoetkoming te betrekken. Dit temeer nu die kosten forfaitair
worden gesteld op een zo laag bedrag, dat het bijna niet in guldens is uit te
drukken. Overigens is de regeling facultatief; in gevallen waarin de afnemer
van het goed een onderrlemer is die de voorbelasting in aftrek kan brengen,
heeft de goedkeuring geen praktische betekenis.

Aan de toepassing van de goedkeuring is de voorwaarde verbonden dat de
leverancier van het goed de verschuldigde omzetbelasting voldoet overeen-
komstig het zogenoemde factuurstelsel, hetgeen inhoudt dat hij de omzet-
belasting verschuldigd wordt op het tijdstip dat de factuur wordt uitgereikt of
uiterlijk had moeten worden uitgereikt. Voor zover de leverancier afgezien
van de goedkeuring het zogenoemde kasstelsel, waarbij hij de omzetbelasting
verschuldigd wordt op het tijdstip waarop de vergoeding wordt ontvangen,
mag toepassen, betekent dit een eerdere voldoening van de omzetbelasting. In
die gevallen, die zich met name voordoen bij de levering van goederen aan
particulieren, moet derhalve een afweging worden gemaakt tussen het betalen
van omzetbelasting over de rentekosten en het betalen van rente over de om-
zetbelasting. De goedkeuring betaalt in die gevallen althans voor een gedeelte
zichzelf.

Rente die wegens te late betaling van de vergoeding voor een levering van
een goed aan de afnemer in rekening wordt gebracht, behoort niet tot de ver-
goeding, mits aannemelijk wordt gemaakt dat er geen andere reden voor het in
rekening brengen van een rentebedrag is dan vertraging van de betaling.'-"' Het
rentebedrag vormt dan de vergoeding voor het verlenen van krediet, welke
prestatie is vrijgesteld van omzetbelasting. Het ligt voor de hand dat het rente-

282. De goedkeuring geldt overigens ook indien het goed eerst aan de financíeringsondernemer
wordt geleverd en deze het goed op grond van een overeenkomst van huurkoop of finance lease ter
beschikking stelt aan de afnemer.
283. In die zin TC 12 mei 1969, nr. 10 335 O, BNB 1969~191. Zie ook HR 2 maart 1988, nr. 24 224,
BNB 1989I315 (inkomstenbelasting).
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bedrag in gevallen als hier bedoeld afzonderlijk aan de afnemer in rekening
wordt gebracht.~

Bij aannemingsovereenkomsten met betrekking tot de bouw van een on-
roerend goed, waarbij de aannemingssom vervalt in termijnen naarmate het
werk vordert, komt het voor dat de betaling van de termijnen kan worden
uitgesteld. Ter zake worden dan bedragen onder de naam rente in rekening
gebracht. De vraag is of deze bedragen de vergoeding vormen voor een af-
zonderlijke prestatie aan de opdrachtgever, bestaande uit het verlenen van
krediet. Naar mijn mening is dat slechts het geval indien gezegd kan worden
dat de aannemer aan de opdrachtgever een som gelds heeft verstrekt of uitstel
van betaling heeft verleend.2~5 Van uitstel van betaling kan naar ik meen niet
worden gesproken indien de aannemingsovereenkomst uitdrukkelijk in een
latere betaling door de opdrachtgever voorziet. In een uitspraak van Hof Am-
sterdam is echter een wat soepeler standpunt ingenomen.2~ Een aannemer
kwam met opdrachtgevers overeen dat de aannemingssom verschuldigd was in
termijnen naarmate het werk vorderde. Voor elke termijn werd een factuur
uitgereikt. Zolang de grond niet aan de opdrachtnemers was overgedragen
hadden zij recht op uitstel van betaling, waarvoor ean rente van 901o per jaar
verschuldigd was. Dit uitstel van betaling werd gegeven omdat financiële in-
stellingen niet bereid waren de koop-laannemingssom te financieren voordat
het onroerend goed eigendom was van de opdrachtgever. In zo'n geval heeft
de rente naar het oordeel van het Hof het karakter van een vergoeding voor
het financieren van (een deel van) de aannemingssom. De uitkomst van de
procedure is gezien de onmogelijkheid van een `normale' financiering rede-
lijk, doch de grens tussen een opslag op de aannemingssom en een vergoeding
voor kredietverlening wordt op die manier wel zeer diffuus. Ook de staats-
secretaris van Financiën achtte de uitkomst redelijk en heeft medegedeeld dat
met de uitspraak rekening moet worden gehouden.Z~' Daaraan is toegevoegd
dat in deze gevallen kan worden gesproken van kredietverlening, indien de
verdeling van de aannemingssom over de verschillende termijnen is afgestemd
op de vordering van de bouw, de aannemer verzoeken tot betaling uitreikt van
de op de overeengekomen vervaldata verschuldigd zijnde termijnen en de ter
zake van het uitstel van betaling in rekening gebrachte vergoeding niet het
karakter van de in deze branche gebruikelijke rente te boven gaat. Voorts kan
rente welke wordt berekend over termijnen die bij het sluiten van de over-
eenkomst reeds zijn vervallen slechts dan als vergoeding voor het verlenen van
krediet worden aangemerkt, indien en voor zover zij betrekking heeft op het

284. Vraag en Antwoord 93, V-N 1969, blz. 470, stelt dit als eis voor het aannemen van een
kredietverlening.
285. In deze zin ook Hof Amsterdam 21 juni 1984, nr. 3553182, BNB 1985I309.
286. Hof Amsterdam 24 maart 1986, nr. 4692184, BNB 1987I197.
287. Resolutie van 17 augustus 1987, nr. VB871888, V-N 1987, blz. 1950. Voor de ingangsdatum
van de resolutie zie men Infobulletin 88I181.
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tijdvak dat is gelegen tussen het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst
en het tijdstip van de notariële overdracht van de grond.

De thans ontstane situatie past naar mijn mening in het hiervoor al gememo-
reerde streven naar een gelijke behandeling van een financiering door het slui-
ten van een lening bij een financieringsondernemer en het gebruik maken van
leverancierskrediet. In dit verband kan men de vraag stellen of daarin in het
licht van de resolutie van 6 februari 1969 niet verder moet worden gegaan dan
thans het geval is. Verdedigbaar acht ik een faciliteit ten aanzien van andere
gevallen van renteberekening over termijnen van de aannemingssom, indien
het gaat om een reëel geval van uitstel van betaling, ook indien dit uitstel in de
overeenkomst is voorzien en geregeld. In dit opzicht acht ik niet reëel het geval
waarin koop-~aannemingsovereenkomsten worden gesloten, waarbij betaling
van de koop-laannemingssom kan plaatsvinden naar keuze van de koperlop-
drachtgever op het tijdstip waarop de overeenkomst wordt gesloten dan wel in
termijnen naar mate de bouw vordert en waarbij in het laatste geval boven de
contante koop-~aannemingssom een extra bedrag moet worden voldaan in de
vorm van een discontobedrag. In dat geval verleent de verkoper~aannemer
geen uitstel van betaling, aangezien een betaling in termijnen contractueel
voorzien is en bovendien ook gebruikelijk is.Z~" Van een reëel uitstel van beta-
ling is ook geen sprake in gevallen waarin bij het sluiten van een koop-~aan-
nemingsovereenkomst betreffende een in aanbouw zijnd onroerend goed over
de reeds vervallen termijnen een bedrag aan zogenoemde bouwrente moet
worden betaald. Nu er in de periode vóór het sluiten van de overeenkomst
geen rechtsbetrekking tussen verkoperlaannemer en koper~opdrachtgever be-
stond, kan bezwaarlijk van het verlenen van krediet in die periode worden
gesproken.

In laatstbedoelde gevallen heeft de berekening van rentebedragen veeleer
het karakter van een aanpassing van de koop- en~of aannemingssom van het
onroerend goed. De handelwijze vindt men met name ook bij gemeenten die
bouwrijpe grond leveren. Men gaat dan uit van een bepaalde príjs voor een
perceel grond per een bepaalde datum en past die prijs aan met een bepaald
percentage per jaar. Zo werd in een door de Hoge Raad beslist geval door de
gemeente aan de koper van grond zogenoemde optierente in rekening ge-
bracht gedurende de periode vanaf de aankoop tot aan de juridische over-

dracht van de grond. Deze rente is niet de vergoeding voor het verlenen van
krediet, maar behoort tot de vergoeding voor de levering van de grond.'H9
Hetzelfde geldt ingeval de gemeente rente berekent over de periode vanaf de

288. In deze zin ook Hof Amsterdam 21 juni 1984, nr. 3553182, BNB 1985I309.
289. HR 12 april 1978, nr. 18 452, BNB 1978I135 met noot van C. P. Tuk, welk arrest - een van de
zogenoemde doorbraakarresten - met name van belang is voor de toepassing van het vertrouwens-
beginsel.
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datum dat de transactie door Gedeputeerde Staten wordt goedgekeurd tot de
juridische overdracht van de grond.'y"

Een bijzondere vorm van door de gemeente in rekening gebrachte rente is
de zogenoemde reserveringsrente, die soms in rekening gebracht wordt bij het
reserveren van een perceel bouwrijpe grond. De Tariefcommissie heeft geoor-
deeld over een dergelijk geval waarin reserveringsrente in rekening werd ge-
bracht tot aan het tijdstip waarop de grond door de gegadigde in gebruik werd
genomen of het tijdstip waarop de grond juridisch werd overgedragen, indien
dat tijdstip eerder was. Na het in gebruik nemen van de grond was een ge-
bruiksvergoeding verschuldigd, welke gelijk was aan de reserveringsrente.
Beslist werd dat in zo'n geval niet kon worden gesproken van het verlenen van
krediet, daar de reserveringsovereenkomst slechts bedoelt aan de gegadigden
de mogelijkheid te geven, de beslissing om al dan niet tot koop over te gaan,
uit te stellen."" De vraag rijst of, indien de levering van de grond tot stand
komt, de reserveringsvergoeding een onderdeel vormt van de vergoeding voor
de levering. Naar mijn mening moet deze vraag ontkennend worden beant-
woord. Gelet op de vrijblijvende positie van de gegadigde ten aanzien van de
eventuele levering van de grond staat het reserveren van de grond in een te ver
verwijderd verband tot de levering van de grond om de reserveringsrente als
onderdeel van de vergoeding voor de grond aan te merken. Het vormt daar-
entegen de vergoeding voor een op zichzelf staande dienst van de gemeente,
bestaande in het gedurende een bepaalde tijd beschikbaar houden van een
bepaald perceel grond. In de procedure waren niet in geding de gevolgen voor
de omzetbelasting van de gebruiksvergoeding, die na het in gebruik nemen
van de grond verschuldigd was. Hoewel de positie van de gegadigde door het
in gebruik nemen van de grond veel minder vrijblijvend wordt, lijkt het mij toe
dat ook de gebruiksvergoeding niet de vergoeding vormt voor het verlenen
van krediet door de gemeente, omdat ook in die fase nog geen sprake is van
een koopovereenkomst met betrekking tot de grond.'y2 Ook rente die in reke-
ning gebracht wordt vanaf het tijdstip waarop de koopovereenkomst wordt
gesloten tot aan de juridische overdracht zal gelet op het vorenstaande niet als
vergoeding voor het verlenen van krediet kunnen worden aangemerkt.'-y~

Het sluiten van een overeenkomst van koop en verkoop van onroerend goed
kan gepaard gaan met de overdracht van de economische eigendom van het
onroerend goed aan de koper, terwijl de overdracht van de juridische eigen-
dom wordt uitgesteld. In paragraaf 4.3.6. zijn de gevolgen voor de omzet-
belasting van deze figuur aan de orde gesteld. De vraag daarbij is of de over-
dracht van de economische eigendom van het onroerend goed een levering in

290. Hof 's-Hertogenbosch 28 april 1978, nc 20I1977, BNB 1979~138.
291. TC 18 juni 1973, nr. 10 660 O'68, BNB 1974~36.
292. D.B. Bijl, Door gemeenten berekende reserveringsvergoeding, Weekblad 1974I5185, blz.
598.
293. [n die zin Hof Arnhem 27 april 1988, nr. 493I1987, FED 1989~388.
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de zin van artikel 3, eerste lid, letter e, van de Wet vormt of dat zich eerst bij de
overdracht van de juridische eigendom een levering in de zin van letter a van
die wetsbepaling voordoet. Hoewel niet gebruikelijk komt het voor dat in een
dergelijk geval de koopsom niet verschuldigd is bij de overdracht van de eco-
nomische eigendom, maar eerst bij de overdracht van de juridische eigendom,
terwijl in de periode daartussen zogenoemde rentevergoedingen moeten wor-
den betaald. De gevolgen voor de omzetbelasting van die rentevergoedingen
zullen naar mijn mening afhangen van de beoordeling van de overdracht van
de economische eigendom. Indien men die overdracht niet als een levering
kwalificeert, zal de rente niet de vergoeding vormen voor het verlenen van
krediet omdat de koopsom eerst op het tijdstip van de levering van het on-
roerend goed - de juridische eigendomsoverdracht - verschuldigd is.'94 Be-
schouwt men daarentegen de overdracht van de economische eigendom van
het onroerend goed als een levering van het goed, dan krijgt de in rekening
gebrachte rentevergoeding meer het karakter van een vergoeding voor het
verlenen van krediet. Goed beschouwd is dit niet voldoende om de vrijstelling
van omzetbelasting toe te passen, aangezien de vergoeding voor de levering
contractueel eerst later verschuldigd is en er derhalve niet van het verlenen van
uitstel van betaling in de periode daarvoor kan worden gesproken. Zoals hier-
boven is verdedigd lijkt een tegemoetkomende houding met betrekking tot de
toepassing van de vrijstelling op als rente in rekening gebrachte bedragen ech-
ter ook in gevallen als deze gerechtvaardigd.

4.~1.~1. DE VERGOEDING BIJ INTERNE LEVERING

De maatstaf van heffing voor zogenoemde interne leveringen - leveringen van
de ondernemer `aan zichzelf' - is afzonderlijk geregeld in artikel 8, vierde lid,
van de Wet. Deze regeling is noodzakelijk omdat een tegenprestatie ontbreekt
en toepassing van de definitie van de vergoeding in het tweede lid van artikel 8
derhalve leidt tot een maatstaf van heffing van nihil. Interne leveringen doen
zich voor indien de ondernemer:
- over een onroerend goed beschikt voor andere dan bedrijfsdoeleinden (ar-

tikel 3, eerste lid, letter g, van de Wet, zie paragraaf 4.3.10.);
- voor bedrijfsdoeleinden beschikt over een zelfvervaardigd onroerend

goed, wanneer bij aanschaf van dat goed van derden de voorbelasting niet
geheel aftrekbaar zou zijn (artikel 3, eerste lid, letter h, van de Wet, zie
paragraaf 4.3.11.).

Artikel 8, vierde lid, van de Wet bepaalt de maatstaf van heffing in deze geval-
len op het bedrag, exclusief omzetbelasting, dat voor het goed zou moeten
worden betaald, indien dit op het tijdstip van de levering zou worden aan-
geschaft of voortgebracht in de toestand waarin het zich op dat tijdstip be-

294. In die zin Hof 's-Hertogenbosch 8 december 1978, nr. 86I1977 OB, BNB 1980I208.
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vindt. Deze omschrijving kan men samenvatten als: de geactualiseerde kost-
prijs van het goed.

Tut 1 januari 1979 golden in deze gevallen ais maatstaf van heffing de aan-
schaffings- of voortbrengingkosten, exclusief omzetbelasting, van het goed.
Het ging daarbij derhalve om de historische kostprijs van het goed. De voort-
brengingskosten konden in het algemeen worden gesteld op de normale ver-
koopprijs verminderd met de winstopslag, het aandeel in de constante algeme-
ne kosten en de omzetbelasting. Nader is goedgekeurd dat ook de niet tot de
constante algemene kosten te rekenen rente, zoals de rente op leningen ten
behoeve van de bouw van het onroerend goed, niet in de te belasten voort-
brengingskosten werden begrepen, zodat alle rentebedragen buiten die kosten
konden blijven. Overigens betekende dit niet dat ook het rente-element in de
prijzen van de goederen en diensten die voor de vervaardiging werden aan-
gewend konden worden geëlimineerd.'-95 In verband met de toepassing van de
overgangsregeling inzake de aftrek van voorbelasting op bedrijfsmiddelen in
de jaren 1969 tot en met 1972 (artikel 45 van de Wet) behoefden tot de voort-
brengingskosten van een onroerend goed niet te worden gerekend de aan-
schaffings- of voortbrengingskosten van goederen die al bij de ondernemer als
bedrijfsmiddel in gebruik waren.Zyb

Per 1 januari 1979 is het bepaalde in artikel 8, vierde lid, van de Wet aan-
gepast aan de corresponderende bepaling van de Zesde richtlijn. Blijkens arti-
kel 11, A, eerste lid, letter b, van die richtlijn geldt in deze gevallen als maat-
staf van heffing de aankoopprijs van de goederen of van soortgelijke goederen
of indien er geen aankoopprijs is, de kostprijs, berekend op het tijdstip waarop
de handelingen worden uitgevoerd. Hoewel de thans geldende wettelijke be-
paling en de richtlijnbepaling niet identiek zijn, heeft de wetgever uitdruk-
kelijk de bedoeling gehad de wettelijke regeling in overeenstemming te doen
zijn met de richtlijnbepaling.~97 Een verschil met de voorheen geldende rege-
ling is dat niet de historische kostprijs, maar de geactualiseerde kostprijs als
uitgangspunt wordt genomen. Dit is met name van belang voor goederen die
door gebruik in waarde dalen. In de vroegere regeling diende de onttrekking
van een in de onderneming gebruikt goed voor privé-doeleinden strikt geno-
men te worden belast naar de historische kostprijs, ondanks het feit dat de
waarde van het goed sedert de datum van aanschaffing aanzíenlijk was ge-
daald. Voor zover mij bekend werd overigens ook vóór 1 januari 1979 in dit
geval genoegen genomen met een heffing van omzetbelasting over de (boek)
waarde van het goed.

Uit de geschiedenis van de wijziging van artikel 8, vierde lid, van de Wet kan
worden afgeleid dat de wetgever geen andere inhoud heeft willen geven aan

295. Resolutie van 15 december 1971, nr. B71I13 509, V-N 1972, blz. 67.
296. Paragraaf 5, vijfde lid, van de Toelichting Overgangsregeling voor bedrijfsmiddelen, V-N
1968, blz. 998.
297. Tweede Kamer zitting 1977-1978, 14 887, Memorie van Toelichting, blz. 19.
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het reeds bekende begrip `aanschaffings- of voortbrengingskosten' en dat
slechts een actualisering van het bedrag van die kosten naar het tijdstip van de
interne levering is beoogd.29K Zo is gezegd dat geen wijziging ten opzichte van

de toenmalige praktijk werd beoogd, waarbij onder andere een toe te rekenen
deel van de constante algemene kosten, een winstopslag en een bedrag aan
gecalculeerde of voldane rente buiten de maatstaf van heffing konden blijven.

De staatssecretaris heeft voor de toepassing van artikel 8, vierde lid, van de
Wet een aantal aanwijzingen gegeven.2~ Daarbij heeft hij onderscheid ge-
maakt tussen goederen die door de ondernemer zijn aangeschaft en goederen
die door de ondernemer zelf zijn vervaardigd of in zijn opdracht zijn vervaar-
digd onder terbeschikkingstelling van stoffen. Deze richtlijnen worden hier-
onder eerst weergegeven.

Bij aangeschafte goederen moet worden uitgegaan van de prijs exclusief
omzetbelasting, die op het tijdstip van levering zou moeten worden betaald
voor een vergelijkbaar goed, waaronder is te verstaan een soortgelijk goed dat
zich in dezelfde staat bevindt als het geleverde goed. Indien het goed nog niet
eerder in de onderneming van de betrokken ondernemer is gebruikt, kan in
gevallen waarin het beschikken plaatsvindt binnen een jaar nadat het goed is
aangeschaft, worden uitgegaan van de historische aanschaffingskosten exclu-
sief omzetbelasting. Indien het goed reeds in de onderneming van de onder-
nemer is gebruikt, kan in gevallen waarin geen vergelijkbare goederen worden
verhandeld en het geleverde goed door gebruik in waarde is gedaald, worden
uitgegaan van de historische aanschaffingskosten, verminderd met een rede-
lijk te achten afschrijvingspercentage. Bij de bepaling van dit percentage kan
aansluiting worden gezocht bij de door de inspecteur der directe belastingen
c.q. der vennootschapsbelasting aanvaarde gedragslijn ter zake, waarbij ech-
ter de slechts voor die belastingen geldende maatregelen - zoals bijvoorbeeld
vervroegde afschrijving - buiten aanmerking moeten blijven.

Bij zelfvervaardigde goederen moet de omzetbelasting worden berekend

over de voortbrengingskosten exclusief omzetbelasting van een vergelijkbaar
goed als hiervoor bedoeld. Indien een vergelijkbaar goed niet meer pleegt te
worden voortgebracht maar nog wel wordt verhandeld, dienen de voortbren-
gingskosten ervan te worden benaderd. Daarbij geldt als uitgangspunt de prijs
exclusief omzetbelasting van een dergelijk goed, verminderd met een bena-
derde winstopslag en met kostenposten, welke normaal gesproken niet tot de
voortbrengingskosten behoeven te worden gerekend. Indien in vergelijkbare
goederen ook niet meer wordt gehandeld, kunnen voor zover het betreft goe-
deren die door gebruik in waarde verminderen, als uitgangspunt worden geno-
men de historische voortbrengingskosten, rekening houdend met een redelijk
te achten afschrijvingspercentage. Ook in deze gevallen kan daarbij aanslui-

298. Tweede Kamer zitting 1977-1978, 14 887, Memorie van Antwoord, blz. 20.
299. Resolutie van 27 juni 1979, nr. 279-7382, V-N 1979, blz. 1289, herzien bij Resolutie van 17
september 1979, nr. 279-15 144, V-N 1979, blz. 1746.
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ting worden gezocht naar de voor de heffing van inkomstenbelasting of ven-
nootschapsbelasting aanvaarde gedragslijn.

Als hét goed vóór het beschikken daarover nog niet in de onderneming van
de betrokken ondernemer is gebruikt, kan in afwijking van het vorenstaande
worden uitgegaan van de historische voortbrengingskosten, indien het be-
schikken plaatsvindt binnen een jaar nadat het goed is vervaardigd c.q. is op-
geleverd en de gebezigde stoffen c.q. de ter beschikking gestelde stoffen uiter-
lijk zes maanden vóór de aanvang van de vervaardiging c.q. de terbeschik-
kingstelling zijn aangeschaft. In gevallen waarin grond en~ofbouwstoffen voor
de vervaardiging van een onroerend goed worden gebezigd dan wel ter be-
schikking gesteld en de ondernemer die goederen op het tijdstip van de aan-
vang van de bouw c.q. de terbeschikkingstelling reeds langer dan zes maanden
in eigendom had, kan het vorenstaande op overeenkomstige wijze worden
toegepast, indien die goederen in de maatstaf van heffing worden begrepen
voor de waarde exclusief omzetbelasting daarvan op het tijdstip van de aan-
vang van de bouw c.q. van de terbeschikkingstelling. Deze laatste gedragslijn
kan ook worden toegepast door ondernemers die grond, waarvan zij niet de
eigendom hebben, ter beschikking stellen.

De hiervoor weergegeven wijze van benadering van de maatstaf van heffing
komt naar mijn mening overeen met hetgeen de wetgever dienaangaande
heeft bedoeld.3~

Met betrekking tot de bepaling van de voortbrengingskosten is opgemerkt
dat daartoe behoren de aanschaffingskosten exclusief omzetbelasting van de
verbruikte materialen, de afschrijvingen welke aan het voortgebrachte goed
kunnen worden toegerekend en de aan het goed toe te rekenen personeels-
kosten. In geval van vervaardiging van een onroerend goed behoren voorts tot
de voortbrengingskosten ook lonen, honoraria, enz. voor het ontwerpen van
het goed en voor het toezicht houden op de bouw3"', leges inzake de voor de
bouw benodigde vergunningen, de vergoeding van voor de bouw noodzakelij-
ke beschadiging aan bezittingen van derden, de kosten van de bouwverzeke-
ring, de kosten van aansluiting op het gas-, elektriciteits- of waterleidingnet en
de kosten van de aanleg van telefoonkabels.3"2 Tot de voortbrengingskosten
worden echter niet gerekend het deel van de constante algemene kosten, dat
op de voortbrenging van het goed betrekking heeft, de niet tot de constante
algemene kosten te rekenen rente en de van overheidswege geheven investe-
ringsheffingen. "" Anderzi jds komen ter zake van het desbetreffende goed ver-

300. Het in de resolutie enigszins uitgewerkte raamwerk is gegeven in Tweede Kamer zitting
1977-1978, 14 887, Nota naar aanleiding van het Eindverslag, blz. 7 en 8. In dezelfde zin ook
Redactie Vakstudie Nieuws, V-N 1979, blz. 1289.
301. In die zin ook TC 8 april 1975, nr. 10 711 O'68, BNB 1975I171.
302. In die zin ook Hof Arnhem 18 augustus 1978, nr. 013~1977, BNB 19791288.
303. In die zin reeds Tweede Kamer zitting 1977-1978, 14 887, Nota naar aanleiding van het Eind-
verslag, blz. 8.
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leende subsidies, premies ingevolge de Wet op de investeringsrekening of an-
dere bijdragen van derden niet in mindering op die kosten.

Uit de hiervoor weergegeven aanwijzingen blijkt een streven tot vereen-
voudiging, dat tot uitdrukking komt in de goedkeuring bij het beschikken over
ongebruikte goederen uit te gaan van de historische kostprijs van het goed. Dit
zal veel problemen van weinig belang kunnen voorkomen. Overigens zal dit
streven alleen succes hebben in gevallen waarin de geactualiseerde kostprijs
hoger is - hoeveel dan ook - dan de historische. In de resolutie wordt bij de
bepaling van de voortbrengingskosten aangesloten bij hetgeen dienaangaande
vóór 1 januari 1979 gebruikelijk was. Zoals hiervoor reeds opgemerkt was dit
de bedoeling, zij het dat de mondelinge behandeling van het wetsontwerp op
dit punt enige verwarring zou kunnen wekken."~

Investeringsheffingen en bijdragen van derden beïnvloeden de voortbren-
gingskosten volgens de richtlijnen niet. Ten aanzien van de selectieve investe-
ringsheffing bestaat er naar mijn mening een te ver verwijderd verband tussen
heffing en bouw van het onroerend goed. De heffing was verschuldigd ter zake
van het verkrijgen van een bouwvergunning.315 Met betrekking tot de van der-
den ontvangen bijdragen gaat het naar mijn mening in de eerste plaats om een
wijze van financiering van de voortbrengingskosten en niet zo zeer om een
vermindering van die kosten. Zelfs indien de bijdrage wordt verleend met het
oog op een specifieke kostenpost, vindt naar mijn mening geen vermindering
van de desbetreffende kosten plaats. Zover lijkt het Hof's-Gravenhage niet te
willen gaan.;`~ Overwogen werd namelijk dat in het gegeven geval de subsidie
ten onrechte in mindering was gebracht op de voortbrengingskosten, aange-
zien de subsidie werd verleend ter leniging van de behoefte aan voor de vesti-
ging van het bedrijf benodigd stichtingskapitaal en er derhalve tussen het ver-
lenen van de subsidie en het vervaardigen van de bedrijfsmiddelen onvoldoen-
de causaal verband bestond.3o'

Indien een interne levering door een publiekrechtelijk lichaam wordt ver-

304. De staatssecretaris heeft bij die gelegenheid gesteld dat bij een zelfvervaardigd onroerend
goed `moet worden uitgegaan van het bedrag dat bij uitbesteding aan een aannemer zou moeten
worden betaald, overeenkomstig een prijscalculatie van vóór het moment waarop de bouw is
aangevangen, met dien verstande dat rekening moet worden gehouden met de bij bouwcontracten
gebruikelijke bijstelling van de prijs tijdens de bouw, de beroemde loon- en materiaalbijstelling'
(Handelingen Tweede Kamer zi[ting 1977-1978, blz. 2040 r.k.). Deze stellingname is naar het
voorkomt aanzienlijk strenger dan de bedoeling was.
305. Artikel 3, eerste lid, van de Wet van 27 februari 1974, Stb. 95, houdende regelen ten aanzien
van investeringen in bepaalde delen van het land.
306. Hof 's-Gravenhage 6 juli 1981, nr. 560179, BNB 19821263.
307. In de Resolutie van 23 november 1981, nr. 281-18 060, V-N 1981, blz. 2181, is naar aanleiding
van deze overweging opgemerkt dat ook in de gevallen waarin een rechtstreeks verband bestaat
tussen de ontvangen subsidie en het vervaardigde goed, die subsidie niet in mindering kan worden
gebracht op de kosten van voortbrenging of aanschaffing van dat goed. Voor dit standpunt kan
naar het voorkomt steun worden gevonden in Hof 's-Hertogenbcsch 15 april 1977, nr. 40I1976
OB, BNB 19781232.

163



ALGEMENEASPECTEN

richt doet zich bij de toerekening van loonkosten de vraag voor of tot die
kosten ook gerekend moeten worden de kosten van werkzaamheden welke ter
uitvoering van een overheidstaak worden verricht. In een gevai waarin de ge-
meentelijke dienst voor publieke werken uurlonen doorberekende ter zake
van beleidsadvisering, voorbereiding en begeleiding over en bij de totstand-
koming van bouwwerken, besliste Hof Arnhem dat die kosten tot de maatstaf
van heffing voor de interne levering behoorden, voor zover zij geen verband
hielden met tijd besteed aan overheidstaken als bouw- en woningtoezicht,
ruimtelijke ordening, hinder- en milieuwetbepalingen en aan `goed huisvader-
schap' .;o~

Zoals in paragraaf 4.3.11. is vermeld is het voor de toepassing van artikel3,
eerste lid, letter h, van de Wet niet vereist dat de ondernemer die een goed laat
vervaardigen onder terbeschikkingstelling van stoffen eigenaar is van die stof-
fen. Zo kan een interne levering verricht worden van een onroerend goed,
waarbij de zakelijk gerechtigde tot de grond of de huurder daarvan de grond
ter beschikking heeft gesteld. In deze gevallen rijst de vraag of en zo ja, op
welke wijze rekening moet worden gehouden met kosten van de grond bij het
bepalen van de aanschaffings- of voortbrengingskosten van het onroerend
goed.309

Tot de elementen die de voortbrengingskosten van een onroerend goed vor-
men behoren de aanschaffingskosten van de grond. In gevallen waarin de on-
dernemer de grond in opstal of in erfpacht heeft verkregen zal derhalve de
aanschaffingsprijs van het zakelijk recht moeten worden bepaald. Deze bepa-
ling levert moeilijkheden op als de zakelijk gerechtigde een periodieke schuld-
plichtigheid op zich neemt, hetgeen bij erfpacht steeds het geval is, omdat de
betaling van een canon essentieel is voor het erfpachtsrecht. De vraag die in dit
verband moet worden beantwoord is of en in hoeverre de periodieke schuld-
plichtigheid, welke is verbonden aan het genieten van een zakelijk recht op
een onroerend goed, in aanmerking moet worden genomen bij het bepalen
van de voortbrengingskosten van het vervaardigde onroerend goed; anders
gezegd, of die periodieke schuldplichtigheid behoort tot de aanschaffingskos-
ten van het zakelijk recht. Met betrekking tot het bepalen van de vergoeding
voor het vestigen, overdragen, wijzigen en afstand doen van de onderhavige
zakelijke rechten is op de voet van artikel8, zesde lid, letter b, van de Wet een
regeling getroffen in die zin, dat tot de vergoeding voor die handelingen mede
wordt gerekend de waarde van de periodieke schuldplichtigheid.3to Deze rege-
ling heeft ten doel twijfel uit te sluiten omtrent de vraag of de met het zakelijk

308. Hof Arnhem 30 juli 1986, nr. 037I1984, V-N 1986, blz. 2679. Uit de gepubliceerde uitspraak
blijkt overigens niet wat in dit verband onder `goed huisvaderschap' moet worden verstaan.
309. Bij de behandeling van deze vraag is mede gebruik gemaakt van onderdelen uit de artikelen
De aanschaffingskosten van rechten op onroerende goederen, Weekblad 1972I5107, blz. 921 e.v.,
en Rechtspraak inzake enige omzetbelastingtechnische aspecten van het ( laten) verbouwen van
onroerende goederen: een voorlopige balans ( II, slot), Weekblad 1977I5319, blz. 534 e.v.
310. Artikel 5 van het Uitvoeringsbesluit. Zie in dit verband paragraaf 5.3.1.
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recht verband houdende periodieke schuldplichtigheid valt onder de algeme-
ne omschrijving van de vergoeding in artikel8, tweede lid, van de Wet."' Is de
kwestie ten aanzien van laatstbedoelde wetsbepaling derhalve opgelost, zulks
is niet het geval ten aanzien van artikel 8, vierde lid, van de Wet. Bedacht dient
te worden dat er tussen beide bepalingen geen verband bestaat. Het gaat hier
om twee verschillende soorten vergoedingen, die van elkaar onafhankelijk
zijn. Voor de interne leveringen heeft men een afzonderlijk vergoedingsbe-
grip moeten scheppen. Gelet op de systematiek van artikel 8 kan de in het
zesde lid, onder b, opgenomen delegatiebepaling uitsluitend betrekking heb-
ben op de in het tweede lid bedoelde vergoeding en met name niet op die van
het vierde lid. Dit betekent dat ten aanzien van de laatstbedoelde vergoeding
de evenbedoelde twijfel omtrent het karakter van de aan zakelijke rechten op
onroerende goederen verbonden periodieke schuldplichtigheden niet is op-
geheven. Bovendien moet worden bedacht dat het hier gaat om de vraag of en
in hoeverre die schuldplichtigheden gerekend kunnen worden tot de aanschaf-
fings- of voortbrengingskosten van het vervaardigde onroerend goed en niet
om de vraag of en in hoeverre zij tot de vergoeding behoren. Het kan immers
zeer wel zijn dat aan de in artikel 8, vierde lid, van de Wet bedoelde aan-
schaffings- of voortbrengingskosten een andere betekenis moet worden toege-
kend dan de in het tweede lid gedefinieerde vergoeding.

Blijkens de wetsgeschiedenis is bij het bepalen van de aanschaffings- of
voortbrengingskosten het uitgangspunt geweest het bedrag dat de onderne-
mer voor de verkrijging van de goederen besteedt."'- Die kosten zijn ook te
omschrijven als alle kosten die de ondernemer moet maken om het desbe-
treffende goed bedrijfsklaar te verkrijgen.

Een ander aanknopingspunt ter bepaling van de betekenis die aan het be-
grip `aanschaffings- of voortbrengingskosten' dient te worden toegekend, ligt
in de jurisprudentie met betrekking tot de bepalingen inzake de afschrijving en
investeringsaftrek van de Wet op de inkomstenbelasting 1964. Ook daar spe-
len de aanschaffings- of voortbrengingskosten een rol, namelijk ter bepaling
van het bedrag dat ter zake van de aanschaf of de vervaardiging van een be-
drijfsmiddel moet worden geactiveerd. Uit de jurisprudentie dienaangaande
valt af te leiden dat in de aanschaffingskosten van zakelijke rechten alleen de
bij het verwerven van die rechten te betalen sommen zijn begrepen en niet
tevens de gekapitaliseerde periodieke lasten.3`3 Ten aanzien van de toenmali-
ge investeringsaftrek heeft de Hoge Raad met betrekking tot de betaling van
die lasten overwogen `dat er geen plaats voor is die betalingen ten belope van
haar contante waarde, berekend over de duur van het erfpachtsrecht, aan te
merken als kosten van verwerving of verbetering van een bedrijfsmiddel'."'

311. Tweede Kamer zitting 1967-1968, 9324, Memorie van Toelichting, blz. 32 r.k.
312. Tweede Kamer zitting 1967-1968, 9324, Memorie van Toelichting, blz. 32 r.k.
313. Bijvoorbeeld HR 31 maart 1965, nr. 15 322, BNB 1965I150.
314. HR 4 juli 1961, nr. 14 577, BNB 1961I303.
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Gelet op deze jurisprudentie kan de conclusie worden getrokken dat de waar-
de van de periodieke schuldplichtigheid niet behoort tot de aanschaffings- of
voortbrengingskosten van een onroerend goed.

Er lijkt geen aanleiding te bestaan het begrip `aanschaffings- of voortbren-
gingskosten' voor de omzetbelasting anders te interpreteren dan voor de in-
komstenbelasting. De ten aanzien van de inkomstenbelasting toegepaste ge-
dragslijn is ook met betrekking tot de toepassing van artikel 8, vierde lid, van
de Wet zeer wel verdedigbaar. Men schaft zich in de onderhavige gevallen
immers een recht aan, zodat de prijs van dat recht en niet de totale prijs van het
genot van het goed waarop het recht betrekking heeft in aanmerking dient te
worden genomen. De conclusie is dan ook dat met betrekking tot de hier be-
doelde zakelijke rechten alleen het bedrag dat voor de verwerving van het
recht is betaald gerekend kan worden tot de aanschaffings- of voortbrengings-
kosten van het desbetreffende onroerend goed. In veel gevallen zal dat bedrag
nihil zijn, namelijk indien de waarde van het genot van het onroerend goed
correspondeert met het periodiek te betalen bedrag.

Evenbedoelde conclusie wordt in de literatuur niet algemeen gedeeld. De
Moor315 kiest met enige aarzeling voor de opvatting dat de waarde van de
periodieke schuldplichtigheid niet behoort tot de voortbrengingskosten van
het onroerend goed. Volgens Finkensieper"~ ligt het echter voor de hand de
voor artikel 8, tweede lid, van de Wet getroffen regeling door te trekken naar
de toepassing van het vierde lid van dit artikel. Reugebrink"'verwerpt mijn
conclusie met een beroep op de ratio van artikel 3, eerste lid, letter h, van de
Wet. Deze bepaling beoogt de verkrijging van een kant en klaar onroerend
goed op dezelfde wijze te behandelen als de bouw van een onroerend goed
onder terbeschikkingstelling van grond. Voorts beoogt volgens hem artikel 3,
tweede lid, van de Wet het vestigen van een zakelijk recht op gelijke wijze te
behandelen als de levering van onroerend goed. Een en ander brengt dus me-
de dat de heffing op grond van artikel 3, eerste lid, letter h, van de Wet zich
mede dient uit te strekken tot de waarde van de periodieke schuldplichtigheid
van het zakelijk recht. Hij wijst daarbij ook op de onevenwichtige uitkomst
van mijn conclusie. De ter zake van de verwerving van het zakelijk recht aan
de ondernemer in rekening gebrachte omzetbelasting kan door deze in aftrek
gebracht worden, zodat uiteindelijk op de grondkosten geen omzetbelasting
zal drukken. Het gevolg zou dan zijn dat vrijgestelde ondernemers geen grond
meer zullen kopen maar die steeds in erfpacht zullen verwerven. De kritiek op
het resultaat van mijn conclusie kan ik delen. De mogelijke onevenwichtige
gevolgen van de toepassing van artikel8, vierde lid, van de Wet in gevallen als
de onderhavige geven naar mijn mening evenwel onvoldoende grond om aan

315. A.E. de Moor, Omzetbelasting en onroerend goed, tweede druk, Deventer 1976, blz. 42.
316. J.M.F. Finkensieper, Compendium van de omzetbelasting, vierde druk, Deventer 1986, blz.
75.
317. J. Reugebrink, Omzetbelasting, zesde druk, Deventer 1990, blz. 169.
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die bepaling een ruimere werking te geven. Veeleer vloeien de door Reuge-
brink gesignaleerde onevenwichtigheden voort uit de wijze waarop de zakelij-
ke rechten in de omzetbelastingwetgeving zijn behandeld. Ik kom daarop in
paragraaf 5.3. nog terug.

In de jurisprudentie is het onderhavige probleem aan de orde geweest in een
geval waarin een ondernemer een recht van opstal verkreeg op een perceel
grond in afwachting van een definitieve ruilverkaveling. Als de ruilverkaveling
haar beslag zou hebben gekregen zou hij eigenaar van dat perceel worden.
Met betrekking tot de toepassing van artikel 8, vierde lid, van de Wet over-
woog de Tariefcommissie dat, nu de ondernemer met een eigenaar op één lijn
moet worden gesteld, een juiste toepassing van het begrip `aanschaffingskos-
ten' medebrengt dat de waarde van de door de ondernemer ter beschikking
gestelde grond moet worden vastgesteld naar de waarde, die deze grond in het
maatschappelijk verkeer voor de eigenaar heeft.;`~ Daarbij achtte de Tarief-
commissie van betekenis dat de ondernemer eigen grond voor de onderhavige
had geruild en dat niet gesteld of gebleken was dat de waarde van de afgestane
grond minder waard was dan de grond die hij in ruil daarvoor had ontvangen.
Volgens De Moorj19 lijkt het erop dat de Tariefcommissie uitgaat van de som
die bij het verwerven van de rechten wordt betaald en wel in die zin, dat tot
deze som mede gerekend wordt datgene dat de ondernemer in natura heeft
betaald, te weten de waarde van de afgestane grond. Als ik het goed zie heeft
de Tariefcommissie niet gelet op de opoffering voor het verkrijgen van het
opstalrecht, maar was voor haar van beslissende betekenis het feit dat de on-
dernemer met een eigenaar op één lijn diende te worden gesteld en dat niet
omdat hij het recht van opstal had maar omdat het ging om een ruilverkaveling
in welk kader het verlenen van het recht van opstal slechts een voorlopige
maatregel was en het uiteindelijk ging om het verwerven van de eigendom van
de nieuwe grond. Ik meen dan ook dat de Tariefcommissie het afstaan van de
grond niet in verband heeft gezien met de verwerving van het (tijdelijke) op-
stalrecht, maar wel in verband met de verkrijging van de eigendom van de
grond. Gelet op deze bijzondere omstandigheden wordt ook de overweging
dat de ondernemer op één lijn moet worden gesteld met een eigenaar be-
grijpelijker. Juist de bijzondere omstandigheden van het geval verhinderen
naar mijn mening het trekken van een algemene conclusie uit deze uitspraak
ten aanzien van de onderhavige probleemstelling.

Ten aanzien van de aanschaffingskosten van een huurrecht liggen naar het
mij voorkomt de zaken, althans economisch gezien, niet principieel anders
dan met betrekking tot de aanschaffingskosten van zakelijke rechten. Ook
hierbij gaat het erom welke investeríng men dient te verrichten voor het ver-
krijgen van een recht om tegen een bepaalde prijs het genot van een bepaald
onroerend goed voor een bepaalde tijd te hebben. De aanschaffingsprijs van

318. TC 10 februari 1976, nr. I1 O51 O'68, BNB 1976~216.
319. A.E. de Moor, Omzetbelasting en onroerend goed, [weede druk, Deventer 1976, blz. 43.
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het huurrecht zal mede afhangen van de bedongen periodieke vergoeding voor
het huurgenot. In gevallen waarin de huursom voor de volledige huurtermijn
ineens wordt betaald, wordt voor de inkomstenbelasting een huurrecht aan-
genomen met als aanschaffingsprijs de ineens betaalde huursom.3'~ Ook in
gevallen waarin vooraf een som gelds wordt voldaan, waartegenover men een
relatief lage periodieke huursom bedingt, kan met betrekking tot het vooruit-
betaalde bedrag gesproken worden van aanschaffingskosten van een huur-
recht. Verkregen wordt immers het recht om een bepaald onroerend goed
voor een bepaalde tijd tegen een prijs, beneden de normale huurprijs, te hu-
ren, welk recht een bepaalde waarde vertegenwoordigt. Tot de aanschaffings-
kosten van huurrechten worden voor de inkomstenbelasting ook gerekend de
afkoopsom, die de huurder eventueel aan de vorige huurder dient te vol-
doen.''' De verplichting om periodiek huurpenningen te voldoen kan naar
mijn mening niet tot de aanschaffingskosten van het huurrecht gerekend wor-
den, omdat daarbij sprake is van toekomstige uitgaven ten behoeve van het
toekomstig genot van een onroerend goed. Bij de toepassing van artikel 8,
vierde lid, van de Wet kan derhalve ter zake geen bedrag in de maatstaf van
heffing worden begrepen.

Ook met betrekking tot de huurrechten neemt Reugebrink een ander stand-
punt in, hoewel het hier naar zijn mening wetstechnisch moeilijker ligt. Hij
wijst daarbij op de gevolgen voor de omzetbelasting bij de verhuurder. Als de
verhuur vrijgesteld is, kan de verhuurder de voorbelasting op de,grond niet in
aftrek brengen. In zijn visie ontstaat er dan een cumulatie van heffing, omdat
de huurder de grond moet begrijpen in de heffing ingevolge artikel 3, eerste
lid, letter h, van de Wet."' Deze cumulatie zou volgens Reugebrink kunnen
worden opgeheven door de aanschaffingskosten van het huurrecht op redelijk-
heidsgronden bij de huurder buiten de maatstaf van heffing te houden. Als de
verhuur belast is, drukt bij de verhuurder geen omzetbelasting op de grond.
Wanneer nu de aanschaffingskosten van het huurrecht bij de huurder worden
begrepen in de maatstaf van heffing, ri jst nog de vraag of de huurder de hem in
de toekomst door de verhuurder in rekening gebrachte omzetbelasting in af-
trek kan brengen. Reugebrink beantwoordt die vraag bevestigend, omdat die
belasting is aan te merken als voorbelasting voor de (belaste) levering op
grond van artikel 3, eerste lid, letter h, van de Wet. In het geval van vrijge-
stelde verhuur acht ik de visie van Reugebrink nodeloos ingewikkeld. In mijn
opvatting wordt een eenvoudig en omzetbelastingtechnisch ook bevredigend
resultaat bereikt; er blijft immers omzetbelasting op de grond drukken, zij het
in dit geval bi j de verhuurder; cumulatie van heffing doet zich niet voor. In het
geval van belaste verhuur heeft Reugebrink een naar mijn gevoel enigszins

320. Hof 's-Gravenhage 3 februari 1960, nr. 94~'S9, BNB 1961147.
321. Zie bijvoorbeeld HR 21 mei 1958, nr. 13 571, BNB 1958~213.
322. Zie ook J. Reugebrink, Enige aspecten van de heffing van omzetbelasting ten aanzien van
onroerend goed, Bouwrecht 1976, blz. 642.
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gewrongen constructie nodig om tot een redelijk resultaat te komen. Ik heb er
wat moeite mee aan te nemen dat een over bijvoorbeeld tien jaar door de
verhuurder te verlenen dienst geacht wordt te zijn gebezigd ten behoeve van
een belaste interne levering nu. In mijn opvatting is de aan de huurder in
rekening gebrachte omzetbelasting niet aftrekbaar, zodat er langs die weg om-
zetbelasting drukt op de grond, waardoor het ook niet noodzakelijk is de geka-
pitaliseerde huursom te begrijpen in de maatstaf van heffing voor de interne
levering. Finkensieper wijst huurkapitalisatie in de hier bedoelde gevallen van
de hand. Wel acht hij het verdedigbaar de huur, die gedurende de bouw van
het onroerend goed betaald wordt, te rekenen tot de voortbrengingskosten
van het onroerend goed.

Buiten de hierboven in ogenschouw genomen rechten op onroerende goe-
deren zijn er ook andere, waarbij het bepalen van de aanschaffingskosten pro-
blemen kan opleveren. De in dit verband belangrijkste rechtsfiguren zijn naar
mijn mening de huurkoop en de finance lease.

De huurkoop is economisch zeer verweven met de koop op afbetaling. Een
huurkoper beoogt immers de verkrijging van de eigendom van het goed en niet
het tijdelijke genot daarvan. Daarom zal er vrijwel nimmer een verband be-
staan tussen de huurkooptermijn en de gebruiksduur van het in huurkoop
verworven goed. Het komt mij dan ook voor dat bij het bepalen van de aan-
schaffingskosten van een in huurkoop verkregen goed dezelfde regels behoren
te gelden als ten aanzien van de aanschaffingskosten van `normaal' gekochte
goederen. Ook voor de inkomstenbelasting is in die zin beslist: de huurkoper
heeft een economisch belang bij het goed, zodanig dat het deel uitmaakt van
zijn bedrijfsvermogen323, zodat ook daar de behandeling van de koper en de
huurkoper correspondeert.

De vraag is nog of de bedragen aan rente die in de huurkooptermijnen zijn
begrepen ook tot de aanschaffingskosten dienen te worden gerekend. Gezien
het financieringskarakter van de huurkoop lijkt dit niet het geval. Op grond
van de hierboven weergegeven aanwijzingen inzake de toepassing van artikel
8, vierde lid, van de Wet worden tot de aanschaffingskosten niet gerekend
rentekosten, zodat het buiten aanmerking laten van het rente-element in de
huurkooptermijnen ook spoort met die aanwijzingen. In dit verband zij op-
gemerkt dat voor de inkomstenbelasting eveneens wordt aangenomen dat de
in de termijnen begrepen rentebedragen niet tot de aanschaffingskosten van
het desbetreffende goed behoren, doch een vergoeding vormen voor het geno-
ten krediet.324

Hiervoor is aan de orde gekomen de omstandigheid dat er een zekere discre-
pantie bestaat tussen de vergoedingsbegrippen in het tweede en in het vierde
lid van artikel 8 van de Wet, hetgeen er bij de toepassing van artikel 3, eerste
lid, letter h, van de Wet toe kan leiden dat de bepaling, dat de waarde van de

323. Bijvoorbeeld HR 7 juni 1961, nr. 14 564, BNB 1961~314.
324. HR 2 april 1941, B. nr. 7316.
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aan zakelijke rechten verbonden periodieke schuldplichtigheden tot de ver-
goeding dient te worden gerekend, wordt gefrustreerd. Een soortgelijke situa-
tie kan zich voordoen in gevalien van jinance lease. Als men zich namelijk op
het standpunt stelt dat in deze gevallen een levering van het desbetreffende
goed plaatsvindt, dan geldt als vergoeding voor die levering de som van de
leasetermijnen, eventueel verminderd met de daarin begrepen rentebedra-
gen. Bij de toepassing van artikel 3, eerste lid, letter h, van de Wet rijst dan
weer de vraag of tot de aanschaffings- of voortbrengingskosten in de zin van
artikel 8, vierde lid, van de Wet met betrekking tot dat goed het bedrag van de
evenbedoelde vergoeding in aanmerking moet worden genomen. Indien men
zich daarentegen op het standpunt stelt dat de terbeschikkingstelling van een
goed op grond van een overeenkomst van finance lease een dienst is, zal de
aanschaffingsprijs overeenkomstig het hierboven ten aanzien van het huur-
recht gestelde kunnen worden bepaald.

4.4.41. Interne levering en Zesde richtlijn

De vraag is hoe de regeling van de maatstaf van heffing in gevallen van interne
levering van goederen, zoals die in paragraaf 4.4.4. is beschreven, zich ver-
houdt tot de corresponderende richtlijnbepaling. In artikel 11, A, eerste lid,
letter b, van de Zesde richtlijn wordt de maatstaf van heffing omschreven als
de aankoopprijs van de goederen of van soortgelijke goederen of, zo er geen
aankoopprijs is, de kostprijs, berekend op het tijdstip van de interne levering.
Reugebrink heeft zich diepgaand beziggehouden met de verhouding van de
Nederlandse wetgeving tot de richtlijn op dit punt.;25 Hij meent dat de toepas-
sing van artikel8, vierde lid, van de Wet, in de betekenis die daaraan is gege-
ven tijdens de parlementaire behandeling, te snel leidt tot een objectieve vast-
stelling van de aankoopprijs c.q. kostprijs van het goed, in vergelijking tot de
corresponderende richtlijnbepaling, zij het dat in de ministeriële aanwijzingen
meer recht gedaan wordt aan de richtlijnbepaling. Samengevat houdt de richt-
lijnbepaling volgens Reugebrink het volgende in:

1. Een ondernemer beschikt over een goed dat hij zelf heeft ingekocht. Hij
dient omzetbelasting te voldoen over de aankooppri js, vermeerderd met even-
tuele prijsstijgingen sinds het moment van aankoop, dan wel met prijsdalingen
c.q. afschrijvingen.

2. Wanneer een ondernemer beschikt over een zelf voortgebracht goed, zijn
er twee mogelijkheden:
a. De ondernemer koopt dat goed ook als zodanig in. In dat geval wordt de

aankoopprijs van `soortgelijke' goederen genomen, gecorrigeerd eventu-
eel als onder punt 1. Er kan in dit geval geen strijd ontstaan over de vraag of

325. J. Reugebrink, De maatstaf van heffing bij interne prestaties in de omzetbelasting, Weekblad
1979~5432, blz. 1341 e.v.
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het goed door de ondernemer zelf is voortgebracht of niet; in beide geval-
len geldt dezelfde maatstaf van heffing.

b. De ondernemer koopt het zelfvervaardigde goed nimmer in. [n dit geval is
er geen aankoopprijs, noch van de goederen noch van soortgelijke goede-
ren. Onder deze omstandigheden moet de kostprijs genomen worden, zo-
als die bij de beschikkende ondernemer verschijnt op het moment waarop
het beschikken plaatsvindt.

3. De ondernemer beschikt over een goed dat geen aankoopprijs noch een
kostprijs heeft, omdat het goed aan de ondernemer gratis is verstrekt. In dat
geval geldt de (eventueel gecorrigeerde) aankoopprijs van een soortgelijk
goed als maatstaf van heffing.

Voor de toepassing van de maatstaf van heffing ten aanzien van onroerende
goederen is met name van belang het tweede door Reugebrink genoemde ge-
val. Anders dan de ministeriële aanwijzingen maakt hij in gevallen van zelf-
voortgebrachte goederen onderscheid tussen goederen die de ondernemer
ook aankoopt en goederen die de ondernemer nooit aankoopt. Dit onder-
scheid kan in de praktijk tot aanzienlijk verschillende uitkomsten leiden.

Door de ontwikkelingen op de onroerend-goedmarkt in de afgelopen jaren
kon het voorkomen dat de geactualiseerde kostprijs van een onroerend goed,
berekend met inachtneming van de hiervoor weergegeven regels, aanzienlijk
hoger uitviel dan de werkelijke waarde van het onroerend goed ten tijde van
de interne levering. Zo waren tot appartementen verbouwde grachtenpanden
bij gereedkomen voor de verhuur vaak aanzienlijk minder waard dan de kost-
prijs. Deze omstandigheden riepen de~vraag op of als vergoeding voor een
interne levering van een zelfvervaardigd onroerend goed niet de waarde van
dat onroerend goed, dat wil zeggen de actuele aanschaffingsprijs, kan gelden.
Uit de hiervoor gememoreerde wetsgeschiedenis valt geen andere conclusie te
trekken dan dat voor vervaardigde onroerende goederen de geactualiseerde
voortbrengingskosten als maatstaf gelden en niet de geactualiseerde aanschaf-
fingsprijs. De Hoge Raad heeft deze conclusie, zij het niet met zoveel woor-
den, ook getrokken.;'-6 In een geval waarin het Hof de waarde van het on-
roerend goed tot uitgangspunt had genomen werd overwogen dat `niet blijkt

op welke gronden het Hof van oordeel is dat het aldus in aanmerking genomen
bedrag van de vergoeding, dat kennelijk overeenkomt met de waarde in het
economisch verkeer van het gehele pand, met de in artikel 8, vierde lid, om-
schreven maatstaf in overeenstemming is'. In de opvatting van Reugebrink ten

aanzien van artikel 11, A, eerste lid, letter b, van de Zesde richtlijn zou de
actuele aankoopprijs van het onroerend goed wel als maatstaf van heffing ge-
nomen moeten worden indien de betrokken ondernemer ook onroerende goe-
deren, als waarover is beschikt, inkocht.

In enkele procedures is een beroep gedaan op artikel I 1, A, eerste lid, letter
b, van de Zesde richtlijn. In een geval waarin de waarde van het onroerend

326. HR 29 januari 1986, nr. 23 254, BNB 1986188.
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goed aanzienlijk lager was dan het bedrag van de voortbrengingskosten be-
sliste Hof Amsterdam dat een beroep op de richtlijn faalde, omdat in casu niet
gebleken was en ook niet aannemelijk werd geacht dat er aan het desbetreffen-
de onroerend goed soortgelijke goederen bestonden.;~'

Heel nadrukkelijk komt de uitlegging van de richtlijnbepaling aan de orde
in een uitspraak van Hof 's-Hertogenbosch.'~

Een bank liet oude panden, waarde f 1 030 000 en boekwaarde f 254 000,
verbouwen voor f 3 309 789. Na verbouwing was de waarde van het onroe-
rend goed f 3 000 000. Ter zake van het beschikken over het verbouwde pand
deed zich een levering in de zin van artikel 3, eerste lid, letter h, van de Wet
voor. In geschil was of de maatstaf van heffing f 1 030 000 f f 3 309 789 was
dan wel f 3ODO 000. Het Hof kwam op grond van de geschiedenis van de
totstandkoming van artikel 11, A, eerste lid, letter b, van de Zesde richtlijn tot
de conclusie dat de maatstaf in gevallen als deze subjectief moet worden be-
paald, dat wil zeggen op de kostprijs zoals die bij de ondernemer is ontstaan.
De Commissie van de EG heeft aanvankelijk voorgesteld bij interne levering
als maatstaf van heffing de normale prijs van het goed te nemen.j'-`' In het
Verslag namens de Commissie voor de begrotingen van het Europese Parle-
ment"~ werd aangedrongen op een wijziging in die zin, dat voor privé-ont-
trekkingen de maatstaf van heffing de inkoopprijs of de kostprijs zou zijn in
plaats van de normale waarde. In een resolutie van het Europese Parlement is
dit amendement op het richtlijnvoorstel ongewijzigd overgenomen.3" De
Commissie van de EG heeft nadien een aantal wijzigingen in het oorspronke-
lijke voorstel aangebracht, waaronder een aanpassing van de maatstaf van
heffing in gevallen van interne leveringen. Voorgesteld werd de maatstaf vast
te stellen op de inkoopprijs van de goederen of van soortgelijke goederen of,
bij gebreke van een inkoopprijs, de kostprijs, een en ander bepaald op het
tijdstip waarop deze handelingen worden uitgevoerd.;;' Dit nadere voorstel
was als volgt toegelicht: ` In de nieuwe tekst van lid 1, sub b, dat betrekking
heeft op de gevallen van eigen verbruik en andere met een levering gelijkge-
stelde handelingen ... komen dezelfde criteria voor als welke reeds in de Twee-
de richtlijn werden aangehouden, met de precisering dat het gaat om de op het
tijdstip waarop de betrokken handelingen worden uitgevoerd te bepalen prij-
zen. Zowel om praktische als om psychologische redenen lijkt het namelijk
aanbevelenswaardig niet de normale waarde, maar de inkoopprijs of kostprijs

327. Hof Amsterdam 8 april 1985, nr. 5690~83, te kennen uit HR 29 april 1987, nr. 23 731, BNB
1987I205 met noot van L.F.Ploeger, waarbij de uitspraak werd vernietigd omdat volgens de Hoge
Raad in dat geval geen sprake was van een interne levering.
328. Hof 's-Hertogenbosch 1 oktober 1986, nr. 1448I1983, BP1B 19871326, ook gepubliceerd in
FED 1987~118 met mijn aantekening.
329. Voorstel voor een Zesde richtlijn, Pb.EG 5 oktober 1973, nr. C 80.
330. Document 370173 van 14 februari 1974, blz. 52.
331. Pb.EG 8 april 1974, nr. C 40.
332. Pb.EG I1 oktober 1974, nr. C 121.
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als maatstaf van heffing in aanmerking te nemen.' De uiteindelijk door de
Raad van de EG vastgestelde tekst is nagenoeg gelijkluidend. Het Hof oor-
deelde het verschil tussen de tekst van het nadere voorstel en de definitieve
tekst zo klein, dat daaraan in dit verband geen betekenis kon worden toege-
kend.

Na overwogen te hebben dat - zoals hiervoor reeds is vermeld - uit de ge-
schiedenis van de totstandkoming van artikel 8, vierde lid, van de Wet moet
worden afgeleid dat de betekenis van die bepaling dezelfde is als van de corres-
ponderende richtlijnbepaling, stelde het Hof de inspecteur in het gelijk.

De Hoge Raad heeft op grond van de hiervoor weergegeven geschiedenis
van de totstandkoming van artikel 11, A, eerste lid, letter b, van de Zesde
richtlijn overwogen dat met het begrip `kostprijs' kennelijk gedoeld werd op
de kostprijs zoals deze bij de ondernemer was ontstaan, en niet op een geob-
jectiveerde kostprijs, nu dit laatste niet te rijmen zou zijn met de afwijzing van
'de normale waarde' als heffingsmaatstaf.;;; Deze ontstaansgeschiedenis laat
volgens de Hoge Raad redelijkerwijs geen ruimte voor twijfel aan die con-
clusie, zodat een verzoek om een prejudiciële uitspraak aan het Hof van Justi-
tie van de EG niet noodzakelijk werd geoordeeld.;~'

In het door de Hoge Raad besliste geval stond tussen partijen vast dat een
soortgelijk goed niet te koop was. De vraag die niet beantwoord is, is of in een
geval dat een zelf voortgebracht goed wordt geleverd in de zin van art. 3, eerste
lid, letter h, van de Wet, terwijl een soortgelijk goed ook kan worden gekocht,
op grond van art. 11, A, eerste lid, letter b, van de Zesde richtlijn als maatstaf
van heffing geldt de aankoopprijs van het soortgelijke goed dan wel de kost-
prijs van het goed. In gevallen waarin soortgelijke goederen ten tijde van de
interne levering goedkoper kunnen worden gekocht dan voor het bedrag van
de kostprijs, welke omstandigheid zich ten aanzien van onroerende goederen
in de afgelopen periode ten gevolge van een instortende markt heeft voorge-

333. HR 22 maart 1989, nr. 25 163, BNB 1989~270 met noot van J. Reugebrink, ook gepubliceerd
in FED 19891387 met mijn aantekening. In zijn noot op BNB 1989I270 acht Reugebrink het arrest
in het licht van Wet en richtlijn juist. Zijns inziens had de wetgever er evenwel beter aan gedaan in
deze gevallen een objectieve maatstaf van heffing te kiezen, omdat deze een verstoring van con-
currentieverhoudingen beter voorkomt. Het arrest is ook besproken door D.G. van Vliet, Een
school wordt een bank: Hoeveel BTW betalen?, Weekblad 1989~5888, blz. 1316 e.v.
334. In mijn aantekening op FED 19891387 heb ik mij afgevraagd of de Hoge Raad de zaak terecht
als een acte clair heeft beschouwd. Hoewel ik de uitlegging van de richtlijnbepaling door de Hoge
Raad over[uigend acht, blijft voor mij de vraag of in het onderhavige geval de vereiste graad van
evidentie bereikt is. Deze evidentie dient immers niet slechts voor de Hoge Raad te gelden, maar
ook voor de rechterlijke instanties in de andere Lid-Staten en het Hofvan Justitie van de EG. In
dit verband zij verwezen naar P.J.G. Kapteyn en P. VerLoren van Themaat, Inleiding tot het
recht van de Europese Gemeenschappen, vierde druk, Deventer 1987, blz. 226. Evident is in dit
geval dat de richtlijnbepaling niet bedoelt de normale prijs als maatstaf van heffing te nemen, maar
de kostprijs. Die kostprijs is dan volgens de Hoge Raad kennelijk de kostprijs zoals deze bij de
ondernemer is ontstaan. Aannemende dat'kennelijk' een lagere graad van evidentie uitdrukt dan
'klaarblijkelijk' (vergehjk R.E.C.M. Niessen, Cassatie in belastingzaken, Deventer 1986, blz.
40), lijkt er ruimte voor althans enige twijfel.
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daan, is de verdediging van de aankoopprijs van een soortgelijk goed als maat-
staf van heffing opportuun.

Gelet op de hiervoor weergegeven jurisprudentie rijst de vraag of en in
hoeverre er in gevallen waarin uitgegaan dient te worden van de voortbren-
gingskosten van een onroerend goed nog plaats is voor een actualisering van
die kosten. Uitgangspunt is immers de kostprijs, zoals die bij de ondernemer is
ontstaan. Deze formulering lijkt geen ruimte te bieden voor een actualisering
van de werkelijke kostprijs.~;5 Het Hof's-Hertogenbosch acht voor een actua-
lisering van de kostprijs reden indien de kostprijs niet zou weergeven het be-
drag dat op de peildatum voor een zojuist afgebouwd gebruiksgereed identiek
onroerend goed zou moeten worden betaald, hetgeen bijvoorbeeld het geval
zou kunnen zijn indien de bouw van het onroerend goed meer tijd in beslag
heeft genomen dan normaal is.;36

Uit de vorenvermelde jurisprudentie kan worden geconcludeerd dat de
maatstaf van heffing voor zelfvoortgebrachte of in opdracht onder terbeschik-
kingstelling van stoffen voortgebrachte onroerende goederen, althans in ge-
vallen waarin soortgelijke goederen niet te koop zijn, de subjectieve kostprijs
is en dat er geen aanpassing aan de waarde van het goed in het economische
verkeer mogelijk is. Ook lijkt er geen aanknopingspunt in die jurisprudentie te
vinden voor het door Reugebrink gemaakte onderscheid tussen ondernemers
die goederen als dat waarover beschikt is ook wel aankopen en ondernemers
die dat niet doen. In de uitspraak van het Hof 's-Hertogenbosch en in het
arrest van de Hoge Raad ging het telkens om de vervaardiging van een bank-
gebouw in opdracht van banken. Deze ondernemers kopen ook bankgebou-
wen aan. Ook voor deze ondernemers werd evenwel de subjectieve kostprijs
van het vervaardigde goed als maatstaf van heffing aangemerkt. Ik meen dat er
voor een dergelijk onderscheid ook onvoldoende rechtvaardiging is. Waarom
zou een ondernemer die een onroerend goed vervaardigt bij de bepaling van
de maatstaf van heffing van de subjectieve kostprijs van het goed mogen ab-
straheren, alleen omdat hij een dergelijk goed ook wel eens koopt? Bovendien
zie ik niet goed hoe dat onderscheid in de praktijk moet worden gemaakt.
Moet men dergelijke goederen plegen te kopen, of is een eenmalige aankoop
van een dergelijk goed voldoende, en zo ja, mag die eenmalige aankoop dan
ook in de toekomst geschieden?

Een en ander brengt mij ten slotte bij de vraag of de maatstaf van heffing in
gevallen als deze terecht een subjectief karakter draagt, of dat een meer geob-
jectiveerde maatstaf van heffing beter past in het omzetbelastingsysteem. Vol-
gens Tuk doet een subjectieve maatstaf van heffing geen recht aan de bedoe-
ling van een interne levering, namelijk het vermijden van verstoring van con-
currentieverhoudingen. Een interne levering wordt ingesteld omdat een per-
soon in twee hoedanigheden tegelijk optreedt, namelijk in die van prestaties

335. In die zin Redactie Vakstudie Nieuws, V-N 1989, blz. 1343.
336. Hof's-Hertogenbosch 18 mei 1989, nr. 1067I1986, BNB 1989I195.
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verrichtende `belaste' ondernemer en in die van afnemer als particulier, vrijge-
stelde ondernemer, overheid of landbouwer. De bedoeling is deze afnemer te
plaatsen in dezelfde positie als die van een geheel afzonderlijk staande onder-
nemer. Dit wordt volgens Tuk bereikt door te heffen over de normale pri js van
het goed.3" In zijn handboek over de vroegere omzetbelastingwetgeving stel-
de Tuk dat een subjectieve maatstaf van heffing in gevallen als deze wel ge-
rechtvaardigd zou zijn in een stelsel van een eenmalige heffing van belasting,
indien de heffing wordt gekoppeld aan de prestatie die aan de consument
wordt verricht. De subjectieve waarde van het goed is dan aanvaardbaar om-
dat die immers het door de consument verteerde bedrag vertegenwoordigt en
dat bedrag in een verteringsbelasting een behoorlijke maatstaf vormt."~

Bakker heeft zich sterk verzet tegen de opvatting van Tuk."`' Hij benadruk-
te daarbij de praktische moeilijkheden bij de bepaling van een objectieve
waarde van de goederen en het uitstralingseffect naar door werknemers van
ondernemers genoten voordelen. Bovendien druist het bepalen van een objec-
tieve waarde in tegen de maatschappelijke ontwikkeling, waarbij wordt ge-
vraagd om vereenvoudiging en soepeler toepassing van belastingwetten. Reu-
gebrink wil in dit verband onderscheid maken tussen de interne levering voor
het beschikken voor privé-doeleinden en die voor het beschikken voor be-
drijfsdoeleinden.~" Bij privé-onttrekkingen is volgens hem de subjectieve
waarde de juiste maatstaf van heffing, omdat die aansluit bij het door de on-
dernemer als consument bestede bedrag. Bij het beschikken voor bedrijfs-
doeleinden beoogt de levering ex artikel 3, eerste lid, letter h, van de Wet
echter niet een heffing over de besteding, maar gaat het om het vermijden van
de verstoring van concurrentieverhoudingen. In dat geval moet men de sub-
jectieve maatstaf van heffing verlaten, omdat alleen een objectieve maatstaf
beantwoordt aan dat doel. Bij het bepalen van de maatstaf voor de hier be-
doelde levering is het niet juist rekening te houden met de invloed van subjec-
tieve omstandigheden die zich ten aanzien van de betrokken ondernemer
voordoen. Reugebrink deelt in zove~rre de kritiek van Tuk op artikel 8, vierde
lid, van de Wet."' De Moor acht een subjectieve maatstaf van heffing in deze

337. C.P. Tuk, Wet op de omzetbelasting 1968, tweede druk, Deventer 1979, blz. 265. Zie ook
C.P. Tuk, Belastingheffing bij particuliere bedrijven, Weekblad 197(U4988, blz. 309 e.v.
338. C.P. Tuk, Wetgeving op de omzetbelasting, Deventer 1959, blz. 264.
339. C.P.A. Bakker, Naar verandering van belastingheffing bij particuliere bedrijven?, Week-
blad 1970I5000, blz. 609 e.v.
340. J. Rcugebrink, Maatstaf van heffing in de omzetbelasting: objectief of subjectief?, Weekblad
1973I5141, blz. 654 e.v., Het ontwerp zesde richtlijn nader beschouwd, Weekblad 1974~5180, blz.
474, en De maatstaf van heffing bij interne prestatics in de omzetbelasting, Weekblad 1979~5432,
blz. 1341 e.v. Zie ook zijn noot op BNB 1989I270.
341. Wanneer de normale prijs van een goed tot uitgangspunt genomen zou worden, zouden
volgens Reugebrink tevens een aantal problemen met betrekking tot de toepassing van artikel 8,

vierde lid, van de Wet worden voorkomen, zoals bijvoorbeeld het hiervoor beschreven probleem

in geval van erfpacht of huur van de grond.
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gevallen juist. ~2 Het uitgangspunt van de omzetbelasting is een heffing over
het opgeofferde bedrag. Het is niet aanvaardbaar dat bij verkoop van goede-
ren aan een werknemer (directeur van een BV) met personeelskorting omzet-
belasting moet worden voldaan over het door de werknemer betaalde bedrag,
terwijl bij privé-onttrekking van dezelfde goederen door de ondernemer over
een hoger bedrag omzetbelasting zou moeten worden voldaan.

Naar mijn mening behoort er in een omzetbelastingsysteem dat het karakter
van een verbruiksbelasting draagt te worden geheven over het bedrag van de
consumptieve besteding.3~' Voor zover het betreft de levering van artikel 3,
eerste lid, letter g, van de Wet, die ziet op privé-onttrekkingen, sluit ik mij
daarom aan bij de opvattingen van Reugebrink en De Moor. Een objective-
ring van de maatstaf van heffing in deze gevallen kan naar mijn mening ook
niet geïsoleerd worden gezien. Eenzelfde goed kan voor zeer verschillende
prijzen de consument bereiken. De oorzaak daarvan behoeft beslist niet aan
de zijde van de consument te liggen, bijvoorbeeld omdat hij de hoedanigheid
van werknemer bij een bepaalde ondernemer heeft. De ene ondernemer biedt
dezelfde goederen nu eenmaal goedkoper aan dan de andere. Objectivering
van de maatstaf van heffing op het niveau van het eindverbruik zal dan uit-
eindelijk moeten leiden tot een heffing als die van de accijns en de omzet-
belasting op tabaksfabrikaten. Een dergelijke heffing past echter niet in een
omzetbelastingsysteem waarin een strikte evenredigheid van de belasting aan
de prijs van het goed een van de belangrijkste uitgangspunten isj~, tenzij men
een systeem van vaste kleinhandelsprijzen zou introduceren.;q5

Met betrekking tot de levering ex artikel 3, eerste lid, letter h, van de Wet
merkt Reugebrink terecht op dat de achtergrond van die levering een andere is
dan van de levering wegens het beschikken over goederen voor privé-doelein-
den. De stelling dat de verstoring van concurrentieverhoudingen tussen de
verschillende ondernemers het best wordt voorkomen door in die gevallen uit
te gaan van de normale prijs van het desbetreffende goed acht ik evenwel niet
overtuigend. In een aantal gevallen zal het zelf vervaardigen van goederen
leiden tot lagere kosten dan kopen van de goederen en zal de betrokken onder-
nemer daardoor een concurrentievoorsprong verwerven. Het is mij niet dui-
delijk waarom juist in dit geval een deel van dat voordeel in de vorm van een
additionele heffing van omzetbelasting moet worde~n afgeroomd, dit te minder
nu het voordeel niet voortvloeit uit de heffing van omzetbelasting maar uit
economische omstandigheden. Principieel is er naar mijn mening geen ver-
schil met andere vormen van concurrentievoorsprong. Een ondernemer die

342. A.E. de Moor, Het voorstel voor een zesde richtlijn betreffende de harmonisatie van de
omzetbelastingwetgevingen II, MBB 1973, blz. 226 e.v.
343. L.F. Ploeger heeft de begrippen `verbruik' en `besteding' en het spanningsveld tussen die
begrippen geanalyseerd in Het verbruik in de omzetbelasting, Weekblad 1972l5109, blz. 969 e.v.
en 1972I5110, blz. 989 e.v.
344. Artikel 2 van de Eerste richtlijn, vastgesteld op 11 april 1967, Pb.EG 14 april 1967, nr. 71.
345. Vergelijk de artikelen 28 tot en met 30 van de Wet op de accijns van tabaksfabrikaten.
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goederen goedkoper kan inkopen dan andere ondernemers, bijvoorbeeld van-
wege de grootte van de onderneming, verwerft evenzeer een concurrentie-
voorsprong op die andere ondernemers. Toch wordt in dat geval niet een deel
van het voordeel van de ondernemer geneutraliseerd door een extra heffing
van omzetbelasting. Er is derhalve naar mijn mening geen dwingende reden
om in gevallen als hier bedoeld de normale prijs van het goed tot uitgangspunt
te nemen, zodat men zich de `prijs' van de praktische problemen die de toepas-
sing van dit begrip met zich brengt kan besparen.

4.4.5, HET TARIEF VAN HEFFING

In gevallen waarin het tarief van de omzetbelasting wijzigt, is het van belang
vast te stellen welk tarief op een levering van een onroerend goed van toepas-
sing is. Er dient dan een tijdstip te worden bepaald dat beslissend is voor het
van toepassing zijnde tarief. De Wet kent op dit punt geen specifieke bepaling.
Uit de jurisprudentie blijkt dat voor de toepassing van het tarief beslissend is
geacht het tijdstip waarop de levering of de dienst wordt verricht.~~

In de Zesde richtlijn is ter zake een bepaling opgenomen. Krachtens artikel
12, eerste lid, is het op de belastbare handelingen toe te passen tarief het tarief
dat van kracht is op het tijdstip waarop het belastbare feit plaatsvindt. Ook
hier geldt derhalve als uitgangspunt het tijdstip waarop de levering of de dienst
wordt verricht. Daarbij dient echter te worden bedacht dat ingevolge artikel
10, tweede lid, van de Zesde richtlijn leveringen van goederen die aanleiding
geven tot opeenvolgende afrekeningen of betalingen, met uitzondering van
huurkoop en koop op afbetaling, worden geacht te zijn verricht bij het ver-
strijken van de periode waarop deze afrekeningen of betalingen betrekking
hebben.

In artikel 12, eerste lid, letter a, van de Zesde richtlijn wordt voorts een
inbreuk gemaakt op bovenvermelde regeL Indien vooruitbetalingen worden
gedaan alvorens de goederen zijn geleverd wordt de ondernemer de omzet-
belasting verschuldigd op het tijdstip van ontvangst van de vooruitbetalingen
en is dat tijdstip ook beslissend voor de toepassing van het tarief. Hetzelfde
geldt voor zover de Lid-Staten de verschuldigdheid van de belasting hebben
gebonden aan het tijdstip waarop een factuur wordt uitgereikt of uiterlijk had
moeten worden uitgereikt, zoals in Nederland geldt ingevolge artikel 13, eer-
ste lid, van de Wet voor leveringen van goederen aan andere ondernemers. In
die gevallen is voor de toepassing van het tarief beslissend het tijdstip waarop
de factuur wordt uitgereikt of uiterlijk had moeten worden uitgereikt. Ten
slotte geldt een uitzondering voor zover de Lid-Staten de verschuldigdheid van
de belasting hebben bepaald op het tijdstip waarop de prijs van de goederen

346. TC 29 mei 1972, nr. 10 614 O, BNB 1972~184, HR 8 juni 1977, nr. 18 408, BNB 1977I178, en
Hof Arnhem 5 augustus 1983, nr. 041~1981, BNB 1985126.
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wordt ontvangen; dit zogenoemde kasstelsel geldt in Nederland ingevolge arti-
ke126 van de Wet voor bepaalde aangewezen ondernemers. Ook in die geval-
len is voor de toepassing van het tarief beslissend het tijdstip waarop de belas-
ting verschuldigd wordt, te weten het tijdstip waarop de prijs wordt ontvan-
gen.

Uit het vorenstaande blijkt dat de Zesde richtlijn in een groot aantal geval-
len voor de toepassing van het tarief aansluit bij het tijdstip waarop de onder-
nemer de omzetbelasting verschuldigd wordt. Dit betekent in die gevallen een
afwijking van de Nederlandse praktijk dienaangaande. In artikel 12, tweede
lid, van de Zesde richtlijn is de Lid-Staten evenwel toegestaan in geval van
tariefswijzigingen een herziening te verrichten in bovenvermelde gevallen ten-
einde rekening te houden met het tarief geldend op het tijdstip van de levering
van de goederen en voorts elke passende overgangsmaatregel te treffen. Aan-
gezien uit de totstandkoming van de aanpassing van de Wet aan de bepalingen
van de Zesde richtlijn niet van het tegendeel blijkt, moet worden aangenomen
dat de wetgever heeft beoogd het richtlijnsysteem tot uitgangspunt te nemen.
Dit betekent dat, indien bij tariefswijzigingen het tijdstip van de levering van
het goed beslissend dient te zijn voor de toepassing van het tarief, een over-
gangsbepaling ter zake noodzakelijk is. Tot nog toe is hier te lande bij tariefs-
wijzigingen steeds aangesloten bij het tijdstip waarop de levering werd ver-
richt.;47

Met betrekking tot onroerende goederen zijn tariefswijzigingen met name
van belang voor koop-laannemingsovereenkomsten. In de wettelijke om-
schrijving wordt in dit verband gesproken van de oplevering van een onroe-
rend goed tegen een vergoeding welke vervalt in termijnen naarmate het werk
vordert. Uitgangspunt daarbij is steeds geweest dat de tariefswijziging slechts
van toepassing is op de som van de termijnen die volgens de overeenkomst
vervallen op of na de datum waarop de tariefswijziging van kracht wordt. Van
belang is in dit verband derhalve het tijdstip waarop de termijn contractueel
vervalt en niet het tijdstip waarop de termijn wordt gefactureerd of betaald.
De belastingadministratie rekent onder de hier bedoelde gevallen ook over-
eenkomsten waarbij de eerste termijn niet gebonden is aan de stand van het
werk, maar vervalt binnen een aantal dagen na het ondertekenen van de over-
eenkomst. Hetzelfde geldt voor overeenkomsten waarbij verscheidene termij-
nen vervallen voordat het werk is gevorderd tot het gedeelte van het bouw-
werk dat het onderwerp van de overeenkomst uitmaakt, hetgeen zich kan
voordoen bij de bouw van een flatgebouw.;4x Ook wordt de overgangsregeling
toepasselijk geacht op overeenkomsten die pas geruime tijd na de aanvang van
de bouw worden gesloten, in welk geval de voorafgaande termijnen vervallen
naar de stand van het werk op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst

347. Artikel 1 Overgangsbeschikking omzetbelasting 1983, artikel IV Wet van 30 december 1986,
Stb. 479, en artikel II Wet van 21 december 1988, Stb. 614.
348. Resolutie van 23 december 1988, nr. 088-3956, V-N 1989, blz. 120.
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of voor het reeds gereedgekomen gedeelte van het bouwwerk één bedrag
wordt bedongen, terwijl de resterende termijnen vervallen naarmate de rest
van het werk vordert.

De levering van de grond dient afzonderlijk te worden bezien. Voor de
toepassing van het tarief is beslissend het tijdstip van de levering van de grond.
Opgemerkt zij dat in gevallen waarin het tarief werd verhoogd de overgangs-
regeling soepel werd toegepast. Zo kon de regeling toepassing vinden op over-
eenkomsten inzake bouwwerken die vóór de tariefswijziging waren verkocht
in gerede staat maar nog niet geleverd in gevallen waarin de in die overeen-
komsten opgenomen termijnen ook vóór die datum waren vervallen. Dergelij-
ke situaties kunnen zich voordoen bij de verkoop van nog resterende wonin-
gen uit een bouwproject, waarbij met betrekking tot de andere woningen
reeds vóór of tijdens de bouw soortgelijke onder de overgangsregeling vallen-
de overeenkomsten werden gesloten. Zelfs werd goedgekeurd dai de over-
gangsregeling werd toegepast ten aanzien van nieuwbouw die in gerede staat
tegen een niet in termijnen uitgedrukte vergoeding werd verkocht maar vóór
de datum van de tariefswijziging niet was geleverd."y

Wijzigingen van het tarief van de omzetbelasting kunnen ook van belang
zijn voor de toepassing van artikel 3, eerste lid, letter h, van de Wet. Voor deze
gevallen werd steeds een overgangsregeling getroffen voor zover het betrof
een vervaardiging van een onroerend goed in opdracht van de ondernemer
onder terbeschikkingstelling van stoffen, indien de daartoe strekkende over-
eenkomst was gesloten vóór de datum waarop de tariefswijziging van kracht
werd. De regeling hield in dat de tariefswijziging buiten toepassing bleef op de
som van de termijnen die op grond van de overeenkomst vóór bedoelde datum
vervielen naarmate het werk vorderde en de in de vergoeding begrepen kosten
van de vóór die datum ter beschikking gestelde stoffen. Dit laatste houdt in dat
de ondernemer bij de terbeschikkingstelling van bijvoorbeeld de grond aan de
aannemer nog geen eigenaar behoefde te zijn van de grond. Ook bij levering
van de grond na de datum van de tariefswijziging, diende over de kosten van
de grond op de voet van artikel 8, vierde lid, van de Wet tegen het oude tarief

te worden afgerekend. Niettemin is bij de laatste tariefswijziging per 1 januari
1989 goedgekeurd dat over de vóór die datum ter beschikking gestelde grond
bij de interne levering omzetbelasting wordt berekend naar het nieuwe - lage-

zsore - tarief.-
Voor gevallen waarin een ondernemer een levering op de voet van artikel 3,

eerste lid, letter h, van de Wet verricht van een zelfvervaardigd onroerend
goed pleegt geen overgangsregeling te worden getroffen. Dit betekent dat in-
dien deze levering plaatsvindt na de datum van de tariefswijziging, het nieuwe
tarief van toepassing is over de volledige maatstaf van heffing voor de levering.
In gevallen waarin het tarief van de omzetbelasting werd verhoogd is evenwel

349. Resolutie van 22 september 1986, nr. 086-2558, V-N 1986, blz. 2280.
350. Resolutie van 23 december 1988, nr. 088-3956, V-N 1989, blz. 120.

179



ALGEMENE ASPECTEN

goedgekeurd dat de ondernemer de verhoging van de belasting niet toepaste
op de in de maatstaf van heffing begrepen aanschaffings- of voortbrengings-
kosten van het gebouwde naar de toestand op de datum van de tariefswij-
ziging.351 Deze goedkeuring was beperkt tot onroerende goederen die vrijge-
steld werden verhuurd.

Uit het vorenstaande blijkt dat bij tariefswijzigingen met betrekking tot de
toepassing van de interne levering van een onroerend goed ex artikel 3, eerste
lid, letter h, van de Wet de ondernemer die zelf een goed vervaardigt anders
wordt behandeld dan de ondernemer die een goed laat vervaardigen onder
terbeschikkingstelling van stoffen. Naar mijn mening wordt aldus geen recht
gedaan aan de strekking van evenbedoelde wetsbepaling een verstoring van
concurrentieverhoudingen te voorkomen. Die strekking houdt in dat tegen-
over elkaar moeten worden gezet de aankoop van een goed en de vervaar-
diging van een dergelijk goed in eigen bedrijf of in opdracht. Indien een onder-
nemer op een bepaalde datum over een onroerend goed de beschikking wenst
te hebben, kan hij dat tegen die datum kopen of kan hij geruime tijd tevoren
beginnen met de bouw van het onroerend goed of daartoe opdracht geven.
Afgezien van het geval dat de ondernemer een onroerend goed geruime tijd
vóór evenbedoelde datum kan kopen, zal in het algemeen in geval van koop
van het onroerend goed het tarief gelden dat van toepassing is tegen de datum
waarop de ondernemer over het onroerend goed wenst te beschikken. Het
lijkt daarom in overeenstemming met de strekking van artikel 3, eerste lid,
letter h, van de Wet om voor wat betreft de toepassing van het tarief daarbij
aan te sluiten, hetgeen inhoudt dat het tarief wordt toegepast dat geldt tegen
de datum waarop de ondernemer over het goed wil beschikken. Uitvoerings-
technisch gezien zal dit het tijdstip moeten zijn waarop de interne levering
verricht wordt. Ik zou daarom willen pleiten voor een gelijke behandeling van
alle gevallen waarin de interne levering toepassing vindt in dier voege, dat het
tarief dat geldt ten tijde van die levering wordt toegepast op de gehele maatstaf
van heffing. Op die wijze wordt ook aangesloten bij de regeling voor de bepa-
ling van die maatstaf van heffing, die zoals in paragraaf 4.4.4. is vermeld uit-
gaat van de aankoopprijs of kostpri js, berekend op het tijdstip van de levering.

4.4.G. WETSWIIZIGING EN LOPENDE OVEREENKOMSTEN

Op grond van artike152 van de Wet is degene die ingevolge een overeenkomst,
die vóór de inwerkingtreding van een wijziging in de omzetbelastingwetgeving
is gesloten, verplicht is goederen te leveren of een dienst te verlenen, bevoegd
om het bedrag dat ter zake van de levering of de dienst nu meer aan omzet-
belasting wordt geheven dan vóór die wetswijziging het geval zou zijn, terug te
vorderen van degene aan wie hij de goederen moet leveren of de dienst ver-

351. Resolutie van 22 september 1986, nr. 086-2558, V-N 1986, blz. 2280.
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richten. Als in de overeenkomst afwijkende bepalingen ter zake zijn opgeno-
men, zijn die bepalingen nietig. De handhaving van deze wetsbepaling ligt niet
op fiscaal terrein, maar hoofdzakelijk op dat van het burgerlijk recht.

In artikel 53 van de Wet is geregeld de tegenhanger van het recht op door-
berekening van meer verschuldigde omzetbelasting door de leverancier of
dienstverrichter. Daar is namelijk bepaald dat de afnemer of opdrachtgever in
de hiervoor bedoelde gevallen de minder geheven omzetbelasting van de leve-
rancier of de dienstverrichter kan terugvorderen. Als ter zake van een bepaal-
de levering of dienst bijvoorbeeld het tarief van heffing wordt verlaagd, dan
komt deze verlaging geheel aan de afnemer of opdrachtgever ten goede. Ook
hier zijn afwijkende bepalingen in de overeenkomst nietig.

De vorenvermelde regeling legt het risico van wijzigingen in de omzetbelas-
ting bij de afnemer of opdrachtgever. Dit is in overeenstemming met het ka-
rakter van de omzetbelasting als algemene verbruiksbelasting. De verschul-
digde belasting dient te worden gedragen door de afnemer of opdrachtge-
ver.'S~

In geval van tariefsverlaging kan de vermindering van de ter zake van een
levering of dienst verschuldigde belasting afhankelijk zijn van een handeling
van de leverancier of dienstverrichter. Zo is met betrekking tot de verlaging
van het tarief per 1 januari 1989 in artikel 2, tweede lid, van de Wet van 21
december 1988, Stb. 614, bepaald dat een teruggaaf van reeds verschuldigde
omzetbelasting slechts wordt verleend indien de ondernemer aan de afnemer
ofopdrachtgever ter zake een credit-factuur uitreikt. De vraag is of het nalaten
van de uitreiking van een credit-factuur de afnemer of opdrachtgever niette-
min op grond van artike153 van de Wet het recht geeft de tariefsvermindering
van de ondernemer te vorderen. Naar mijn mening brengt de strekking van die
wetsbepaling mee dat deze vraag bevestigend beantwoord moet worden, ten-
zij de afnemer of opdrachtgever instemt met de handelwijze van de onder-
nemer, hetgeen denkbaar is in gevallen waarin de in rekening gebrachte om-
zetbelasting in aftrek kan worden gebracht.

4.5. Wijze van heffing

De wijze van heffing ten aanzien van de ter zake van leveringen van goederen
en diensten verschuldigde omzetbelasting is geregeld in de artikelen 12 tot en
met 14 van de Wet. Het gaat daarbij om de vragen wie de omzetbelasting
verschuldigd is, wanneer men de omzetbelasting verschuldigd wordt en hoe de
omzetbelasting dient te worden voldaan. In deze paragraaf wordt de vraag wie
de omzetbelasting verschuldigd wordt nader bezien, met name voor zover die

352. In dezelfde zin C.P. Tuk, Wet op de omzetbelasting 1968, tweede druk, Deventer 1979, blz.
460, en J. Reugebrink, Omzetbelasting, zesde druk, Deventer 1990, blz. 343.
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vraag van belang is ten aanzien van handelingen met betrekking tot onroeren-
de goederen.

Op grond van artikei 12, eerste iid, van de Wet wordt de omzetbelasting
geheven van de ondernemer die de levering of de dienst verricht. Op dit uit-
gangspunt bestaan evenwel enkele uitzonderingen, waarbij de heffing wordt
verlegd naar de afnemer of de opdrachtgever. Deze uitzonderingen komen
hierna aan de orde.

Artikel 21, eerste lid, van de Zesde richtlijn biedt de Lid-Staten de moge-
lijkheid te bepalen dat de belasting verschuldigd is door een andere persoon
dan degene die de prestatie verricht, wanneer de laatste een buitenlandse on-
dernemer is. Als voorbeelden worden in die richtlijnbepaling genoemd de fis-
caal vertegenwoordiger of degene voor wie de belaste handeling is bestemd. In
evengenoemde richtlijnbepaling is de Lid-Staten voorts de mogelijkheid gege-
ven te bepalen dat een andere persoon dan de belastingplichtige hoofdelijk
verplicht is de belasting te voldoen.

In Nederland is van deze mogelijkheden gebruik gemaakt in artikel 12,
tweede lid, van de Wet. Het betreft de zogenoemde verleggingsregeling voor
prestaties van buitenlandse ondernemers. Voorts kunnen ingevolge de artike-
len 41a en 41b van de Wet onder bepaalde omstandigheden bestuurders van
rechtspersonen aansprakelijk gesteld worden voor de betaling van de door die
rechtspersonen verschuldigde omzetbelasting.35' Deze maatregel gaat naar
mijn mening minder ver dan waartoe artike121, eerste lid, van de Zesde richt-
lijn de mogelijkheid biedt. In de richtlijnbepaling gaat het kennelijk om een
gezamenlijke belastingschuld. Dit blijkt ook uit de in de Duitse en Engelse
tekst van de richtlijn gebruikte termen `gesamtschuldnerisch zu entrichten'
respectievelijk `jointly and severally liable for payment'. Anders dan Kogels'sa
lees ik de desbetreffende richtlijnbepaling niet als een complementaire bepa-
ling in die zin, dat de hoofdelijke verplichting tot voldoening van de belasting-
schuld alleen opgelegd kan worden in gevallen van prestaties van buitenlandse
ondernemers. De evenbedoelde aansprakelijkheid acht ik daarom in over-
eenstemming met de richtlijnbepalingen.

Juridisch zelfstandige personen die op grond van artikel 7, vierde lid, van de
Wet een zogenoemde fiscale eenheid vormen zijn ingevolge artike141i van de
Wet hoofdelijk aansprakelijk voor de omzetbelastingschuld van de fiscale een-
heid, ongeacht bij welk onderdeel van de eenheid die schuld is ontstaan.'s' Het
komt mij voor dat ook zonder de in de Zesde richtlijn geboden mogelijkheid
tot gezamenlijke belastingschuld een dergelijke aansprakelijkheidsregeling
toegestaan zou zijn. Een redelijke toepassing van de regel inzake de belasting-

353. Zie ook artikel 37 van het voorstel voor de Invorderingswet 1990 (Tweede Kamer zitting
1987-1988, 20 588).
354. H.A. Kogels, Ketenaansprakelijkheid in de BTW, MBB 1981, blz. 152 e.v.
355. Zie ook artikel 44 van het voorstel voor de Invorderingswet 1990 (Tweede Kamer zitting
1987-1988, 20 588).
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schuld ten aanzien van een fiscale eenheid sluit een dergelijke aansprakelijk-
heid naar mijn mening in.

4.5.1. VERLEGGINGSREGELING VOOR BUITENLANDSE ONDERNEMERS

Ingevolge artikel 12, tweede lid, van de Wet wordt ingeval de levering of de
dienst verricht wordt door een in het buitenland wonende of gevestigde onder-
nemer die hier te lande geen vaste inrichting heeft, de heffing `verlegd' naar de
afnemer of opdrachtgever indien deze een ondernemer is die hier te lande
woont of is gevestigd of daar een vaste inrichting heeft, dan wel een hier te
lande gevestigd lichaam is in de zin van de Algemene wet inzake rijksbelastin-
gen. De verleggingsregeling is slechts van toepassing op prestaties die aan de
Nederlandse afnemer of opdrachtgever als ondernemer worden verricht.
Worden de prestaties in de privé-sfeer van de ondernemer verricht, dan geldt
de hoofdregel, die inhoudt dat de omzetbelasting geheven wordt van de bui-
tenlandse ondernemer.'sb

In Nederland is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid de ter zake van
de door de buitenlandse ondernemer verrichte prestaties verschuldigde Ne-
derlandse omzetbelasting te heffen van diens fiscaal vertegenwoordiger. Met
betrekking tot de fiscaal vertegenwoordiger zijn in dit verband bij de behande-
ling van het voorstel voor een Zesde richtlijn in het Europese Parlement enige
kritische kanttekeningen geplaatst. Het werd onredelijk geacht deze vertegen-
woordiger zonder meer als belastingschuldige aan te merken, aangezien hij
niet kan overzien welke belasting hij verschuldigd kan worden in gevallen dat
de betreffende buitenlandse ondernemer ook prestaties in het binnenland ver-
richt waarmee de vertegenwoordiger niet bekend is. Voorgesteld werd dan
ook deze mogelijkheid te beperken tot belaste handelingen die door tussen-
komst of inet medewerking van de vertegenwoordiger worden verricht.357 De-
ze beperking is evenwel in de Zesde richtlijn niet opgenomen.

Niet geheel duidelijk is of in gevallen waarin een prestatie door een buiten-
landse ondernemer wordt verricht, terwijl die ondernemer hier te lande wel
een vaste inrichting heeft maar de prestatie niet via die vaste inrichting ver-
richt, de verlegging van de heffing naar de afnemer van die prestatie geldt.
Gelet op de tekst van de wettelijke bepaling zal dat niet het geval zijn, aan-
gezien blijkens die tekst de aanwezigheid van een vaste inrichting hier te lande
toepassing van de verleggingsregeling verhindert.

Een soortgelijke vraag doet zich voor ingeval een buitenlandse ondernemer
zonder vaste inrichting hier te lande een prestatie verricht aan een andere
buitenlandse ondernemer, die hier te lande wel een vaste inrichting heeft,

356. Hof 's-Hertogenbosch 17 december 1976, nr. 39I1976, BNB 1978191.
357. Verslag namens de Commissie voor de begrotingen, document 370173 van 14 februari 1974
(rapport-Notenboom), blz. 23 en 56.
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terwijl de prestatie niet ten behoeve van die vaste inrichting wordt verricht. De
tekst van de wettelijke bepaling biedt ruimte om ook in een dergelijk geval de
verlegging van de heffing van toepassing te achten. Dit kan dan wel tot de
nodige administratieve problemen aanleiding geven. Uit de geschiedenis van
de totstandkoming van artikel 12, tweede lid, van de Wet blijkt dat er geen
reden aanwezig werd geacht buitenlandse ondernemers met een vaste inrich-
ting hier te lande op dit punt anders te behandelen dan Nederlandse onder-
nemers.358 De gelijkheid van deze twee categorieën ondernemers stoelt kenne-
lijk op de vaste inrichting in Nederland. Daaruit valt af te leiden dat de wet-
gever de toepassing van de verlegging van de heffing slechts op het oog had
voor prestaties die ten behoeve van de vaste inrichting hier te lande worden
verricht.

Opgemerkt zij dat het verleggen van de heffing van de buitenlandse onder-
nemer naar de binnenlandse afnemer van de prestatie niet betekent dat de
buitenlandse ondernemer nimmer iets met de Nederlandse omzetbelasting te
maken heeft. De buitenlandse ondernemer blijft Nederlandse omzetbelasting
verschuldigd voor prestaties aan niet-ondernemers, andere dan de hiervoor
bedoelde lichamen, en voor prestaties aan andere buitenlandse ondernemers
zonder vaste inrichting hier te lande. Ook indien voor alle in Nederland ver-
richte prestaties de verleggingsregeling zou gelden, kan de buitenlandse on-
dernemer te maken hebben met de Nederlandse omzetbelasting, namelijk
voor zover het betreft de eventuele aftrek (teruggaaf) van Nederlandse omzet-
belasting.

4.5.2. VERLEGGINGSREGELING BIJ ONDERAANNEMING

Op 1 juli 1982 is in werking getreden de Wet Ketenaansprakelijkheid.359 Deze
wet voorziet in een aansprakelijkheid van aannemers en inleners van perso-
neel voor de betaling van de belastingen en premies, verschuldigd door de
onderaannemer en de uitlener van personeel. Voor de omzetbelasting is de
regeling opgenomen in de artikelen 41c, 41d, 41e, 41g en 41h van de Wet. In de
praktijk van de Wet Ketenaansprakelijkheid is van groot belang het gebruik
van de zogenoemde geblokkeerde rekening, een bank- of girorekening ten
name van de onderaannemer of uitlener, waarop de aannemer of de inlener
een gedeelte van de aannemingssom of de vergoeding, overeenkomend met de
ter zake door de onderaannemer of uitlener verschuldigde belastingen en pre-
mies, kan storten. Van die rekening kan de onderaannemer of uitlener slechts
bedragen overmaken naar rekeningen van de ontvanger en de bedrijfsver-

358. Tweede Kamer zitting 1977-1978, 14 887, Memorie van Toelichting, blz. 25.
359. Wet van 4 juni 1981, Stb. 370.
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enigingen. Door gebruik te maken van de geblokkeerde rekening verkleint de
aannemer of inlener het risico dat hij aansprakelijk wordt gesteld.3~

Het gebruik van een geblokkeerde rekening is voor de omzetbelasting niet
mogelijk gebleken, aangezien de daarop te storten bedragen aan omzetbelas-
ting slechts voor een gedeelte - namelijk na aftrek van de voorbelasting - aan
de ontvanger behoeven te worden voldaan. Aldus zou een steeds groter over-
schot op die rekening ontstaan, welk overschot dan geregeld gedeblokkeerd
zou moeten worden, hetgeen weer voortdurende controle door de fiscus zou
vergen. Besloten is daarom de Wet Ketenaansprakelijkheid voor de omzet-
belasting vooralsnog buiten toepassing te laten.361 In plaats daarvan geldt se-
dert 1 juli 1982 een zogenoemde verleggingsregeling bij onderaanneming. De-
ze regeling is opgenomen in artikel 24b van het Uitvoeringsbesluit. De rege-
ling was aanvankelijk gegrond op artikel 39 van de Wet, dat voorziet in het
geven van nadere regelen ter vergemakkelijking van de heffing van belasting
en andere in het kader van de Wet passende nadere regelen. Niet iedereen was
ervan overtuigd dat dit wetsartikel voldoende rechtsgrond bood. De Raad van
State meende dat de regeling een zodanige afwijking van de omzetbelasting-
systematiek inhield, dat betwijfeld moest worden of een dergelijke regeling
naar de bedoeling van de wetgever wel op artikel 39 van de Wet kon worden
gebaseerd. Mede gelet op het spoedeisende karakter van de invoering van de
regeling werd deze echter niet ontraden. Geadviseerd werd wel de regeling zo
spoedig mogelijk door een wettelijke regeling te vervangen.36Z Een beroep op
onverbindendheid van de verleggingsregeling is door Hof 's-Gravenhage ver-
worpen.363 Het Hof oordeelde dat, nu de regeling in de plaats is getreden voor
een aansprakelijkheidsbepaling die niet goed kan worden toegepast, de rege-
ling in zoverre strekt tot vergemakkelijking van de heffing. Sedert 1 januari
1989 is voor verleggingsregelingen in artikel 12, derde lid, van de Wet een
specifieke delegatiebepaling opgenomen.

De verleggingsregeling kan niet worden gebaseerd op het hiervoor vermel-
de artike121, eerste lid, van de Zesde richtlijn. Het gaat in de regeling niet om
de aanwijzing van een persoon die mede verplicht is de omzetbelasting te vol-
doen, maar om de aanwijzing van een andere belastingschuldige voor de des-
betreffende prestaties, waarbij de ondernemer die de prestaties verricht niet
meer als belastingschuldige geldt. In de Nota van Toelichting op de wijziging
van het Uitvoeringsbesluit is dan ook terecht vermeld dat de verleggingsrege-
ling een afwijking betekent van de bepalingen van de Zesde richtlijn. De rege-
ling is daarom gegrond op artike127 van de Zesde richtlijn, dat de Lid-Staten
de mogelijkheid biedt afwijkende regelingen te treffen ter bevordering van de

360. Tweede Kamer zitting 1980-1981, 15 697, Tweede Nota van Wijzigingen, blz. 2 en 3.
361. Nota van Toelichting bij het Besluit van 19 juni 1982 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit
omzetbelasting 1968, Stb. 357, blz. 3 en 4.
362. Advies Raad van State, Bijvoegsel Stcrt. 1982, 131 (Stb. ]982, 357), blz. 44.
363. Hof 's-Gravenhage 22 mei 1985, nr. 82I85, FED 19851667 met mijn aantekening.
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eenvoud of ter bestrijding van belastingfraude en -ontwijking. Ter zake is een
machtiging van de Raad van de EG gevraagd en verkregen.

4.5.3. HOOFDLIJNEN VAN DE REGELING

De verleggingsregeling houdt in dat de omzetbelasting die een onderaanne-
mer verschuldigd is ter zake van zijn prestaties jegens de aannemer, niet wordt
geheven van de onderaannemer zelf maar van de aannemer. De aannemer
moet deze omzetbelasting op zijn aangifte voor het desbetreffende belasting-
tijdvak vermelden als verschuldigde belasting en hi j kan diezelfde belasting op
dezelfde aangifte weer als aftrekbare belasting in mindering brengen. Per sal-
do gebeurt er dus feitelijk niets. Het belang van de regeling is dat voorkomen
wordt dat de onderaannemer de belasting niet voldoet en de aannemer dezelf-
de belasting wel in aftrek brengt.

De verleggingsregeling geldt voor alle schakels in het bouwproces. Als een
onderaannemer op zijn beurt gebruik maakt van de diensten van een onder-
aannemer, geldt de eerste onderaannemer ten opzichte van de tweede als aan-
nemer en moet hij de ter zake van de aanneming verschuldigde omzetbelasting
voldoen en in aftrek brengen. Uiteindelijk beperkt de heffing van omzetbelas-
ting zich tot de volgende aspecten:
- de hoofdaannemer, dat is de aannemer die met de opdrachtgever tot de

bouw een overeenkomst sluit, voldoet over de totale aan de opdrachtgever
in rekening gebrachte aannemingssom omzetbelasting, welke op een fac-
tuur in rekening gebracht wordt aan de opdrachtgever;

- de onderaannemers in de keten onder de hoofdaannemer voldoen ter zake
van de onderaanneming per saldo niets en beperken zich tot de aftrek van
voorbelasting op materialen en andere kosten.

In gevallen waarin de verleggingsregeling van toepassing is, mag op de factuur
van de onderaannemer geen bedrag aan omzetbelasting worden opgenomen.
In plaats daarvan moet de factuur de aantekening `omzetbelasting verlegd'
bevatten.

De toepassing van de verleggingsregeling heeft ook gevolgen voor de klei-
ne-ondernemersregeling van artikel 25, eerste lid, van de Wet. De belasting-
vermindering die op grond van die regeling kan worden genoten is afhankelijk
van het saldo van verschuldigde en aftrekbare belasting. In een geval van on-
deraanneming onstaat normaal gesproken voor de onderaannemer een bedrag
aan verschuldigde belasting en voor de aannemer een bedrag aan aftrekbare
belasting. De verleggingsregeling neutraliseert echter deze gevolgen: de on-
deraannemer wordt niets verschuldigd en de aannemer wordt een bedrag aan
omzetbelasting verschuldigd gelijk aan het aftrekbare bedrag. In artikel 25a
van de Uitvoeringsbeschikking is bepaald dat de kleine-ondernemersregeling
wordt toegepast alsof de verleggingsregeling niet zou gelden. Voor de aan-
nemer betekent dit dat hij bij de berekening van het saldo van verschuldigde
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en aftrekbare belasting geen rekening houdt met de belasting, die hij ver-
schuldigd is van prestaties van onderaannemers. Voor de onderaannemer be-
tekent dit dat hij bij het bepalen van evenbedoeld saldo mede rekening houdt
met de belasting die voor zijn prestaties van de aannemer zijn geheven. Indien
een ondernemer in de zin van de verleggingsregeling zowel aannemer als on-
deraannemer is, zullen ten aanzien van die ondernemer beide correcties moe-
ten plaatsvinden.

Voor de toepassing van de regeling is de inhoud van de begrippen `aan-
nemer', `onderaannemer' en `werk van stoffelijke aard' van groot belang. De-
ze begrippen zijn ontleend aan de Wet Ketenaansprakelijkheid.

Een aannemer is degene die zich jegens een ander, de opdrachtgever, ver-
bindt om buiten dienstbetrekking tegen een te bepalen prijs een werk van
stoffelijke aard uit te voeren. De omstandigheid dat de aannemer alle werk-
zaamheden uitbesteedt en zelf geen feitelijke werkzaamheden verricht staat
aan het aannemer zijn niet in de weg. Dit is zelfs niet het geval als degene die
aannemingsovereenkomsten sluit zelf nimmer feitelijke werkzaamheden ver-
richt en daartoe ook niet in staat is.'~

Als aannemer wordt ook aangemerkt de zogenoemde eigenbouwer, dat is
iemand die zonder opdracht van een ander een werk uitvoert in de normale
uitoefening van zijn bedrijf. De eigenbouwer onderscheidt zich van de `gewo-
ne' aannemer doordat hij een werk uitvoert zonder daartoe van een opdracht-
gever opdracht te hebben gekregen. De achterliggende gedachte voor de ge-
lijkstelling van een eigenbouwer met een aannemer is dat het bezien vanuit de
positie van een bij de uitvoering van de wexkzaamheden betrokken onderaan-
nemer niet zal uitmaken of gewerkt wordt voor een bedrijf dat in opdracht van
een derde een werk uitvoert of voor een bedrijf dat de desbetreffende werk-
zaamheden in eigen beheer verricht. In dit verband moet in de eerste plaats
worden gedacht aan situaties waarin de eigenbouwer voor het desbetreffende
werk nog geen opdrachtgever heeft, maar waarin deze wel de bedoeling heeft
ofwel tijdens de uitvoering van het werk alsnog een opdrachtgever te vinden
dan wel, na voltooiing van het werk een afnemer, bijvoorbeeld een koper of
een huurder, te vinden. De eigenbouwer moet duidelijk onderscheiden wor-
den van de opdrachtgever, die overeenkomsten met een aannemer sluit. Men
kan voor hetzelfde werk niet tegelijk eigenbouwer en opdrachtgever zijn.j~'
Kenmerkend voor de eigenbouwer is in dit verband dat het uitvoeren van het
werk tot zijn normale bedrijfsuitoefening behoort. Zo is een bouwonderne-
mer die voor eigen rekening en risico woningen bouwt en daarbij gebruik
maakt van een onderaannemer eigenbouwer, doch een fabrikant die zijn be-
drijfspand laat verbouwen is opdrachtgever, aangezien het verbouwen niet tot
zijn normale bedrijfsuitoefening behoort. De staatssecretaris van Financiën
stelt zich op het standpunt dat behalve in situaties waarin `voor de markt'

364. HR 15 oktober 1986, nr. 23 830, BNB 1987~43.
365. Tweede Kamer zitting 1978-1979, 15 697, Memorie van Toelichting, blz. 20 en 21.
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wordt gebouwd ook sprake is van een eigenbouwer in het geval waarin een
bedrijf een werk uitvoert ter voorziening in de eigen behoefte aan bedrijfsmid-
delen, mits dit geschiedt binnen het kader van de normale bedrijfsuitoefening,
dat wil zeggen dat het vervaardigen van bedrijfsmiddelen voor het desbetref-
fende bedrijf een gebruikelijke bezigheid is. Daarbij is niet van doorslagge-
vend belang wat de statutaire doelstelling van het bedrijf is en evenmin wat in
de bedrijfstak gebruikelijk is. In alle gevallen moet per bedrijf worden bezien
wat het kader van de normale bedrijfsuitoefening inhoudt.3`'`' Ook in nader
gegeven aanwijzingen met betrekking tot de eigenbouwer is dit element be-
klemtoond.;b' In die aanwijzingen wordt `normaal' benaderd met de termen
`gebruikelijk', `meer dan sporadisch' en `plegen'. Niet mogelijk werd in dit
verband geacht om voor bepaalde bedrijfstakken c.q. voor bepaalde typen
bedrijven, dan wel voor bepaalde categorieën werkzaamheden in algemene
termen aan te geven of sprake is van eigenbouwerschap.~

De vraag is gerezen of een bedrijf dat bij de feitelijke uitvoering van een be-
paald werk zelf geen werkzaamheden van stoffelijke aard verricht, maar alle
werkzaamheden uitbesteedt aan derden, toch eigenbouwer kan zijn. In even-
bedoelde nadere richtlijnen is het standpunt ingenomen dat dit het geval kan
zijn in twee situaties, namelijk:

a. het desbetreffende bedrijf pleegt de bedoelde werkzaamheden ook wel
zelf geheel of gedeeltelijk uit te voeren;

b. de realisatie van het uiteindelijk tot stand te brengen werk past binnen het
kader van het desbetreffende bedrijf, dat met betrekking tot deze werkzaam-
heden optreedt als `laatste schakel' in het produktieproces. Dit doet zich met
name voor in gevallen waarin een bedrijf bepaalde werkzaamheden pleegt te
doen uitvoeren en daarbij met gebruikmaking van de eigen technische en~of
organisatorische know-how met betrekking tot de uitvoering van het werk een
aanzienlijk meer omvattende rol speelt dan een `normale' opdrachtgever. In
een antwoord op kamervragen is in dit verband de volgende omschrijving ge-
bruikt: `door gebruikmaking van hun ervaring en know-how het bouwproces
in organisatorische en technische zin beheersen'.'by Deze opvatting leidt ertoe

366. Resolutie van 25 juni 1982, nr. 282-9690, V-N 1982, blz. 1308b.
367. Resolutie van 25 juG 1986, nr. 286-10 846, V-N 1986, blz. 1773, ook gepublíceerd in FED
1986I1209 met mijn aantekening.
368. G. W.B. van Westen, Wet Ketenaansprakelijkheid en toekomstige anti-misbruikwetten, De-
venter 1982, geeft in dit verband het voorbeeld van een beheerder van onroerend goed met een
eigen onderhoudsdienst, die bepaalde werkzaamheden aan specialisten uitbesteedt. Als die werk-
zaamheden normaal door beheerders van onroerend goed zelf worden uitgevoerd, zal de beheer-
der ter zake als eigenbouwer optreden.
369. Tweede Kamer zitting 1984-1985, Aanhangsel Handelingen, blz. 965 en 966, ook gepubli-
ceerd in FED 19851121.
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dat bijvoorbeeld projectontwikkelaars in het algemeen als eigenbouwers moe-
ten worden aangemerkt.3'o

In dit verband is door Hof Amsterdam een onderscheid gemaakt tussen
ondernemers die de hoedanigheid van aannemer hebben en ondernemers die
deze hoedanigheid niet hebben. Als laatstbedoelde ondernemers zelf geen
feitelijke bouwactiviteiten verrichten kunnen zij volgens het Hof geen eigen-
bouwer zijn.37 Overwogen werd dat, hoewel tot de activiteiten van onder-
nemers die geen feitelijke bouwactiviteiten verrichten en evenmin als aan-
nemer optreden een aanzienlijk deel van de met het bouwproces samenhan-
gende geestelijke en intellectuele arbeid kan behoren, deze activiteiten naar
het spraakgebruik niet als `het uitvoeren van een werk' dan wel als `bouwen'
kunnen worden aangemerkt. Deze genuanceerde opvatting ten aanzien van

het begrip `eigenbouwer' is door de Hoge Raad niet overgenomen. De Hoge
Raad overwoog dat het voor een bevestigend antwoord op de vraag of een
ondernemer een werk uitvoert in de normale uitoefening van zijn bedrijf niet
vereist is dat moet komen vast te staan dat die ondernemer zelf het desbe-

treffende werk feitelijk geheel of gedeeltelijk kan uitvoeren. Een werk wordt
in de normale bedrijfsuitoefening van het bedrijf van de ondernemer uitge-
voerd in de hier bedoelde zin indien de ondernemer van het tot stand brengen

van zodanige werken zijn bedrijf maakt. Daartoe is niet vereist dat hij die
werken ook zelf geheel of gedeeltelijk uitvoert of kan uitvoeren. Voldoende is
dat de algemene leiding bij het tot stand brengen van de werken bij hem be-
rust.372 De strekking van dit arrest gaat naar mijn mening in de richting van het

hiervoor vermelde standpunt van de staatssecretaris. Wat de Hoge Raad aan-
duidt als algemene leiding, omschrijft de staatssecretaris als `een veel meer
omvattende rol dan de normale opdrachtgever'.

In de resolutie van 25 juli 1986 wordt ook aandacht besteed aan het even-

tuele eigenbouwerschap van woningcorporaties en gemeentelijke grondbe-
drijven. Als woningcorporaties en andere zogenoemde toegelaten instellingen
voor eigen rekening en risico een nieuwbouwproject realiseren, hetzij voor de
verkoop hetzij voor de verhuur, wordt onderscheid gemaakt tussen gevallen
waarin dergelijke projecten eenmalig of sporadisch worden gerealiseerd en
gevallen waarin dit meer dan sporadisch geschiedt. In eerstbedoelde gevallen
wordt de woningcorporatie niet als eigenbouwer aangemerkt. Hetzelfde geldt

370. J. M.F. Finkensieper, Compendium van de omzetbelasting, vierde druk, Deventer 1986, blz.
109, is van mening dat projectontwikkelaars niet thuishoren in de categorie eigenbouwers. Ook
J.J. Goudsmit, Ketenaansprakelijkheid, TVVS 1983, blz. 201 e.v., meent dat projectontwikke-
laars in het algemeen niet als eigenbouwers behoren te worden aangemerkt. N.J.M. Donders,
Wet Ketenaansprakelijkheid: de eerste ervaringen, De Naamlooze Vennootschap 1983, blz. 101
e.v., meent dat een projectontwikkelaar slechts eigenbouwer kan zijn indien naast de ontwikke-
ling van projecten deze ook in uitvoering worden genomen.
371. Hof Amsterdam 4 juni 1985, nr. 5820183, FED 1985I542.
372. HR 15 oktober 1986, nr. 23 830, BNB 1987143, en - na verwijzing - Hof 's-Gravenhage 29
juni 1988, nr. 4609~86, FED 1988~693.
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voor de laatstbedoelde gevallen, tenzij de corporatie een zodanige ervaring en
know-how met betrekking tot het bouwen heeft, dat zij met gebruikmaking
daarvan feitelijk op dezelfde wijze optreedt als een hoofdaannemer die het
gehele werk uitbesteedt.;'~ Met betrekking tot onderhoudswerkzaamheden
wordt onderscheid gemaakt tussen situaties waarin de corporatie het onder-
houd (mede) met eigen werknemers pleegt uit te voeren en situaties waarin dat
niet het geval is. In het eerste geval zal van eigenbouwerschap sprake zijn voor
zover onderhoudswerk wordt uitbesteed; in het laatste geval is de corporatie in
de regel geen eigenbouwer.;"

Indien een gemeentelijk grondbedrijf door hem verworven percelen grond
bouwrijp maakt teneinde deze bijvoorbeeld te verkopen, in erfpacht uit te
geven of te verhuren, treedt de gemeente met betrekking tot een dergelijke
activiteit op als eigenbouwer. Het door het gemeentelijk grondbedrijf aan-
leggen of realiseren van gemeenschapsvoorzieningen zoals openbare straten,
plantsoenen en dergelijke bij de gemeente in eigendom blijvende voorzie-
ningen levert evenwel geen bedrijfsmatig handelen op, zodat de gemeente in
zoverre niet als eigenbouwer kan optreden."5 Dit betekent dat de gemeente
bij het realiseren van een bestemmingsplan in twee hoedanigheden kan op-
treden, namelijk als eigenbouwer voor zover zij optreedt als ondernemer en
als opdrachtgever voor zover zij optreedt als niet-ondernemer. Goedgekeurd
is dat in dergelijke gevallen, in verband met splitsingsmoeilijkheden bij het
uitreiken van facturen, wordt afgezien van toepassing van de verleggingsrege-
ling.;'~

Blijkens de hiervoor gegeven omschrijving van het begrip `aannemer' is
daarvan - en daarmee van de toepassing van de verleggingsregeling - slechts
sprake als een ondernemer zich verbindt een werk van stoffelijke aard uit te
voeren. Het begrip `uitvoeren van een werk van stoffelijke aard' wordt in arti-
ke124b van het Uitvoeringsbesluit niet nader omschreven. Uit de wetsgeschie-
denis blijkt dat dit begrip ruim moet worden geïnterpreteerd. Voor zover het
onroerend goed betreft zijn als voorbeelden gegeven de bouw van huizen,
waterstaatswerken, raffinagetorens, gebouwen, aanlegsteigers, opslagtanks,
en caissons, alsmede de aanleg van wegen en onderhouds- en herstelwerk-
zaamheden van allerlei aard, vernieuwbouw, isolatiewerkzaamheden en het

373. In het antwoord op de meerbedoelde kamervragen, FED 1985I121, is opgemerkt dat woning-
corporaties als regel niet zullen optreden als eigenbouwer, omdat hun bemoeienis bij de uitvoe-
ring van de bouw niet aanzienlijk uitgaat boven die van een `normale' opdrachtgever.
374. In die zin Centrale Raad van Beroep 21 juni 1989, Premie 1987I169, inzake het Gemeentelijk
Woningbedrijf van Dordrecht. C.P.A. Bakker, Verleggingsregeling omzetbelasting en de eigen-
bouwer, Weekblad 1984I5648, blz. 971 e.v., meent dat woningcorporaties voor onderhoudswer-
ken steeds als opdrachtgever moeten worden beschouwd.
375. In de resolutie wordt dit handelen ten onrechte als een handelen als overheid aangemerkt.
Zie in dit verband HR 12 maart 1980, nr. 19 239, BNB 19801128.
376. Opgemerkt zij dat de goedkeuring niet geldt voor de loonbelasting en de premieheffing. De
eventuele aansprakelijkheid voor die belastingen blijft derhalve gelden voor zover de gemeente
als eigenbouwer optreedt.
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afbreken of slopen van gebouwen."' Als werken van stoffelijke aard worden
niet aangemerkt produkties van in hoofdzaak persoonsgebonden arbeid van
geestelijke of intellectuele aard, zoals bijvoorbeeld de diensten van architec-
ten."~`

Een onderaannemer is degene die zich jegens een aannemer verbindt om
buiten dienstbetrekking tegen een te betalen prijs het werk geheel of gedeelte-
lijk uit te voeren. De werkzaamheden van de onderaannemer behoeven niet te
resulteren in de oplevering van een onroerend goed, voldoende is dat een deel
van het werk wordt uitgevoerd. Zo zijn ondernemers die voegwerk of stuca-
doorswerk verrichten voor een aannemer ook onderaannemer. Als een onder-
aannemer slechts intellectuele arbeid verricht, zal de verleggingsregeling niet
van toepassing zijn. Hetzelfde geldt voor het enkel verhuren van materieel aan
de aannemer.

Als een onderaannemer op zijn beurt weer gebruik maakt van de diensten
van een onderaannemer, geldt hij ten opzichte van de laatste onderaannemer
als aannemer.

Als onderaannemer wordt ook aangemerkt de verkoper van een toekom-
stige zaak indien de verkoop verband houdt met het in onderaanneming uit te
voeren werk. Als bijvoorbeeld een aannemer heeft aangenomen een huis te
bouwen, maar voor dat te bouwen huis speciaal te ontwerpen en te vervaar-
digen trappen, puien, kozijnen of deuren van een andere ondernemer koopt,
is deze ondernemer - tevens constructeur van de trappen e.d. - aan te merken
als onderaannemer.~'y Op deze wijze is beoogd te vermijden dat aan de wer-
kingssfeer van de regeling zou kunnen worden ontkomen door het vervaar-
digen van (onderdelen van) het uit te voeren werk in de vorm van een koop-
overeenkomst te gieten.38~ Overigens zal in veel gevallen het vervaardigen van
vorenbedoelde zaken geheel of grotendeels geschieden op de plaats waar de
onderneming van de onderaannemer gevestigd is, waardoor de verleggings-
regeling toepassing mist (paragraaf 4.5.4.).381

Indien een buitenlandse ondernemer optreedt als onderaannemer geldt de
verleggingsregeling eveneens. In dit verband zij opgemerkt dat voor prestaties
van een dergelijke ondernemer ook de verleggingsregeling van artikel 12,
tweede lid, van de Wet kan gelden. Dit kan tot gevolg hebben dat voor die

377. Nota van Toelichting bij het wijzigingsbesluit, blz. 5.
378. Tweede Kamer zitting 1978-1979, 15 697, Memorie van Toe(ichting, blz. 19.
379. J. Riphagen, Het wetsontwerp betreffende de ketenaansprakelijkheid, T'VVS 1981, blz. 177
e.v., vraagt zich mijns inziens terecht af wat de zin is van het vereiste dat de koop verband houdt
met een aannemingsovereenkomst, aangezien vrijwel iedere opdracht die een aannemer aan een
fabriek geeft op een of andere wijze zal geschieden in verband met een dergelijke overeenkomst.
380. Tweede Kamer zitting 1978-1979, 15 697, Memorie van Toelichting, blz. 21.
381. Zie ook J.J. Goudsmit, Ketenaansprakelijkheid, TVVS 1983, blz. 201 e.v., die zich tevens
afvraagt of de hier bedoelde uitbreidíng van het begrip ` onderaannemer' wel noodzakelijk is,
aangezien er ook bij de verkoop van een toekomstige zaak sprake zal zijn van een verbintenis een
werk uit te voeren tegen een te betalen prijs.
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prestaties een verlegging van de heffing geldt, ook in gevallen waarin de ver-
leggingsregeling voor onderaanneming niet van toepassing is.

4.5.4. BEPERKINGEN IN DE TOEPASSING VAN DE REGELING

Anders dan de Wet Ketenaansprakelijkheid geldt de verleggingsregeling voor
de omzetbelasting niet voor alle vormen van onderaanneming en uitlenen van
personeel. De onderaanneming of het uitlenen van personeel moet betrekking
hebben op een onroerend goed of een schip. De besluitgever heeft zich be-
perkt tot de sectoren van het bedrijfsleven waarin het meeste fiscale gevaar
van onderaanneming en uitlenen van personeel was te duchten. Op deze ma-
nier is tevens een ernstige uitholling van het omzetbelastingsysteem voorko-
men. Dit aspect was ook in EG-verband van belang, omdat de verleggings-
regeling zoals hiervoor is opgemerkt een afwijking van de bepalingen van de
Zesde richtlijn inhoudt, voor welke afwijking blijkens artikel 27 van de Zesde
richtlijn een machtiging van de Raad van de EG vereist is.382 Overigens is de
beperking van de verleggingsregeling tot evenbedoelde sectoren van het be-
drijfsleven niet definitief. Uitdrukkelijk is de mogelijkheid opengehouden zo
nodig ook andere sectoren voor de toepassing van de verleggingsregeling aan
te wijzen. Thans geeft artikel 12, derde lid, van de Wet daartoe de mogelijk-
heid.

Behoudens de hiervoor besproken beperking van de werking van de ver-
leggingsregeling zijn in artike124b van het Uitvoeringsbesluit nog twee beper-
kingen in de toepassing van de regeling opgenomen. Het betreft:
- de uitvoering van een werk in het eigen bedrijf van de onderaannemer;
- de uitvoering van een werk dat ondergeschikt is aan de uitvoering van een

overeenkomst van koop en verkoop.
De verleggingsregeling is niet van toepassing indien een werk, tot de uitvoe-
ring waarvan een onderaannemer zich jegens de aannemer heeft verbonden,
geheel of grotendeels wordt uitgevoerd op de plaats waar de onderneming van
de onderaannemer is gevestigd. Onder de plaats van vestiging kunnen worden
begrepen eventuele filialen en dergelijke.383 Onder geheel of grotendeels moet
in dit verband worden verstaan: meer dan de helft gerekend in arbeidsuren.3~`

382. Nota van Toelichting op het wijzigingsbesluit, blz. 4.
383. Tweede Kamer zitting 1978-1979, 15 697, Memorie van Toelichting, blz. 22 en 23.
384. Tweede Kamer zitting 1980-1981, IS 697, Memorie van Antwoord, blz. 40. J. Reugebrink,
Omzetbelasting, zesde druk, Deventer 1990, blz. 324, meent dat door uit te gaan van het aantal
arbeidsuren het meest recht gedaan wordt aan de ratio van deze bepaling. J.J. Goudsmit, Keten-
aansprakelijkheid, TVVS 1983, blz. 201 e.v., acht dit uitgangspunt onjuist omdat daarbij met
name de machine-uren worden verwaarloosd. Naar zijn mening dient te worden uitgegaan van de
waarde van het werk. Hof 's-Gravenhage 22 juni 1988, nr. 1473I87, BNB 1989I307, gaat uit van het
aantal arbeidsuren voor de bepaling van de mate waarin de werkzaamheden zijn verricht op de
plaats van vestiging.
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Voor de ondernemer die de keus heeft de werkzaamheden zowel in eigen

bedrijf als op de bouwplaats te verrichten, is de keus niet moeilijk. Hij voor-

komt alle problemen door het werk in eigen bedrijf te verrichten. De neiging
zal dan ook bestaan om in overeenkomsten op te nemen, dat meer dan de helft

van de werkzaamheden op de plaats van de onderneming van de onderaan-

nemer moet worden verricht. Dit laatste is echter niet voldoende, het gaat om

de daadwerkelijk verrichte arbeid. In geval van geschil is de aannemer de
meest gerede partij om te bewijzen dat de hier bedoelde uitzondering op de

verleggingsregeling van toepassing was.3ss
De verleggingsregeling is voorts niet van toepassing indien de uitvoering van

een werk waartoe de onderaannemer zich jegens de aannemer heeft verbon-
den ondergeschikt is aan een tussen hen gesloten overeenkomst van koop en

verkoop van een bestaande zaak. Het betreft hier de overeenkomst van koop

en verkoop van een bestaande zaak in samenhang met werkzaamheden daar-
aan waartoe de onderaannemer zich jegens de aannemer verbonden heeft.
Het gaat hier - anders dan in de in paragraaf 4.5.3. beschreven gevallen - niet

om een toekomstige maar om een bestaande zaak. Of van ondergeschiktheid
van de uitvoering van het werk tot de verkoop van de zaak sprake is zal van
geval tot geval moeten worden beoordeeld. De wetgever heeft daarbij het oog

gehad op situaties waarin de kosten van de bijkomende werkzaamheden ge-

ring zijn en in de koopprijs zullen zijn begrepen.3~ Als voorbeeld is daarbij

genoemd de koop en het afhangen van standaarddeuren.387 Reugebrink meent
dat het hier gaat om leveringen in de zin van artikel3, eerste lid, letter f, van de

Wet.3S8 Deze leveringen betreffen de eigendomsovergang van goederen, die

het onderwerp uitmaken van een overeenkomst tot het aanbrengen van die
goederen aan een ander goed.

Indien de onderaannemer, die valt onder deze uitzondering, de werkzaam-

heden door een volgende onderaannemer laat uitvoeren, blijft deze uitzonde-

ring ten aanzien van de aannemer van toepassing en geldt de verleggingsrege-

385. In die zin ook Tweede Kamer zitting 1980-1981, 15 697, Memorie van Antwoord, blz. 40.
386. Tweede Kamer zitting 1978-1979, 15 697, Memorie van Toelichting, blz. 23. Volgens N.J.M.
Donders, Wet ketenaansprakelijkheid: de eerste ervaringen, De Naamlooze Vennootschap 1983,
blz. 101 e.v., is dit een meer absoluut criterium dan de wettekst stelt, die uitsluitend uitgaat van de
waarde van de toegevoegde arbeid in relatie tot de prijsvan de verkochte zaak. Hof's-Gravenhage
24 oktober 1988, nr. 1518187, V-N 1989, blz. 1410, achtte geen sprake van ondergeschiktheid in de
hier bedoelde zin in een geval waarin de loonkosten bijna de helft van de totale prijs beliepen.
387. G.W.B. van Westen, Wet Ketenaansprakelijkheid en toekomstige anti-misbruikwetten, De-
venter 1982, blz. 38, vraagt zich af of een standdaarddeur een bestaande zaak is als de levertijd
acht weken bedraagt. Naar zijn mening dient men zich van geval tot geval af te vragen of het gaat
om zaken, welke naar speciale aanwijzingen van een koper worden vervaardigd, of dat sprake is
van een standaardprodukt.
388. J. Reugebrink, Omzetbelasting, zesde druk, Deventer 1990, blz. 325. Hij acht deze uitleg-
ging in overeenstemming met de ratio van de regeling, omdat de ondernemer die dergelijke goe-
deren verkoopt niet op één lijn kan worden gesteld met de ondernemer die slechts werkzaam-
heden in onderaanneming uitvoert.
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ling niet voor de prestatie van de eerstbedoelde onderaannemer. Voor deze
onderaannemer is daarentegen de verleggingsregeling wel van toepassing ten
aanzien van de prestaties verricht door diens onderaannemer, aangezien die
prestaties niet worden verricht ter uitvoering van een koopovereenkomst.

Uit het vorenstaande moge blijken dat aan de beschreven uitzonderingen op
de toepassing van de verleggingsregelingen veel onzekerheden zijn verbonden
door de betrekkelijke vaagheid van de daarbij relevante criteria. Van Keste-
ren;~v heeft in dit verband de vraag gesteld of en in hoeverre deze uitzonderin-
gen zinvol zijn. Voor wat de verleggingsregeling betreft beantwoordt hij deze
vraag, mijns inziens terecht, ontkennend. De aannemer en de onderaannemer
hebben geen nadeel van een wat ruimere werking van de verleggingsregeling.
Aangezien de verleggingsregeling qua inhoud aansluit bij de Wet Ketenaan-
sprakeli jkheid dient men zich tevens af te vragen of de hier bedoelde uitzonde-
ringen zinvol zijn in het kader van de toepassing van die wet. Van Kesteren
meent dat de prestaties die onder de uitzonderingsbepalingen vallen kennelijk
weinig fraudegevoelig zijn, zodat een uitbreiding van de aansprakelijkheid tot
die prestaties een betaalbare prijs moet worden geacht voor het verliezen van
een stuk onzekerheid met betrekking tot de toepassing van de uitzonderings-
bepalingen.

4.S.S. UITLENEN VAN PERSONEEL

Zoals reeds opgemerkt geldt de verleggingsregeling ook voor het uitlenen van
personeel. Als een werknemer met instandhouding van zijn dienstbetrekking
tot de werkgever ter beschikking wordt gesteld van een derde om werkzaam te
zijn bij de uitvoering van een werk van stoffelijke aard met betrekking tot een
onroerend goed, wordt de omzetbelasting ter zake van het uitlenen geheven
van die derde, de inlener. Daarbij is niet van belang of de uitlening geschiedt
met de daartoe vereiste vergunning en evenmin of het inlenen van personeel
op de voorgeschreven wijze is gemeld bij de bedrijfsvereniging.

De verleggingsregeling geldt ook als werknemers worden uitgeleend en ver-
volgens worden `doorgeleend' aan een ander. Voor het overige zijn de hier-
voor beschreven regels voor de onderaanneming van overeenkomstige toepas-
sing.

4.S.E). TEN ONRECHTE IN REKENING GEBRACHTE OMZETBELASTING

De onderaannemer die ter zake van een onder de verleggingsregeling vallende
prestatie ten onrechte omzetbelasting aan de aannemer in rekening brengt, is

389. H.W.M. van Kesteren, Pleisterwerk voor de aannemer, in Leids Fiscaal Jaarboek 1986,
Arnhem 1986, blz. 73 e.v.
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die belasting op grond van artikel 37 van de Wet verschuldigd. De factuur
waarop de omzetbelasting is vermeld is alsdan niet op de voorgeschreven wijze

opgemaakt als bedoeld in artikel 15, eerste lid, letter a, van de Wet, hetgeen

betekent dat de aannemer de desbetreffende omzetbelasting niet in aftrek kan
brengen.3~" In een recent arrest heeft het Hof van Justitie van de EG beslist dat

op grond van de bepalingen van de Zesde richtlijn de omzetbelasting die uit-

sluitend verschuldigd is geworden door vermelding ervan op de factuur niet

aftrekbaar is. Wel kan een Lid-Staat de ten onrechte gefactureerde belasting

laten herzien als degene die de factuur uitreikte te goeder trouw was.'v`
Ervan uitgaande dat beide hiervoor vermelde middelen tot correctie kun-

nen worden aangewend in gevallen waarin ten onrechte omzetbelasting op de

factuur wordt vermeld, heeft de staatssecretaris van Financiën zich steeds op

het standpunt gesteld dat toepassing van de algemene beginselen van behoor-

lijk bestuur met zich bracht dat in een gegeven geval slechts één van die midde-

len dient te worden benut.3v2 Dit houdt in dat van degene die de omzetbelas-

ting ten onrechte in rekening heeft gebracht de belasting wordt nageheven,

indien de belasting niet is voldaan, dan wel aan degene aan wie de factuur is

uitgereikt de aftrek van de daarop vermelde omzetbelasting wordt geweigerd.

De vraag rijst hoe de handelwijze van de belastingadministratie in gevallen

waarin de verleggingsregeling ten onrechte niet is toegepast dient te zijn.
Bij de invoering van de verleggingsregeling heeft de staatssecretaris van

Financiën het standpunt ingenomen dat de omzetbelasting die ten onrechte in

rekening is gebracht aan de aannemer in het algemeen niet in aftrek kan wor-

den toegelaten.393 De motivering daarvoor is dat de verleggingsregeling een

alternatief is voor de aansprakelijkstelling van de aannemer uit hoofde van de

Wet Ketenaansprakelijkheid. De aannemer is dan in beginsel degene die het

risico van de omzetbelasting moet dragen. Dit geldt alleen niet als de aan-

nemer redelijkerwijs niet behoefde te twijfelen aan het niet van toepassing zijn

van de verleggingsregeling.39a
In een nadere resolutie395, waarin aanwijzingen gegeven worden voor aller-

390. HR 5 april 1978, nr. 18 223, BNB 1978~123 met noot van C.P. Tuk.
391. HvJ 13 december 1989, nr. C-342187 (Genius), V-N 1990, blz. 42, na een verzoek om een
prejudiciële uitspraak in HR 28 oktober 1987, nr. 23 765, BNB 198813.
392. Resolutie van 9 september 1971, nr. B71~10 175, V-N 1971, blz. 702.
393. Resolutie van 25 juni 1982, nr. 282-9690, V-N 1982, blz. 1308b, tevens gepubliceerd in FED
Uitv.besl. OB'68: Art. 24b : 1 met mijn aantekening.
394. H.A. Kogels, Wet Ketenaansprakelijkheid en toekomstige anti-misbruikwetten, Deventer
1982, blz. 100, acht dit standpunt niet onredelijk. Toch neigt hij ertoe de `twijfelbepalingen' in de
resolutie anachronistisch te noemen. De inspecteur bevoegd ten aanzien van de onderaannemer
beslist of de verleggingsregeling van toepassing is, terwijl de sanctie in de vorm van een weigering
van de aftrek afhankelijk is gesteld van de interpretatie van aannemer en onderaannemer te za-
men.
395. Resolutie van 23 april 1986, nr. 286-1389, V-N 1986, blz. 1125, tevens gepubliceerd in FED
1986l1076 met mijn aantekening.
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lei gevallen waarin ten onrechte omzetbelasting in rekening is gebracht, wordt
echter ten aanzien van de aannemer een wat soepeler standpunt ingenomen,
zonder dat uitdrukkelijic wordt teruggekomen op de eerder dienaangaande
gegeven aanwijzing. Uitgangspunt in laatstbedoelde resolutie is naheffing van
omzetbelasting van de onderaannemer. Als dit niet mogelijk blijkt, kan de
inspecteur de aftrek van voorbelasting door de aannemer weigeren indien de
aannemer kan worden verweten dat hij bij de beoordeling van de hem uit-
gereikte factuur niet de nodige zorgvuldigheid heeft betracht en hij gezien de
hem ter beschikking staande feiten en gegevens alsmede het geheel van feiten
en omstandigheden redelijkerwijs niet tot de gevolgtrekking kon komen dat
de verleggingsregeling niet van toepassing was. De aftrek van voorbelasting
wordt eveneens geweigerd als sprake is van kwade trouw aan de kant van de
aannemer. Voor wat betreft de beoordeling van de betrachte zorgvuldigheid is
volgens de resolutie ook de eventuele passiviteit van de aannemer van belang.
In gevallen waarin bij hem gerede twijfel behoort te bestaan aan de toepasse-
lijkheid van de verleggingsregeling, wordt van hem kennelijk verwacht dat hij
zich tot de inspecteur zal wenden. Bij de beoordeling van de zorgvuldigheid
speelt volgens de resolutie voorts een rol de bij de aannemer aanwezig te ach-
ten kennis van de wettelijke bepalingen. Daartoe wordt ook gerekend de ken-
nis van de eventuele adviseur van de aannemer. De aannemer behoort zich te
oriënteren omtrent zijn fiscale positie, met name als die positie voor de toepas-
sing van de wettelijke bepalingen van belang is, zoals ten aanzien van de ver-
leggingsregeling het geval is.

Samenvattend kan gesteld worden dat de aannemer een beroep zal kunnen
doen op de resolutie van 23 april 1986 voor zover het de aftrek van ten on-
rechte in rekening gebrachte omzetbelasting betreft. Nu in die resolutie ook
met name over de toepassing van de verleggingsregeling gesproken wordt acht
ik niet van belang dat de resolutie van 25 juni 1982 niet uitdrukkelijk inge-
trokken is. Het resultaat is dan - afgezien van de uitkomst van de thans bij het
Hof van Justitie van de EG aanhangige procedure - dat, behoudens gevallen
van kwade trouw bij de aannemer, eerst de onderaannemer zal worden aan-
gesproken. Als dat geen succes oplevert wordt de aftrek van voorbelasting bij
de aannemer geweigerd, tenzij deze voldoende zorgvuldig geweest is, hetgeen
blijkens het vorenstaande door de inspecteur niet snel zal worden aangeno-
men.396

Aangezien in gevallen als de onderhavige de onderaannemer in strijd han-
delt met de wettelijke bepalingen door omzetbelasting in rekening te brengen,
acht ik het juist dat in alle gevallen eerst de onderaannemer wordt aange-
sproken op de voet van artikel 37 van de Wet. Als die actie geen resultaat heeft

396. Hof 's-Gravenhage 6 februari 1987, nr. 3310I85, BNB 1988I194, oordeelde dat de aannemer
die bekend is met de verleggingsregeling, bezien in het licht van het omzetbelastingstelsel, de
meest gerede partij is om erop toe te zien dat de hem uitgereikte facturen volgens de eisen van de
Wet zijn opgemaakt. Een beroep op de resolutie van 23 april 1986 faalde.
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ligt het naar mijn mening in de rede de aannemer niet al te snel te vrijwaren
van een uitsluiting van de aftrek van voorbelasting, gelet op het verband tussen
de verleggingsregeling en de Wet Ketenaansprakelijkheid. Het kan niet de
bedoeling van de wetgever en de besluitgever zijn geweest de aannemer voor
wat de omzetbelasting betreft in een gunstiger positie te plaatsen dan voor wat
de loonbelasting en de premies betreft.

Het gevaar van de weigering van de aftrek van omzetbelasting kan ertoe
leiden dat een aannemer de verleggingsregeling ruim toegepast wenst te zien.
In de al eerder genoemde resolutie van 25 juni 1982 wordt dienaangaande
opgemerkt dat in een ruime toepassing van de verleggingsregeling zal worden
berust, indien de aannemer en de onderaannemer te goeder trouw hebben
gehandeld en zij inderdaad gerede twijfel mochten koesteren met betrekking
tot de toepasselijkheid van de verleggingsregeling.3v' Ik merk hierbij op dat bij
aannemers anderzijds nogal eens vrees bestaat voor een ruimere toepassing
van de verleggingsregeling, omdat men meent dat men daarmee erkent aan-
sprakelijk te zijn voor de loonbelasting en de premies op grond van de Wet
Ketenaansprakelijkheid. Op zichzelf acht ik deze vrees niet terecht, aangezien
een aansprakelijkstelling bezwaarlijk kan berusten op de toepassing van de
verleggingsregeling. De inspecteur zal op grond van de feitelijke omstandig-
heden van het uitgevoerde werk moeten stellen dat voldaan is aan de voor-
waarden voor aansprakelijkstelling. Een veilige opstelling van de aannemer
ten aanzien van de verleggingsregeling kan daarvoor naar mijn mening geen
argument zijn.

4.5.7. VERLEGGINGSREGELING BIJ LEVERING VAN ONROEREND GOED

In gevallen waarin de levering van een onroerend goed is vrijgesteld van om-
zetbelasting kunnen de verkoper en de koper een verzoek doen om belaste
levering. Deze optie wordt besproken in paragraaf 5.1.9. Indien de verkoper
en de koper van deze mogelijkheid gebruik maken wordt de ter zake van de
levering van het onroerend goed verschuldigde omzetbelasting op grond van
artikel 24ba van het Uitvoeringsbesluit geheven van de koper. Dit betekent
dat de koper in deze gevallen de verschuldigde omzetbelasting moet vermel-
den op zijn aangifte omzetbelasting en dat hij dezelfde omzetbelasting ook
weer in aftrek kan brengen, voor zover daarop aanspraak bestaat. De achter-
gronden van deze verleggingsregeling en de uitwerking daarvan komen nader
aan de orde in paragraaf 5.1.11.

397. C.P.A. Bakker, Verleggingsregeling omzetbelasting en de eigenbouwer, Weekblad 1984~
5648, blz. 971 e.v., meent dat inspecteurs niet mogen optreden als gangmakers voor toepassing
van de regeling, gelet op de administratieve complicaties die dat met zich kan brengen.
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Hoofdstuk 5. Bijzondere aspecten van de
huidige prakti j k van heffing van omzetbelasting
ten aanzien van onroerend goed

In paragraaf 2.4. is reeds aangegeven dat de wetgever bij de aanpassing van de
wetgeving inzake omzetbelasting aan de Tweede richtlijn het onroerend goed
op een aantal punten in een bijzondere positie heeft willen plaatsen. Het be-
treft hier zowel de levering van onroerend goed als de verhuur van onroerend
goed. Een bijzondere regeling geldt ook voor de zakelijke rechten op onroe-
rend goed en voor het gebruik van onroerend goed. De heffing van omzet-
belasting ter zake van leveringen van onroerend goed zou zonder nadere voor-
zieningen bovendien veelal gepaard gaan met de heffing van overdrachtsbelas-
ting ter zake van de verkri jging van hetzelfde onroerend goed. Ook op dit punt
is daarom een bijzondere regeling getroffen.

In dit hoofdstuk worden de verschillende bijzondere aspecten behandeld
van de heffing van omzetbelasting ten aanzien van onroerend goed. Eerst
wordt aandacht geschonken aan de levering van onroerend goed en de vesti-
ging en overdracht van zakelijke rechten op onroerend goed. Vervolgens
wordt nagegaan of en in hoeverre zich bij dergelijke transacties een samenloop
voordoet van heffing van omzetbelasting en overdrachtsbelasting. Daarna
worden de verschillende aspecten van het gebruik van onroerend goed en de
verhuur van onroerend goed behandeld. Ook met betrekking tot onroerend
goed richt de aandacht zich bij de heffing van omzetbelasting zowel op de
vraag of omzetbelasting verschuldigd is als op de vraag of en in hoeverre aftrek
van voorbelasting mogelijk is.

5.1. Belaste en vrijgestelde leveringen van onroerend goed

Bi j de invoering van de Wet op de omzetbelasting 1968 is met betrekking tot de
levering van onroerend goed gekozen voor een gedifferentieerde heffing van
omzetbelasting. De wetgever heeft de gevolgen van een integrale toepassing
van het systeem van de belasting over de toegevoegde waarde ten aanzien van
de leveringen van onroerend goed ongewenst geacht.' Als reden daarvoor
gold de lange levensduur van onroerend goed, waardoor onroerend goed niet
alleen een gebruiksobject vormt maar ook een beleggingsobject. De lange
levensduur brengt voorts mede dat een onroerend goed vaak meermalen ver-

1. Tweede Kamer zitting 1967-1968, 9324, Memorie van Toelichting, blz. 23.
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handeld wordt, afwisselend door ondernemers en particulieren.'- Aldus kan
een cumulatie van omzetbelasting ontstaan, doordat de ondernemer die een
onroerend goed levert ter zake steeds omzetbelasting zou moeten voldoen en
de particulier die het desbetreffende onroerend goed koopt de hem in reke-
ning gebrachte omzetbelasting niet in aftrek kan brengen. Bij meerdere trans-
acties tussen ondernemers en particulieren van hetzelfde onroerend goed vin-
den derhalve evenzovele onherroepelijke heffingen van omzetbelasting
plaats. Het gaat hier om de problematiek van de handel in gebruikte goederen,
waarvoor de Wet geen algemene regeling kent. Ook met betrekking tot roe-
rende goederen doet deze problematiek zich voor. In de Wet zijn daarvoor
enkele incidentele regelingen getroffen, zoals de zogenoemde inruilregeling
van artikel 8, derde lid, van de Wet. Ook valt te denken aan de toepassing van
het verlaagde tarief ten aanzien van de levering van kunstvoorwerpen ingevol-
ge post a.29 van de bij de Wet behorende tabel L In de Zesde richtlijn is in
artikel 32 aan de Commissie van de EG opdracht gegeven een voorstel voor
een richtlijn voor de handel in gebruikte goederen te doen. De Commissie
heeft aan die opdracht voldaan door een voorstel voor een Zevende richtlijn te
doen.' Dit voorstel is inmiddels ingetrokken en vervangen door een voorstel
voor een richtlijn tot wijziging van de artikelen 32 en 28 van de Zesde richtlijn.'
Opgemerkt zij dat de in artikel 32 van de Zesde richtlijn voorziene regeling
geen betrekking heeft op de levering van onroerende goederen.

Voor onroerende goederen is door de wetgever in 1968 gekozen voor een
beperking van de heffing van omzetbelasting tot de levering van een onroe-
rend goed door de vervaardiger van dat goed. Daaropvolgende leveringen van
het onroerend goed werden alleen belast indien ter zake van de voorafgaande
levering aanspraak bestond op gehele of gedeeltelijke aftrek van voorbelas-
ting. Dit stelsel had tot gevolg dat omzetbelasting niet meer werd geheven
nadat zich een levering had voorgedaan ter zake waarvan geen omzetbelasting
in aftrek kon worden gebracht. Deze partiële heffing van omzetbelasting werd
mede ingegeven door de bestaande heffing van registratierecht.' Op dit aspect
wordt in paragraaf 5.4. nader ingegaan.

Voor onroerende goederen die door particulieren worden gebruikt, met
name woningen, had evenbedoeld stelsel tot gevolg dat eenmaal de volledige

2. Zie in dit verband ook A.E. de Moor, De belasting over de toegevoegde waarde en haar bete-
kenis voor de ondernemer, Alphen aan den Rijn, z. j., blz. 85 e.v., A.C. Gorren, Onroerend goed
in de B.T.W., Maandblad voor het Notariaat 1968, blz. 303 e.v., en J.B. van der Zanden, On-
roerend goed in de omzetbelasting, nu en straks, Weekblad 19681~919, blz. 1010 e.v.
3. Voorstel van 11 januari 1978 (Pb.EG 1 februari 1978, nr. C 26), als nader gewijzigd (Pb.EG 31
mei 1979, nr. C 136).
4. Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot aanvulling van het gemeenschappelijk stelsel van

belasting over de toegevoegde waarde en tot wijziging van de artikelen 32 en 28 van Richtlijn
77I388IEEG - Bijzondere regeling voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, antiquiteiten en

voorwerpen voor verzamelingen, ingediend I1 januari 1989 (Pb.EG 28 maart 1989, nr. C 76).
5. Tweede Kamer zitting 1967-1968, 9324, Memorie van Toelichting. blz. 23. Zie ook 1.K. Molt-

maker, De BTW en het onroerend goed, Weekblad 196614816, blz. 761 e.v.
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omzetbelasting werd geheven bij de eerste levering van het onroerend goed
aan een particulier en vervolgens nimmer meer heffing van omzetbelasting
plaatsvond.

De Tweede richtlijn liet de Lid-Staten alle vrijheid met betrekking tot de
heffing van omzetbelasting ter zake van de levering van onroerend goed. Zoals
in paragraaf 3.2. beschreven is in de Zesde richtlijn ook een harmonisatie van
deze heffing voorzien, zij het met een ruime overgangsmaatregeL Bij de aan-
passing van de Wet aan de bepalingen van de Zesde richtlijn heeft de wetgever
op praktische gronden gekozen voor een directe invoering van de richtlijn-
bepalingen ten aanzien van de levering van onroerend goed.~ Daaraan ligt
voor zover uit de wetsgeschiedenis valt af te leiden echter niet een wijziging in
de vorenomschreven uitgangspunten ten grondslag.' Niettemin leidt het aan-
gepaste stelsel van heffing in sommige gevallen tot andere resultaten dan de
aanvankelijk geldende regeling.x

In artikel 11, eerste lid, letter a, van de Wet is de regeling voor leveringen
van onroerend goed thans aldus vorm gegeven, dat als hoofdregel die leverin-
gen worden vrijgesteld van omzetbelasting. Op díe vrijstelling gelden twee
uitzonderingen, namelijk voor de levering van nieuwe onroerende goederen
en voor de levering van andere onroerende goederen op verzoek van de bij de
levering betrokken partijen. Op deze uitzonderingen op de vrijstelling wordt
in de volgende paragrafen nader ingegaan.
Opgemerkt zij dat in artikel6 van het Uitvoeringsbesluit is bepaald dat voor de
toepassing van de in artikel 11 van de Wet vervatte vrijstellingen de onder-
nemer gehouden is een boekhouding te voeren waarin de voor die toepassing
nodige gegevens op duidelijke en overzichtelijke wijze zijn vermeld. Deze
bepaling is kennelijk bedoeld als een voorwaarde voor de toepassing van de
desbetreffende vrijstelling. De aanhef van artikel 11, eerste lid, van de Wet
luidt namelijk: `Onder door Ons bij algemene maatregel van bestuur te stellen
voorwaarden zijn vrijgesteld:'. Het niet-voldoen aan dit bewijsvoorschrift
heeft tot gevolg dat de vrijstelling niet van toepassing is.9 Gelet op de aard van
de materiële voorwaarden voor de vri jstelling voor de levering van onroerend
goed, zal het hier vrijwel steeds gaan om extra-comptabele gegevens.

6. Tweede Kamer zitting 1977-1978, 14 887, Memorie van Toelichting, blz. 20.
7. Bijvoorbeeld Tweede Kamcr zitting 1977-1978, 14 887, Nota naar aanleiding van het Eindver-
slag, blz. 9.
8. Zo kan het thans voorkomen dat een onroerend goed belastingschoon bij de eindverbruiker
terecht komt, namelijk indien een ondernemer die ter zake van de verwerving van een onroerend
goed aftrek van voorbelasting heeft genoten na ommekomst van de herzieningsperiode het on-
roerend goed levert aan een particutier.
9. In die zin TC 14 mei 1973, nr. 10 642 O'68, V-N 1974, blz. 491.
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5.1.1. BELASTE LEVERINGEN

De thans geldende regeling voor onroerend goed komt erop neer dat er in het
bestaan van elk onroerend goed een fase is waarin leveringen van het goed
worden belast. Deze fase wordt gevormd door de periode gelegen tussen de
vervaardiging van het onroerend goed en het moment gelegen twee jaar na de
eerste ingebruikneming van het onroerend goed. Anders gezegd: in de bouw-
fase en de daarop aansluitende handelsfase vindt belastingheffing plaats, ter-
wijl dat ook in de gebruiksfase nog enige tijd het geval is. Bij de heffing van
omzetbelasting gedurende de gebruiksfase van het onroerend goed is gebruik
gemaakt van een van de in de Zesde richtlijn geboden mogelijkheden om ont-
gaan van belasting te voorkomen.'~ In dit verband zij hier verwezen naar para-
graaf 3.2.1.

Ingevolge artikel 11, eerste lid, letter a, lo, van de Wet zijn niet vrijgesteld
de leveringen van onroerend goed indien aan de volgende voorwaarden wordt
voldaan:
- het onroerend goed is vervaardigd, en
- het onroerend goed is nog niet in gebruik genomen of er zijn sedert de

eerste ingebruikneming nog niet meer dan twee jaren verstreken.
Deze voorwaarden zijn verder uitgewerkt in de paragrafen 5.1.2. tot en met
5.1.7.

Ingevolge artikel 11, eerste lid, letter a, 20, van de Wet zijn evenmin vrijge-
steld de leveringen van onroerend goed, indien de bij de levering betrokken
partijen daartoe een verzoek doen aan de inspecteur. Deze uitzondering op de
vrijstelling is behandeld in de paragrafen 5.1.8. tot en met 5.1.11.

5.1.2. VERVAARDIGD ONROEREND GOED

Voor een belaste levering van onroerend goed is in de eerste plaats vereist dat
het desbetreffende onroerend goed vervaardigd is. Niet van belang is wie het

goed vervaardigd heeft." Ook bij levering van een vervaardigd onroerend
goed door een ander dan degene die het heeft vervaardigd, wordt voldaan aan
het vereiste dat het goed vervaardigd moet zijn. Een dergelijk vereiste gold
impliciet ook in de tot 1979 vigerende regeling, waarin de levering van een

onroerend goed door de vervaardiger belast was. In laatstbedoelde regeling
diende het begrip `vervaardigen' in dit verband te worden opgevat in de bete-
kenis welke daaraan toekwam in artikel 3, eerste lid, letter c, van de Wet.12
Aangenomen moet worden dat zulks ook vanaf 1979 ten aanzien van de thans

vigerende regeling het geval is. De inhoud van het begrip `vervaardigd' in

10. Tweede Kamer zitting 1977-1978, 14 887, Memorie van Toelichting, blz. 20.
11. Tweede Kamer zitting 1977-1978, 14 887, Memorie van Antwoord, blz. 21.
12. Tweede Kamer zitting 1967-1968, 9324, Memorie van Toelichting, blz. 33 Lk.
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artikel 3, eerste lid, letter c, van de Wet is behandeld in paragraaf 4.3.3. Het
begrip `vervaardigen' komt in die wetsbepaling de betekenis toe welke daar-
aan in het maatschappelijk verkeer wordt toegekend, te weten het doen ont-
staan van een nieuw goed.13 De wetgever heeft er bewust vanaf gezien in het
kader van de regeling voor onroerend goed een nadere omlijning te geven van
dit begrip. Een dergelijke precisering werd als een belemmering voor de recht-
spraak en de uitvoering gezien om de ontwikkelingen in het maatschappelijk
verkeer te kunnen volgen."

Voor de inhoud van het begrip `vervaardigen' is voor de huidige praktijk van
de omzetbelasting van groot belang het arrest dat het Hof van Justitie van de
EG in de zaak Van Dijk's Boekhuis15 heeft gewezen ten aanzien van artikel5,
vijfde lid, letter a, van de Zesde richtlijn, welke bepaling correspondeert met
artikel 3, eerste lid, letter c, van de Wet. Het Hof overwoog dat het begrip
`vervaardigen' in de Tweede en Zesde richtlijn dezelfde betekenis heeft, doch
dat die richtlijnen geen aanwijzing geven omtrent de aan dat begrip toe te
kennen betekenis. Ook uit de doelstelling valt geen aanwijzing dienaangaande
te halen, anders dan dat de betekenis van het begrip in alle Lid-Staten gelijk
dient te zijn. Aldus blijft er volgens het Hof niets anders over dan het begrip
`vervaardigen' uit te leggen naar het spraakgebruik. Volgens het spraakge-
bruik houdt vervaardigen in het voortbrengen van een goed dat tevoren niet
bestond. Er moet derhalve een nieuw goed gemaakt worden en dat geschiedt
bij de oplevering van een werk wanneer door de desbetreffende werkzaam-
heden een goed ontstaat waarvan de functie volgens de in het maatschappelijk
verkeer gangbare opvattingen verschilt van de functie die de verstrekte mate-
rialen hadden. Het staat aan de nationale rechter om, gelet op het gebruik dat
van het goed kan worden gemaakt, te beoordelen of er een nieuw goed is.
Deze uitlegging van het begrip `vervaardigen' houdt tevens in dat onderhouds-
en reparatiewerkzaamheden die, hoe ingrijpend ook, aan het verstrekte goed
uitsluitend de functie teruggeven die het voordien had, zonder dat een nieuw
goed ontstaat, niet als het vervaardigen van een goed kunnen worden aan-
gemerkt.

De Hoge Raad heeft vervolgens aan het begrip `vervaardigd' in artikel 3,
eerste lid, letter c, van de Wet een gelijke uitlegging gegeven.'~ In het aan het
Hof van Justitie van de EG voorgelegde geval ging het om de oplevering van
een werk in roerende staat. Zoals mocht worden verwacht heeft de Hoge Raad
de door het Hof gegeven uitlegging ook maatgevend geacht voor de vervaar-
diging van onroerende goederen en heeft hij tevens aan het begrip `vervaar-

13. Tweede Kamer zitting 1967-1968, 9324, Memorie van Toelichting, blz. 30 r.k.
14. Tweede Kamer zitting 1967-1968, 9324, Memorie van Antwoord, blz. 32 r.k.
15. HvJ 14 mei 1985, nr. 139I84, BNB 1985I335. Dit arrest is door mij besproken in Het begrip
'vervaardigen' in de Wet OB 1968 en de EG-richtiijnen, Weekblad 1986I5715, blz. 162 e.v.
16. HR 2 oktober 1985, nr 22 246, BNB 1985~336 met noot van L.F. Ploeger.
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digd' in artikel 3, eerste lid, letter h, van de Wet dezelfde betekenis toegekend
als aan dat begrip in letter c van die wetsbepaling."

Door het begrip `vervaardigd' in artikel3, eerste lid, letter h, van de Wet uit
te leggen in de door het Hof van Justitie van de EG aangegeven zin, heeft de
Hoge Raad naar mijn mening impliciet die uitlegging ook gegeven aan het
begrip `vervaardigd' in artikel 11, eerste lid, letter a, lo, van de Wet. Een
beslissing van de strijd omtrent eerstbedoelde bepaling heeft immers slechts
zin indien het oordeel `vervaardigd' leidt tot een belaste levering in de zin van
laatstbedoelde bepaling. Theoretisch bestond evenwel de mogelijkheid dat
zulks niet het geval is. In de aan de Hoge Raad voorgelegde gevallen inzake de
toepassing van een interne levering werd tot nog toe namelijk steeds beslist dat
van vervaardigen geen sprake was. Inmiddels heeft de Hoge Raad ook be-
slissingen genomen met betrekking tot de toepassing van artikel 11, eerste lid,
letter a, lo, van de Wet. In de desbetreffende arresten gaat de Hoge Raad
inderdaad uit van de door het Hof van Justitie van de EG gegeven uitlegging
van het begrip `vervaardigen'.`"

Opmerking verdient dat in de Zesde richtlijn het begrip `vervaardigd' als
zodanig geen rol speelt bij het onderscheid tussen belaste en vrijgestelde leve-
ringen van onroerend goed. Ingevolge artikel 13, B, letters g en h, juncto
artikel 4, derde lid, letters a en b, is belast de levering van een gebouw, een
gedeelte van een gebouw en het erbij behorende terrein vóór de eerste inge-
bruikneming, alsmede de levering van een bouwterrein. Cruciaal lijkt hier de
zinsnede `vóór de eerste ingebruikneming'. Deze term veronderstelt naar mijn
gevoel een nieuw goed. Als dat juist is, lijkt er geen reden te zijn te veronder-
stellen dat het Hof van Justitie van de EG in dit verband een nieuw goed een
andere betekenis zal geven dan hij ten aanzien van artikel 5, vijfde lid, letter a,
van de Zesde richtlijn heeft gedaan. Aangenomen moet daarom worden dat
de door het Hof gegeven uitlegging van het begrip `vervaardigen' ook ten aan-
zien van artikel 11, eerste lid, letter a, lo, van de Wet in acht genomen moet
worden. Een ruimere uitlegging van het begrip `vervaardigen' bij de toepas-
sing van de interne levering van artikel 3, eerste lid, letter h, van de Wet, welke
naar ik in paragraaf 4.3.11. heb verdedigd theoretisch denkbaar is, heeft ten
aanzien van onroerende goederen dan geen gevolgen, omdat ten aanzien van
een dergelijke levering de vrijstelling van toepassing zou zijn.

Op grond van de jurisprudentie vóór het meergenoemde arrest van het Hof
van Justitie van de EG werd, behalve het ontginnen of bouwrijp maken van
grond, het stichten van een gebouw en het aanleggen van wegen en straten,
onder meer ook als vervaardigen aangemerkt:
- het graven van een vijver;'y

]7. HR 17 december 1986, nr. 23 578, BNB 1987I59.
18. HR 9 december 1987, nr. 24 963, BNB 1988174, en HR 26 april 1989, nr. 25 315, BNB 19891
172.
19. TC 9 december 1953, nr. 6193 O, BNB 1953I159.
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- het aanleggen van een dijk;Zo
- het aanbrengen van een kraanbaanfundering;21
- het aanbrengen van een steiger;'-z
- het slopen van opstallen, waardoor weer bouwrijpe grond ontstaat;z3
- het aanleggen van een parkeerterrein.'-4
Van vervaardigen werd daarentegen geen sprake geacht in onder meer de
volgende gevallen:
- het aanbrengen van planten en heesters bij de aanleg van een tuin, waarbij

de persoonlijke inbreng van de opdrachtgever zodanig groot was dat de
goederen bij naam en hoeveelheid door hem werden besteld;Zs

- het uitvoeren van onderhoudsbaggerwerk in een haven;2ó
- het schilderen van een in aanbouw zijnd pand;2'
- het aanbrengen van vlakglas in een nieuwbouwpand;2~
- het samenstellen van een mini-midgetgolfbaan uit ingekochte onderdelen,

waarbij geen enkele deskundigheid en weinig tijd vereist is;'-9
- het herstel van een gedeeltelijk door brand beschadigd gebouw;"'
- het verwijderen van de bovengrond tot op een diepte van 3 tot 20 cm en het

plaatsen van piketpaaltjes;;'
- het opruimen van de resten, met uitzondering van de funderingen, van

twee afgebrande woningen, waarvan de kosten gering waren.''-
Na het meergenoemde arrest van het Hof van Justitie van de EG zijn door de
Hoge Raad de volgende gevallen beslist:

1. Voor de levering van het onroerend goed werden de woningen leeggehaald
en werden die woningen onbewoonbaar gemaakt door verwijdering van alle
sanitair en onbruikbaarmaking van de riolering, een en ander om ongewenst
gebruik te voorkomen. Door het treffen van deze voorzieningen was naar het
oordeel van de Hoge Raad nog geen aanvang gemaakt met de beoogde sloop
van de woningen en waren die woningen nog niet definitief aan hun bestem-

20. TC 9 januari 1956, nr. 7917 O, BNB 1956l152.
21. TC 22 december 1964, nr. 9543 O, BNB 1965I113.
22. TC 22 december 1964, nr. 9560 O, BNB 1965I114.
23. TC 30 november 1976, nr. 11 135 O'68, BNB 1977I154.
24. TC 9 maart 1976, nr. 11 427 O'68, BNB 19761234.
25. TC 12 oktober 1959, nr. 8769 O, BNB 1960I40.
26. TC 12 mei 1969, nr. 10 335 O, BNB 1969I191 met noot van C.P.Tuk.
27. Hof Arnhem 4 januari 1979, nr. 07I1978, V-N 1979, biz. 1554. Het door het Hof ingenomen
standpunt is voordien uitgebreid gemotiveerd door A.E. de Moor, Omzetbelas[ing en onroerend
goed, tweede druk, Deventer 1976, blz. 13 e.v.
28. TC 20 november 1962, nr. 9435 O, BNB 1963I141.
29. TC 5 februari 1973, nr. 10 811 O'68, BNB 1974123.
30. TC 5 april 1977, nr. 11 174 O'68, BNB 1977l243.
31. Hof 's-Hertogenbosch 27 april 1984, nr. 2633I1979, BNB 19851222.
32. Hof 's-Gravenhage 25 april 1985, nr. 30I85, BNB 1987l14.
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ming onttrokken. Daarvan uitgaande werd geen vervaardiging van een nieuw
onroerend goed aanwezig geacht.33

De Hoge Raad gaat er naar mijn mening terecht van uit dat de enkele be-
stemmingswijziging van een onroerend goed niet leidt tot het doen ontstaan
van een nieuw goed. Daartoe zijn noodzakelijk fysieke handelingen. Een der-
gelijke uitlegging past in het kader van het arrest van het Hof van Justitie van
de EG in de zaak Van Dijk's Boekhuis. Het Hof stelt daarbij voorop dat een
goed wordt `voortgebracht'. Dit impliceert een fysieke activiteit met betrek-
king tot het onroerend goed.3~ Wel kan men zich met Van Vliet~5 afvragen of
die fysieke activiteiten in casu niet waren verricht. Er waren immers handelin-
gen verricht welke pasten in de nieuwe bestemming van het goed, namelijk
sloop. Wellicht waren die handelingen in het licht van die bestemming niet
voldoende definitief om in het stadium van de levering van het onroerend goed
reeds van vervaardiging te kunnen spreken.3ó

2. Een complex van 17 ha land en bosgrond en 8 ha water met een diepte van
1,5 m, bestemd voor recreatie en ontzanding werd in drie gedeelten verwor-
ven. Na vergroting van de waterplas tot 10,5 ha en verdieping daarvan tot 25
m, de sloop van een vervallen boerderij en de toevoeging van een houtwal aan
bestaande houtwallen, is het complex geleverd aan een gemeente. De ge-
meente heeft het complex vervolgens door een recreatieschap geschikt laten

maken voor dagrecreatie. In casu werd aan de gemeente geen vervaardigd
onroerend goed geleverd, aangezien door de ontzanding noch in de overige
aanwendingsmogelijkheden van het goed noch in het uiterlijk en de inrichting
van het landschap een ingrijpende wijziging is gebracht. Daarvan is ook geen

sprake indien de verdieping en de beperkte uitbreiding van de waterplas wor-
den bezien in samenhang met de sloop van de boerderij en de aanleg van de
houtwa1.37

Een bijzonderheid in deze procedure is dat het gaat om een complex on-
roerende goederen. Bij de vraag of er vervaardiging van een goed heeft plaats-
gevonden, beziet de Hoge Raad kennelijk het gehele complex. De samenhang
tussen de verschillende gedeelten van het terrein wordt daarbij kennelijk be-
paald door de bestemming ervan. Uit de vaststaande feiten blijkt dat na de

33. HR 9 december 1987, nr. 24 963, BNB 1988174.
34. Anders J.L.M.J. Vervloed en W.B. Bod, Wegwijs in de BT'W, Lelystad 1988, blz. 43, die
menen dat het enkel geven van een andere bestemming aan grond een vervaardigingshandeling
inhoudt. Deze mening lijkt evenwel in de tweede druk (Lelystad 1989) verlaten (blz. 44).
35. D.G. van Vliet, Geen vervaardiging door enkel wijziging van bestemming, Weekblad 19881
5845, blz. 1492 e.v.
36. Op het vereiste definitieve karakter van de werkzaamheden wordt gewezen door J. Reuge-
brink, Omzetbelasting, zesde druk, Deventer 1990, blz. 241, met betrekking tot het aanbrengen
van een betonbekisting en het bouwen van steigers.
37. HR 26 april 1989, nr. 25 315, BNB 1989I172, ook gepubliceerd in FED 1989~386 met mijn
aantekening. Dit arrest is door mij besproken in Vervaardiging van onroerend goed in de omzet-
belasting: benadering per complex, Weekblad 1989I5887, blz. 1291 e.v.
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verkoop van het terrein aan de gemeente het terrein door een recreatieschap
geschikt is gemaakt voor dagrecreatie.

In het onderhavige geval komen hofen Hoge Raad, uitgaande van hetzelfde
door het Hof van Justitie van de EG gegeven criterium, tot een verschillend
oordeel omtrent het al dan niet vervaardigd zijn van het onroerend goed. De
kernvraag is of de functie van het onroerend goed door de werkzaamheden
van belanghebbende naar in het maatschappelijke verkeer gangbare opvattin-
gen is gewijzigd. Het hof lijkt daarbij een subjectievere maatstaf aan te leggen
dan de Hoge Raad. De onmogelijkheid van een verdere ontzanding en de
omstandigheid dat het in de rede lag dat het onroerend goed deel ging uit-
maken van een recreatiegebied brachten het hof tot het oordeel dat de functie
van het onroerend goed gewijzigd was. Naar mijn mening heeft het hof hier
meer betekenis toegekend aan de wijziging van de bestemming van het on-
roerend goed dan aan een eventuele wijziging van de functie ervan. Een be-
stemmingswijziging behoeft niet een functiewijziging in te houden, indien men
de functie van een onroerend goed objectief benadert. Men kan stellen dat een
perceel als het onderhavige een multifunctioneel karakter heeft. Men kan het
gebruiken voor de landbouw enlof de veeteelt, men kan het gebruiken voor de
sportvisserij, men kan het gebruiken voor recreatieve doeleinden enz. Wan-
neer van een dergelijk, voor meerdere doeleinden aan te wenden onroerend
goed één aanwendingsmogeli jk afvalt - in casu de zandwinning - dan lijkt het
niet voldoende om te spreken van een wijziging van de functie van het on-
roerend goed. Een meer objectieve benadering van de functie van het goed
zien wij ook in het arrest West Indisch Huis.'~ Een aanpassing van het gebouw
aan andere bestemmingen leidde niet tot een wijziging van de functie van het
gebouw. Daarbij merk ik op dat Hoge Raad in dat arrest niet uitdrukkelijk
sprak over de functie van het gebouw voor en na de verbouwing.

Dat de Hoge Raad de functie van het onroerend goed op meer objectieve
wijze benadert blijkt in het onderhavige arrest uit het feit dat de Hoge Raad
niet spreekt van een functiewijziging, maar van een ingrijpende wijziging in de
overige aanwendingsmogelijkheden.

Het komt mij voor dat de Hoge Raad met zijn oordeel aangaande de functie
van het complex binnen de door het Hof van Justitie van de EG-uitlegging van
het begrip `vervaardigen' gebleven is. In dit verband rijst de vraag of ook na de
werkzaamheden van het recreatieschap van vervaardiging nog geen sprake is.
Ik ben geneigd dienaangaande een vervaardiging van een goed aan te nemen,
maar deze vraag was in de procedure niet aan de orde. Wel is in dit verband
van belang waar de grenzen liggen van de benadering per complex van on-
roerende goederen. Indien een opstal op een fabrieksterrein van een onder-
nemer wordt gesloopt en opnieuw volgens de eisen van de tijd wordt gebouwd,
zal die werkzaamheid ook volgens de beslissing van het Hofvan Justitie van de
EG niet meer als herstel of reparatie kunnen worden aangemerkt. De nieuwe

38. HR 17 juni 1987, nr. 23 782, BNB 19871243.
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opstal als zodanig is dan vervaardigd. Als men echter deze werkzaamheden
beziet in het kader van het totale fabrieksterrein van de ondernemer, kan
wellicht gezegd worden dat in de aanwendingsmogelijkheden van het terrein
geen ingrijpende wijziging is gebracht, zodat van vervaardiging geen sprake is.
Een zelfde redenering is denkbaar ten aanzien van de realisering van een sane-
ringsplan door een gemeente.

De Hoge Raad let niet alleen op een ingrijpende wijziging in de aanwen-
dingsmogelijkheden van het goed, maar ook op een ingrijpende wijziging in
het uiterlijk en de inrichting van het landschap. Wat betreft de wijziging van
het uiterlijk van het onroerend goed, heeft de Hoge Raad dit criterium al
eerder gehanteerd in het evengenoemde arrest West-lndisch Huis. Met be-
trekking tot de wijziging van de inrichting rijst de vraag of dit criterium speci-
fiek geldt voor een landschap of dat dit ook van toepassing is ten aanzien van
gebouwde onroerende goederen. Gelet op een eerder arrest van de Hoge
Raad;`' neem ik aan dat zulks niet het geval is. In dat arrest werd beslist dat de
verbouwing van een woning tot twee woningen geen vervaardiging van een
goed inhield, hetgeen als men het criterium van een ingrijpende wijziging van

de inrichting van het onroerend goed toepast, niet begrijpelijk zou zijn.
De vraag of inet betrekking tot onroerend goed sprake is van vervaardiging

heeft zich met name ook voorgedaan ten aanzien van het bouwrijp maken van

grond en het verbouwen van onroerende goederen. Op deze aspecten van
vervaardiging wordt in de volgende paragrafen afzonderlijk ingegaan.

5.1.3. BOUWRIJP MAKEN VAN GROND

Maagdelijke grond is grond welke niet zodanig van aard is veranderd, dat naar
de opvattingen in het maatschappelijk verkeer een nieuw goed is ontstaan.

Aan maagdelijke grond is derhalve nooit een vervaardigingshandeling ver-
richt. De levering van maagdelijke grond is dan ook steeds vrijgesteld van
omzetbelasting. De vraag is ofer, gelet op het vorenstaande, in Nederland nog
wel niet-vervaardigde grond voorhanden is. Veelal zijn er immers ten aanzien
van de grond handelingen verricht waardoor de grond een andere functie heeft
gekregen. Te denken valt aan veenafgraving, inpoldering, ontginning, bebos-
sing, enz. Ook kan gedacht worden aan het geschikt maken van de grond voor
de tuinbouw, met name de bloembollenteelt. Gelet op de strekking van de

regeling voor onroerend goed ben ik geneigd aan te nemen dat in de zin van die
regeling eerst sprake is van vervaardigde grond indien de grond voor bebou-
wing geschikt is gemaakt.

Wanneer grond bouwrijp gemaakt wordt, is sprake van een vervaardigings-

handeling.~" Onder bouwrijp maken wordt verstaan het bewerken van de

39. HR 17 december 1986, nr. 23 578. BNB 1987I59.
40. In die zin Tweede Kamer zitting 1967-1968, 9324, Memorie van Toelichting, blz. 33.
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grond zelf en het treffen van voorzieningen die uitsluitend dienstbaar zijn aan
die grond, teneinde de grond (beter) geschikt te maken voor bebouwing. Tot
de voorzieningen die uitsluitend dienstbaar zijn aan de (bouw)grond behoren
in het algemeen niet wegen e.d.a' Dit betekent dat gronden die uitsluitend
door de aanleg van wegen en dergelijke voor bebouwing geschikt worden ge-
maakt, niet bouwrijp zijn gemaakt in vorenbedoelde zin. De vraag is of dit ook
betekent dat die gronden niet zijn vervaardigd in de zin van artikel 11, eerste
lid, letter a, lo, van de Wet. Met andere woorden: kan grond die niet bouwrijp
gemaakt is toch vervaardigd zijn?4z Deze vraag wordt door de belastingdienst
bevestigend beantwoord. Aanvankelijk is het standpunt ingenomen dat onder
geheel of gedeeltelijk bouwrijpe grond dient te worden begrepen grond welke
niet zelf bewerkingen heeft ondergaan, doch in de omgeving waarvan dus-
danige voorzieningen zijn getroffen, dat hij voor bebouwing (beter) geschikt is
geworden.a' Later is dit standpunt gepreciseerd in die zin, dat grond die niet
bouwrijp gemaakt is, toch vervaardigd kan zijn, omdat voor vervaardiging
voldoende is dat de grond door het treffen van voorzieningen in de omgeving
in het maatschappelijk verkeer een andere betekenis heeft gekregen.~ Als
voorbeeld is daarvan gegeven het aanleggen van wegen door een weidegebied,
zodanig dat de resterende percelen grasland niet of in veel mindere mate kun-
nen dienen voor de uitoefening van de veeteelt, maar veeleer geschikt zijn om
als bouwgrond te dienen.as

Deze opvatting wordt naar het mij voorkomt bevestigd door de jurispruden-
tie van de Hoge Raad met betrekking tot het verdelen van een perceel grond in
kavels en het aanleggen van onverharde ontsluitingswegen en (gedeeltelijke)
riolering. In dergelijke gevallen wordt vervaardiging van een goed aangeno-
men omdat door die werkzaamheden de maagdelijke grond zodanig van aard
veranderd is dat naar de opvattingen in het maatschappelijk verkeer een nieuw
goed is ontstaan met een belangrijke meerwaarde boven de waarde als maag-
delijke grond.a`'

De hiervoor weergegeven opvatting van de belastingdienst vindt naar mijn
mening ook steun in het meergenoemde arrest van het Hof van Justitie van de
EG in de zaak Van Dijk's Boekhuis. Het Hof kent bij de vraag of van ver-

41. HR 12 maart 1980, nr. 19 239, BNB 1980I128 met noot van C.P.Tuk. Dit arrest is gewezen met
betrekking tot het ondernemerschap voor publiekrechtelijke lichamen ten aanzien van het uit-
voeren van bestemmings- en saneringsplannen. Verwezen zij naar paragraaf 4.2.2.1.
42. Zie ook D.B. Bijl, De aftrek van omzetbelasting door gemeenten bij de uitvoering van be-
stemmings- en saneringsplannen, Weekblad 1981~5493, blz. 408 en 409.
43. Paragraaf 8, tweede ( id, Toelichting Onroerende goederen, V-N 1968, blz. 895.
44. Resolutie van 16 juni 1981, nr. 280-19 756, V-N 1981, blz. 1342.
4S. In die zin ook J.M.F. Finkensieper, Bouwrecht 1988, blz. 105.
46. HR 15 mei 1985, nr. 22 473, BNB 198S1232 met noot van A.L.C. Simons.
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vaardigen sprake is een belangrijke betekenis toe aan een eventuele functie-
wijziging van het goed.~'

Zoals in paragraaf 5.1.2. is aangegeven is blijkens de jurisprudentie inzake
het begrip `vervaardigen' een fysieke handeling met betrekking tot onroerend
goed vereist. Reugebrink heeft een veel ruimere uitlegging van dit begrip be-
pleit.~ Hij acht grond bouwrijp - en daarmee vervaardigd - indien na de ad-
ministratieve ontsluiting door de gemeenteraad voorbelasting, hoe gering
ook, aan de grond kan worden toegerekend. Hij verdedigt deze uitlegging met
een beroep op een juiste werking van het omzetbelastingsysteem. Als omzet-
belasting aan de grond is toe te rekenen en de grond wordt nog niet bouwrijp
geacht, dan zal de levering van die grond vrijgesteld zijn en de evenbedoelde
omzetbelasting mitsdien niet aftrekbaar. Op die manier treedt cumulatie van
belasting op. Hoewel deze redenering mij sympathiek voorkomt, leidt een
zeer ruime uitlegging van het begrip `bouwrijp maken' slechts tot een zeer
gedeeltelijke oplossing van het probleem van de cumulatie van belasting. De-
ze cumulatie is inherent aan het bestaan van vrijstellingen binnen de bedrijfs-
kolom. Met hetzelfde recht zou dan ten aanzien van een oud onroerend goed
dat wordt geschilderd en vervolgens verkocht, gezegd moeten worden dat het
onroerend goed door het schilderen vervaardigd is, aangezien anders cumula-
tie van belasting zou optreden.

Van vervaardiging van een onroerend goed als bouwrijpe grond is ook spra-
ke bij de sloop van een opstal.4y Voor vervaardiging is ook hier vereist een
fysieke handeling ten aanzien van het onroerend goed. Niet voldoende is de
enkele bestemmingswijziging van een onroerend goed.s"

In de afgelopen jaren heeft zich het verschijnsel 'van vervuilde grond gema-
nifesteerd. Dit verschijnsel roept op een aantal punten vragen op met betrek-
king tot het al of niet vervaardigen van onroerend goed. In de eerste plaats kan
tijdens of na het verrichten van de handelingen die normaal gesproken als het
bouwrijp maken van de grond worden aangemerkt, blijken dat de grond ver-
vuild is in zodanige mate dat daarop niet gebouwd kan worden. De vraag is dan
of er door evenbedoelde handelingen toch een nieuw onroerend goed is ver-

47. S.T.M. Beelen en J.T. Sanders, Heffing van omzetbelasting bij publiekrechtelijke lichamen,
Deventer 1988, blz. 74, menen dat moet worden afgewacht ofdeze opvatting genade zal vinden in
de ogen van de Hoge Raad. J.M.F. Finkensieper, Compendium van de omzetbelasting, vierde
druk, Deventer 1986, blz. 78, spreekt in dit verband van een `gewrongen situatie'. Blijkens Bouw-
recht 1988, blz. ]O5, acht hij de uitkomst van die situatie evenwel bevredigend.
48. J.Reugebrink, Enkele aspec[en van de heffing van omzetbelasting ten aanzien van onroerend
goed, Bouwrecht 1976, blz. 639.
49. TC 30 november 1976, nr. 11 135 O'68, BNB 1977~154, en Hof 's-Gravenhage 25 juni 1981, nr.
111I1980, BNB 19821249. In die zin ook J.Reugebrink, Omzetbelasting, zesde druk, Deventer
1990, blz. 242.
50. TC 15 februari 1977, nr. ] 1 089 O'68, BNB 1977I203, en HR 6 juli 1988, nr. 24 724, BNB
19881278 met noot van J. Reugebrink. In dezelfde zin ook A.E. de Moor in zijn bespreking van dit
arrest in FED 1988~588. Hij concludeert dat aan de schrijftafel geen onroerend goed wordt ver-
vaardigd.
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vaardigd. Naar mijn mening moet die vraag bevestigend worden beantwoord.
De grond heeft door die handelingen in het maatschappelijk verkeer een an-
dere functie gekregen. Dat er ten aanzien van die grond nog een beletsel blijkt
te zijn de bouw aan te vangen doet daaraan op zichzelf niet af.51 In de tweede
plaats rijst de vraag of het reinigen van vervuilde grond op zichzelf een ver-
vaardigingshandeling is. Naar mijn mening moet bij de beantwoording van die
vraag worden gelet op de functie die de grond vóór de reiniging had. Als het
reinigen van de grond niet geschiedt om aan de grond een andere bestemming
te kunnen geven, lijkt mij van vervaardiging geen sprake. Het gaat dan naar
mijn mening om de herstel- en reparatiewerkzaamheden, waarover in het ar-
rest van het Hof van Justitie van de EG in de zaak Van Dijk's Boekhuis wordt
gesproken. Gaat het er echter om de grond door de reiniging geschikt te ma-
ken voor een andere bestemming van de grond, dan meen ik dat van ver-
vaardiging kan worden gesproken.5~

5.1.4. VERBOUWING VAN ONROEREND GOED

De vraag of werkzaamheden ten aanzien van een onroerend goed leiden tot de
vervaardiging van een goed is in de rechtspraak met name aan de orde geweest
met betrekking tot de verbouwing van onroerende goederen. Van het doen
ontstaan van een nieuw goed in het maatschappelijk verkeer is niet alleen
sprake in gevallen waarin goederen - in de zin van de omzetbelasting - in dit
verkeer worden gebracht, welke daarin eerst nog niet waren, doch ook in ge-
vallen waarin goederen die reeds in het maatschappelijk verkeer zijn door
bepaalde handelingen een andere betekenis in dat verkeer krijgen, aldus de
Tariefcommissie.5; Op grond van dit uitgangspunt kan de verbouwing van een
onroerend goed leiden tot de vervaardiging van een nieuw onroerend goed.
Met inachtneming van dit uitgangspunt zijn door de Tariefcommissie, de Ge-
rechtshoven en de Hoge Raad een groot aantal gevallen beslist.

Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat van vervaardigen geen sprake is bij een
weinig ingrijpende verbouwing van een pand." Op vragen dienaangaande is
geantwoord dat de voor de hand liggende uitleg die aan het begrip `vervaar-
digen' ten grondslag ligt, met zich brengt dat niet al te snel sprake zal zijn van
het ontstaan van een nieuw onroerend goed door verbouwing van een be-
staand pand.55

Ook ten aanzien van de vraag of een verbouwing de vervaardiging van een

51. In die zin ook J.M.F. Finkensieper, Bouwrecht 1988, blz. 106. Hij wijst ter vergelijking op de
bouw van een huis zonder dak, dat hoewel nog niet geschikt voor bewoning toch als een nieuw
goed moet worden aangemerkt.
52. In overeenkomstige zin J.M.F. Finkensieper, Bouwrecht 1988, blz. 106.
53. TC 2 december 1974, nr. 10 998 O'68.
54. Tweede kamer zitting 1967-1968, 9324, Memorie van Toelichting, blz. 33.
55. Tweede Kamer zitting 1967-1968, 9324, Memorie van Antwoord, blz. 32 Lk.
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nieuw onroerend goed ten gevolge heeft speelt het arrest van het Hof van
Justitie van de EG in de zaak Van Dijk's Boekhuis een belangrijke rol. In dat
arrest heeft het Hof onder meer overwogen dat onderhouds- en reparatie-
werkzaamheden, hoe ingrijpend ook, die aan het desbetreffende goed uit-
sluitend de functie teruggeven die het voordien had, zonder dat een nieuw
goed ontstaat, niet het vervaardigen van een goed is. Het is daarom van belang
de rechterlijke beslissingen die vóór het evenbedoelde arrest zijn genomen te
toetsen aan de uitlegging die het Hof aan het begrip `vervaardigen' geeft.

Een beschouwing van de rechterlijke beslissingen met betrekking tot de
verbouwing van onroerende goederen in de periode tot en met 1985 leidt tot de
conclusie dat voor de vraag of in het desbetreffende geval door de verbouwing
van een pand een nieuw onroerend goed is vervaardigd gelet werd op een
aantal concrete factoren,5ó en wel:
- de omvang van de werkzaamheden aan het pand;
- de kosten van de werkzaamheden, zowel op zichzelf bezien als in verhou-

ding tot de waarde van het pand vóór de verbouwing;
- een verandering van de economische bestemming van het pand;''
- het al of niet aanbrengen van dermate omvangrijke herstellingen, dat de

wederopbouw naar zijn economische betekenis als nieuwbouw is aan te
merken;

- een verandering in het exterieur;
- een verandering in de lokatiewaarde.
Ter illustratie is hierna een overzicht gegeven van een reeks arresten en uit-
spraken inzake de vraag of de verbouwing tot vervaardiging van een nieuw
onroerend goed leidde, waarin de betekenis van een aantal van bovenver-
melde factoren is aangegeven.`x

Ten aanzien van de vorenvermelde factoren heeft de "I'ariefcommissie over-
wogen dat zij een rol kunnen spelen en dat die factoren niet alleen op zichzelf,
doch ook in onderlinge samenhang moeten worden beschouwd.5y Deze formu-
lering laat terecht een ontsnappingsmogelijkheid. Het is immers best mogelijk
en ook meermalen vertoond, dat zeer kostbare werkzaamheden naar maat-

56. Zie D.B. Bijl, Het verbouwen van onroerende goederen: vervaardiging?, Weekblad 19761
5266, biz. 332 e.v.
57. Door de Tariefcommissie ook wel omschreven als `de aanwezigheid van zodanige inwendige
en uitwendige verbouwingen dat moet worden gesproken van een veranderde economische be-
stemming van het gehele gebouw'. Bijvoorbeeld de uitspraak, te kennen uit HR 17 december
1975, nr. 17 785, BNB 1976I40 met noot van L.F. Ploeger.
58. Dit overzicht is in hoofdzaak ontleend aan D.B. Bijl, Rechtspraak inzake enige omzetbelas-
tingtechnische aspecten van het (laten) verbouwen van onroerende goederen: een voorlopige
balans (I), Weekblad 1977I5318, blz. 497 e.v. De arresten en uitspraken zijn uitvoeriger beschre-
ven in D.B. Bijl, Omzetbelasting en onroerend goed, derde druk, Deventer 1987, blz. 33 e.v.
59. Bijvoorbeeld TC 2 december 1974, nr. 10 745 O'68, BNB 1975I155. J. Reugebrink, Enkele
aspecten van de heffing van omzetbelasting ten aanzien van onroerend goed, Bouwrecht 1976, blz.
640, meende dat de relevante omstandigheden zich niet cumulatief behoefden voor te doen, doch
dat doorgaans één van die omstandigheden voldoende was om tot vervaardiging te concluderen.
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schappelijke opvattingen geen nieuw goed doen ontstaan. Ook het omgekeer-
de is denkbaar. Opgemerkt zi j dat in de jurisprudentie van de Tariefcommissie
aan de tijdelijke aard van een verbouwing geen consequenties worden ver-
bonden.~" Naar mijn mening is dit een juist standpunt, aangezien de wettelijke
bepalingen waarin de vervaardiging van een goed een rol speelt, op geen enke-
le wijze steun geven aan de stelling dat alleen van vervaardigen sprake is als het
betreft goederen die een lang leven beschoren zijn.

De Moorb' heeft uit de jurisprudentie van de Tariefcommissie inzake ver-
bouwingen tot en met 1976 de conclusie getrokken dat de Tariefcommissie
nogal snel vervaardiging van een nieuw onroerend goed aannam. Hij ziet als
bedoeling van de Wet het opnieuw heffen van omzetbelasting indien een on-
roerend goed als zodanig is verbruikt, zodat na een ingrijpende verbouwing
het onroerend goed als het ware een nieuw leven begint. Als een verbouwing
slechts inhoudt een modernisering, dat wil zeggen een aanpassing aan de eisen
des tijds, of een geschikt maken voor een andere bestemming, zou zijns inziens
niet van vervaardigen moeten worden gesproken, omdat dan niet kan worden
gezegd dat het `oude' onroerend goed als het ware is verbruikt.

Bezien tegen het licht van het meergenoemde arrest van het Hof van Justitie
van de EG in de zaak Van Dijk's Boekhuis lijkt de gereleveerde nationale
jurisprudentie niet op alle punten te voldoen aan de in dat arrest aangelegde
criteria. Van doorslaggevend belang is in dat arrest het ontstaan van een goed
dat tevoren niet bestond, dat is een goed waarvan de functie volgens de in het
maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen verschilt van de functie die het
oorspronkelijke goed had.

Ter verduidelijking voegt het Hof daaraan toe dat onderhouds- en repara-
tiewerkzaamheden, hoe ingrijpend ook, die het goed uitsluitend de oorspron-
kelijke functie teruggeven, geen vervaardigingshandelingen zijn. Deze toe-
voeging duidt er naar mijn mening op dat het Hof de functie na herstel of
reparatie niet toetst aan de functie van het goed onmiddellijk vóór herstel of
reparatie, maar aan de functie die het goed had vóórdat de omstandigheid die
herstel of reparatie noodzakelijk maakte zich voordeed. Daarbij valt te den-
ken aan gebruik van het goed, verwaarlozing en wellicht ook aan brand. Ver-
geleken met de evenbedoelde jurisprudentie komt dit naar mijn mening neer
op een beperking van het begrip `vervaardigen' in gevallen van verbouwing
van onroerende goederen.ó2 Niet alleen de aanpassing van een pand aan de
eisen des tijds zal geen vervaardiging opleveren, maar ook niet de herbouw

60. TC 2 december 1974, nr. 10 619 O'68, BNB 1975~154.
61. A.E. de Moor, Omzetbelasting en onroerend goed, tweede druk, Deventer 1976, blz. 30.
62. In die zin ook J.M.F. Finkensieper in het preadvies `Bouwrijpe grond: juridische aspecten van
het bouwrijp maken van bouwterreinen' voor de Vereniging voor Bouwrecht 1987, blz. 126, en
J.K. Moltmaker, Belastingen van rechtsverkeer, vierde druk, Deventer 1988, blz. 64. H.Schutte-
vaer en M.P. Bongard, Kort begrip van rechtsverkeersbelastingen en registratie, vierde druk,
Arnhem 1987, blz. 120, vermelden nog de `oude' criteria, overigens met de raad in voorkomende
gevallen een rechterlijke uitspraak uit te lokken.
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van een verzakt pand of de restauratie van een kasteelruïne.~ De nadruk die
het Hof legt op de functie van het goed zal bepaalde tot nog toe door de rechter
relevant geachte factoren als de omvang van de werlczaamheden en de kosten
daarvan, zowel relatief als absoluut gezien, in betekenis doen verminderen.

De conclusie dat aan het begrip `vervaardigen' in gevallen van verbouwing
van onroerende goederen vanaf 1985 een beperkter betekenis moet worden
toegekend wordt naar mijn mening bevestigd uit de nadien tot stand gekomen
jurisprudentie.~ Het betreft hier de volgende beslissingen.
1. Een pand werd aangekocht voor f 509 000 inclusief kosten. Aan het pand
werden werkzaamheden verricht tot een bedrag van f 369 000 exclusief om-
zetbelasting. Deze werkzaamheden hielden een splitsing in van het pand in
twee afzonderlijk te gebruiken en volledig van elkaar afgescheiden woningen.
Deze splitsing werd uitgevoerd door het dichten van bestaande verbindingen
en het aanbrengen van nieuwe muurgedeelten. Verder werd in het ontstane
pand A een deel van de garage verbouwd tot keuken, een deel van de garage,
de bijkeuken, het portaal en de keuken verbouwd tot woonkamer en werd het
portaal verbouwd. In het pand B werd een deel van de woonkamer verbouwd
tot keuken, de serre verbouwd tot entree en de woonkamer uitgebreid met het
terras door volledige beglazing van het terras en aanvulling van de muurpartij-
en. Door de werkzaamheden werden de zuidelijke voorgevel en de westelijke
zijgevel van het pand gewijzigd. De Hoge Raad besliste dat van deze werk-
zaamheden niet kon worden gezegd dat zij een zo ingrijpende wijziging van
het pand inhielden dat daardoor een goed werd voortgebracht dat tevoren niet
bestond.bs

Gelet op de zich in deze zaak voordoende omstandigheden acht ik het niet
twijfelachtig dat op grond van de in de vroegere jurisprudentie relevant geach-
te factoren tot vervaardiging moet worden geconcludeerd. Ook in het licht van
de uitlegging van dit begrip door het Hof van Justitie van de EG acht ik de
beslissing van de Hoge Raad niet zonder meer begrijpelijk. Van doorslagge-
vend belang is daarbij immers de functie van het goed. Het komt mij voor dat
naar maatschappelijke opvattingen een pand bestaande uit twee woningen iets
geheel anders is dan een pand bestaande uit één woning.`~

63. De mening van de Redactie van Vakstudie Nieuws, V-N 1985, blz. 2128, dat het arrest van het
Hof van Justitie van de EG `weinig nieuws' brengt voor de Nederlandse praktijk, acht ik dan ook
onjuist.
64. In die zin ook L. Wolfsbergen, Fiscaal bouwrecht aflevering IV, Bouwrecht 1989, blz. 57 e.v.
65. HR 17 december 1986, nr. 23 578, BNB 1987~59.
66. J. Reugebrink, Omzetbelasting, zesde druk, Deventer 1990, blz. 108, vraagt zich naar aan-
leiding van het arrest af of het bouwrijp maken van grond dan nog wel als vervaardigen kan
worden aangemerkt. Alsdat niet zo is, dan komt zijns inziens het hele onroerend-goedstelsel in de
omzetbelasting in het moeras terecht. S.T.M. Beelen enJ.T. Sanders, Heffing van omzetbelasting
bij publiekrechtelijke lichamen, Deventer 1988, blz. 73, menen dat met een beroep op het spraak-
gebruik de conclusie dat er niet vervaardigd is, niet kan worden verdedigd.
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2. Een stichting heeft in 1977 het West-Indisch Huis te Amsterdam verworven.
Dit gebouw dateert uit de zeventiende eeuw en heeft sedertdien verschillende
bestemmingen gehad. In 1975 zijn de zolderverdiepingen door brand teloor
gegaan en zijn de daaronder gelegen verdiepingen gedeeltelijk door brand en
water aangetast. Reeds voor de brand was het pand een monument in de zin
van de Monumentenwet en behoefde het omvangrijk en kostbaar onderhoud.
Van de aanvang af heeft de stichting de bedoeling gehad het gebouw als een-
heid te bewaren en het aan de hand van historische gegevens te restaureren en
reconstrueren. In dat kader zijn de kappen van het gebouw opnieuw aange-
bracht waarbij de balklagen, de zoldervloeren en het metselwerk zijn ver-
nieuwd en het hout is vervangen. Vervolgens zijn de tussenwanden en het
grootste deel van de vloer van de tweede verdieping gesloopt. De souterrains
zijn hersteld, het niveau van de hoofdverdieping is teruggebracht op het ni-
veau van 1623, de oude trappen zijn gesloopt, de binnenindeling van de oost-
vleugel is geheel gewijzigd, de vloeren zijn deels van nieuw marmer en parket
voorzien en er zijn nieuwe schouwen aangebracht. Voorts zijn in de tweede
zuidvleugel van het gebouw zeven bejaardenwoningen gebouwd. Het pand
was bij de vorige eigenaar in gebruik als opslagruimte voor textielgoederen.
Na de verbouwing is een deel van het pand verhuurd aan de gemeente Am-
sterdam voor het voltrekken van huwelijken, een ander deel aan de Volks-
universiteit en de kelders aan een hotel voor ontvangsten en diners. De kosten
van de werkzaamheden beliepen f 8 601 231 exclusief omzetbelasting.

De Hoge Raad oordeelde dat het hier ging om een als monument aan te
merken gebouw, dat, hoezeer ook in slechte staat van onderhoud en door
brand beschadigd, nimmer heeft opgehouden als zodanig te bestaan, en waar-
van het uiterlijk bij de restauratie en reconstructie goeddeels ongewijzigd is
gehandhaafd. Dit leidde de Hoge Raad tot het oordeel dat de werkzaamheden
aan het gebouw niet een goed hebben voortgebracht, dat tevoren niet be-
stond.~'

In dit geval zijn twee factoren doorslaggevend geacht, namelijk:
- het gebouw heeft niet opgehouden als zodanig te bestaan; en
- het uiterlijk van het gebouw is goeddeels ongewijzigd gebleven.
Het Hof van Justitie van de EG heeft de mogelijkheid opengelaten dat bij
onderhouds- en reparatiewerkzaamheden van vervaardiging sprake is, hoewel
de functie van het onroerend goed daardoor niet wordt veranderd. Dit is het
geval indien die werkzaamheden de strekking van nieuwbouw hebben. Dit
geval doet zich hier volgens de Hoge Raad niet voor, omdat het gebouw niet
opgehouden heeft als zodanig te bestaan. Overigens is het opmerkelijk dat de
Hoge Raad aan de functie van het gebouw geen afzonderlijke aandacht
schenkt, hoewel die factor door het Hof van Justitie van de EG wordt bena-
drukt. Het Hof Amsterdam heeft in dit verband mede doorslaggevend geacht

67. HR 17 juni 1987, nr. 23 782, BNB 19871243. Dit arrest is door mij besproken in Een erfenis van
de heren XIX, Weekblad 1987~5796, blz. 1349 e.v.
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het feit dat een gebouw met een gewijzigde en deels uitsluitend tot het huidige
tijdsgewricht behorende bestemming is ontstaan. Toch lijkt mij deze vaststel-
ling van het Hof in het gegeven geval niet doorslaggevend. Het gaat hier gelet
op de historie van het gebouw kennelijk om een multifunctioneel gebouw:
men kan er de buit van de zilvervloot opslaan, maar ook textiel, terwijl het ook
aan schutters en ambtenaren van de burgerlijke stand onderdak kan bieden. In
zo'n geval kan een wijziging van de bestemming bij de thans vigerende uit-
legging van het begrip `vervaardigd' geen doorslaggevende rol spelen.~g

3. Een bank laat een bankgebouw verbouwen en uitbreiden. De uitbreiding
betrof 247 mZ op het parkeerterrein naast het oorspronkelijke gebouw en 154
mz kelderoppervlak voor het bankarchief. Vóór de verbouwing bedroeg de
oppervlakte van het gebouw 694 m2, verdeeld over de begane grond en een
verdieping. De kosten van de werkzaamheden beliepen f 1.340.000 exclusief
omzetbelasting. Vóór de uitvoering van de werkzaamheden had het gebouw
een waarde van f 735.000. Uit deze feiten vloeit voort dat het bankgebouw
door de ondergane verbouwing en uitbreiding niet heeft opgehouden als zoda-
nig te bestaan. Er is derhalve geen goed vervaardigd.bv

Het is na bovenvermelde beslissingen nog niet eenvoudig aan te geven waar de
Hoge Raad de grens tussen wel en niet vervaardigen in gevallen van verbou-
wing van onroerende goederen precies zal trekken. Met name is niet duidelijk
hoe zwaar de functiewijziging bij de bepaling van die grens zal tellen. Ik heb de
indruk dat de Hoge Raad aan die omstandigheid minder gewicht toekent dan
het Hof van Justitie van de EG lijkt te doen."' Wellicht heeft de Hoge Raad
hierbij zijn jurisprudentie inzake de Wet investeringsrekening voor ogen. Het
onderscheid tussen nieuwe gebouwen en bestaande gebouwen werd immers
ook, gelet op de geschiedenis van de totstandkoming van artikel 61a van de
Wet op de inkomstenbelasting 1964, beheerst door het spraakgebruik. Nieuwe
gebouwen zijn in dit verband gebouwen die tevoren niet bestonden. Bij ver-

68. S.T.M. Beelen en J.T. Sanders, Heffing van omzetbetasting bij publiekrechtelijke lichamen,
Deventer 1988, blz. 75, vragen zich af of hier slechts sprake was van restauratie en reconstructie.
Zij wijzen daarbij op de realisering van bejaardenworiingen in de vleugel die oorspronkelijk als
kerkzaal werd gebruikt.
69. HofArnhem 5 augustus 1988, nr. O S8I1986, BNB 19891326. Een verbouwing van twee bank-
gebouwen tot één bankgebouw zonder wijziging van het exterieur (monumentenpanden) was aan
de orde in Hof 's-Hertogenbosch 1 okrober 1986, nr. 1448I1983, FED 1987I118. In die procedure
waren partijen het eens over een vervaardiging van een goed, hetgeen het Hof daarop als vast-
staande aannam. In mijn aantekening op deze uitspraak heb ik twijfel geuit of een inwendige
metamorfose van het bankgebouw een vervaardiging inhoudt, nu de functie van het gebouw ken-
nelijk niet veranderd is.
70. Hof Leeuwarden 12 mei 1989, nr. 431~87, V-N 1989, blz. 2830, acht een functieverandering
een element bij de beoordeling of er naar spraakgebruik een nieuw goed is vervaardigd. Een
functiewijziging is ech[er niet doorslaggevend indien de verbouwingshandelingen dusdanig be-
perkt zijn gebleven dat het onroerend goed niet heeft opgehouden te bestaan.
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bouwing van een onroerend goed neemt de Hoge Raad niet snel het ontstaan
van een nieuw gebouw aan. Zo verhinderen het in stand laten van het funda-
ment, de buitenmuren en de balklagen het onstaan van een nieuw gebouw,
ondanks het feit dat de verbouwingskosten relatief en absoluut aanzienlijk zijn
en de functie van het gebouw wordt veranderd." Ook Van Vliet'2 leidt uit de
evenbedoelde arresten af dat een functiewijziging gepaard moet gaan met een
ingrijpende wijziging van het onroerend goed, naar aanzien en inwendige, wil
er van vervaardiging sprake zijn. Daartoe is een restauratie in oude stijl niet
voldoende. Een ingrijpende wijziging van de gevel en het inwendige leidt zijns
inziens wel tot vervaardiging, ook zonder verandering van de functie van het
onroerend goed.73 In dit licht lijkt de vorenvermelde beslissing van het Hof
Arnhem mij te ver te gaan.

In elk geval kan worden geconcludeerd dat de Hoge Raad de voor ver-
vaardiging vereiste functiewijziging objectief benadert. Door de verbouwing
moeten de aanwendingsmogelijkheden een wijziging ondergaan. Niet vol-
doende is een enkele wijziging van de bestemming door de ondernemer.

De vraag of een onroerend goed vervaardigd is kan zich ook voordoen in het
geval een pand, dat zo ingrijpend wordt verbouwd dat een nieuw goed zal
ontstaan, tijdens de verbouwing wordt geleverd. Mijns inziens dient in zo'n
geval het goed in de staat waarin het wordt geleverd te worden vergeleken met
het goed in de oorspronkelijke staat. Op grond van die vergelijking zal dan tot
vervaardiging of niet-vervaardiging moeten worden geconcludeerd." Als tot
vervaardiging wordt geconcludeerd en de koper het onroerend goed na de
afbouw gaat gebruiken voor vrijgestelde prestaties rijst de vraag of dan een
interne levering in de zin van artikel3, eerste lid, letter h, van de Wet plaats-
vindt. Daartoe is vereist dat het onroerend goed vervaardigd is. Naar mijn
mening dient voor de beantwoording van de vraag of aan dit vereiste is voldaan
een vergelijking te worden gemaakt tussen het onroerend goed in de staat
waarin de koper het heeft verworven en het onroerend goed in afgebouwde
staat. Er moet in dit verband van uit worden gegaan dat de koper het door hem
verworven onroerend goed ter beschikking heeft gesteld aan de bouwonder-
nemer. Levert evenbedoelde vergelijking niet de conclusie vervaardiging op,

71. HR 18 januari 1984, nr. 22 004, BNB 1984176. Zie ook mijn aantekening op FED 1987~118.
72. D.G. van Vliet, Geen vervaardiging door enkel wijziging van bestemming, Weekblad 19881
5845, blz. 1492 e.v.
73. Eerder, in BTW en ondernemer, Deventer 1987, blz. 100, heeft Van Vliet uit de jurispruden-
tie van het Hof van Justitie van de EG de conclusie getrokken dat in de toekomst veel meer gelet
zal worden opeen eventuele functieverandering van het goed ten gevolge van de werkzaamheden,
dan de aard en omvang van de werkzaamheden en het uiterlijk van het goed.
74. J. Reugebrink, Omzetbelasting, zesde druk, Deventer 1990, blz. 246, acht het redelijk in zo'n
geval bij de levering reeds uit te gaan van een vervaardigd onroerend goed. Dit uitgangspunt is
inderdaad niet onredelijk, doch de vraag rijst hoe dit uitwerkt met betrekking tot een eventuele
levering in de zin van artikel3, eerste lid, letter h, van de Wet door de koper. Omeen bevredigend
resultaat te bereiken zouden naar mijn mening dan de in opdracht van de verkoper verrichte
werkzaamheden geacht moeten worden in opdracht van de koper te zijn verricht.
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dan vindt door de koper geen interne levering plaats. De eventueel door de
verkoper in rekening gebrachte omzetbelasting kan dan niet (volledig) in af-
trek worden gebracht.75

Terecht wijst Reugebrink7ó erop dat de vraag of werkzaamheden ten aan-
zien van een onroerend goed een nieuw goed doen ontstaan veelal pas later
aan de orde komt. Ten aanzien van de werkzaamheden zelf is steeds omzet-
belasting verschuldigd, hetzij als levering van een goed hetzij als dienst. In
geval van latere levering van het onroerend goed kan de vraag of vervaardigd
is echter beslissend zijn voor het al dan niet verschuldigd zijn van omzetbelas-
ting ter zake van die levering.

S.1.S. KOOP-~AANNEMINGSOVEREENKOMSTEN

Het komt voor dat een bouwondernemer met gegadigden een overeenkomst
sluit tot levering van een perceel grond en daarnaast een overeenkomst tot het
bouwen van een pand op die grond. De grond wordt dan direct in eigendom
overgedragen. In gevallen waarin de bouwondernemer de grond zonder hef-
fing van omzetbelasting verkregen heeft, omdat de grond nog maagdelijk is of
al meer dan twee jaren in gebruik is geweest, kan een dergelijke constructie
voordelig zijn. Als immers de bouwondernemer de grond in onbebouwde staat
doorlevert, is ook die levering vrijgesteld van omzetbelasting op grond van
artikel l l, eerste lid, letter a, van de Wet. Met name voor particuliere gegadig-
den die de omzetbelasting niet in aftrek kunnen brengen is deze handelwijze
aantrekkelijk." Zij behoeven dan over de grond slechts overdrachtsbelasting
te voldoen. De oplevering van het pand door de bouwondernemer is een leve-
ring in de zin van artikel 3, eerste lid, letter c, van de Wet. Deze levering is
belast, omdat het een vervaardigd onroerend goed betreft dat nog niet in ge-
bruik is genomen.

Een gescheiden levering van grond en opstal heeft niet het vorenbedoelde
effect indien de bouwondernemer vóór de levering van de grond al op die
grond heeft gebouwd. Alsdan vindt een levering plaats van grond met een
(niet afgebouwde) opstal, welke levering belast is.'R

De levering van een perceel grond met een bouwplan voor die grond dient te
worden gekwalificeerd als de levering van een perceel grond. Indien die grond

75. Opgemerkt zij dat in gevallen waarin het bepaalde in artikel 31 van de Wet van toepassing is,
de koper op grond van artikel 8 van de Uitvoeringsbeschikking voor de berekening van de ver-
schuldigde omzetbelasting in de plaats wordt gesteld van de verkoper. In die gevallen verricht de
koper een levering in de zin van artikel 3, eerste lid, letter h, van de Wet.
76. J. Reugebrink, Omzetbelasting, zesde druk, Deventer 1990, blz. 244.
77. TC 15 februari 1977, nr. 11 089 O'68, BNB 1977I203.
78. HR 11 april 1979, nr. 19 243, BNB 1979I171 met noot van L.F. Ploeger.
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nog niet bouwrijp gemaakt c.q. bebouwd is, is de levering vrijgesteld van om-
zetbelasting.79

Het komt voor dat grond wordt geleverd die nog niet of niet volledig bouw-
rijp is gemaakt, terwijl die grond na de levering (verder) bouwrijp wordt ge-
maakt en aan de koper van de grond een vergoeding in rekening wordt ge-
bracht welke gebaseerd is op de grond in bouwrijpe staat. Zo deed zich het
geval voor waarin een bouwondernemer bos- en weidegrond kocht en met de
gemeente een overeenkomst sloot, waarin deze zich verplichtte de grond
bouwrijp te maken voor rekening van de bouwondernemer. Voordat de grond
daadwerkelijk bouwrijp werd gemaakt, werd de grond door de bouwonder-
nemer geleverd tegen een vergoeding die betrekking had op de levering van
bouwrijpe grond. Vervolgens werd de grond door de gemeente bouwrijp ge-
maakt. In dit geval besliste de Hoge Raad dat grond was geleverd die niet
vervaardigd was, zodat de vrijstelling van omzetbelasting van toepassing was.
Voorts overwoog de Hoge Raad dat de bouwondernemer zich verbonden had
bouwrijpe grond te leveren. Dit leidt ertoe dat de bedongen vergoeding dient
te worden gesplitst in een deel dat betrekking heeft op de grond in de staat
waarin deze zich ten tijde van de levering bevond en een deel dat betrekking
heeft op de ten tijde van de levering nog uit te voeren werkzaamheden.~o In
deze casus wordt in elk geval een levering van grond verricht. Deze levering is
vrijgesteld, omdat de grond niet bouwrijp is gemaakt. De vraag is of er daar-
naast door de bouwondernemer nog een prestatie is verricht. Niet gezegd kan
worden dat de bouwondernemer de grond bouwrijp heeft gemaakt en aldus
een levering in de zin van artikel 3, eerste lid, letter c, van de Wet heeft ver-
richt.~` Mogelijk kan uit het totaal van het tussen de bouwondernemer en de
koper overeengekomene worden afgeleid dat de bouwondernemer zich jegens
de koper heeft verbonden de grond bouwrijp te doen maken. Deze door de
Hoge Raad gemaakte gevolgtrekking is echter voor betwisting vatbaar, omdat
de bouwondernemer te dien aanzien niet meer heeft gedaan dan het afgeven
van een bankgarantie op grond waarvan mocht worden aangenomen dat de
gemeente de grond bouwrijp zou maken. Het is de vraag of deze omstandig-
heid voldoende is om een tweede prestatie van de bouwondernemer jegens de
koper aan te nemen.BZ Overigens acht ik het redelijk om in gevallen als deze
een dergelijke prestatie aan te nemen, die dan zou kunnen worden omschre-

79. Hof 's-Hertogenbosch 26 november 1982, nr. 957~1979, BNB 1984~136.
80. HR 6 juli 1988, nr. 24 724, BNB 19881278 met noot van J. Reugebrink.
81. Een dergelijke levering wordt, mijns inziens ten onrechte, aangenomen door redactie Vak-
studie Nieuws, V-N 1988, blz. 2302, en kennelijk ook door L. Wolfsbergen, Fiscaal Bouwrecht
aflevering IV, Bouwrecht 1989, blz. 57 e.v.
82. In die zin ook J. Reugebrink in zijn noot op het arrest in BNB 1988~278, die om die reden
betreurt dat de motivering van het arrest zo kort is.
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ven als het doen bouwrijp maken van de grond. Deze prestatie is dan als een
dienst te kwalificeren, welke belast is.s'

In een geval waarin in geschil was of de door een makelaar in rekening
gebrachte omzetbelasting in aftrek kon worden gebracht, besliste de Hoge
Raad dat zulks niet het geval is indien de levering van het onroerend goed
vrijgesteld is.`~ Een opmerkelijk aspect in dit geval was dat in de koopover-
eenkomst de verkoper de verplichting op zich nam de desbetreffende grond te
(laten) reinigen. De prijs die voor de grond werd bedongen was kennelijk die
van `schone' grond. De Hoge Raad gaat hier op dit aspect niet in. De vraag
rijst echter of de verkoper in dit geval in de hierboven beschreven visie van de
Hoge Raad niet twee prestaties heeft verricht, namelijk de levering van het
onroerend goed en een dienst bestaande uit het (laten) reinigen van de grond
ten behoeve van de koper. Als dat het geval is zou verdedigd kunnen worden
dat de omzetbelasting die op de kosten van de verkoop van het onroerend
goed drukken ten dele aftrekbaar zijn, namelijk voor zover betrekking heb-
bend op laatstbedoelde prestatie.

5.1.6. EERSTE INGEBRUIKNEMING

Als een onroerend goed vervaardigd is, is de levering ervan belast indien het
onroerend goed geleverd wordt vóór, op of uiterlijk twee jaren na het tijdstip
van eerste ingebruikneming van het onroerend goed. Dit betekent dat het van
groot belang is het tijdstip van de eerste ingebruikneming te bepalen. Op dat
tijdstip begint immers de termijn van twee jaren te lopen. De heffing van om-
zetbelasting ten aanzien van leveringen in de periode na de eerste ingebruikne-
ming van het onroerend goed heeft ten doel het ontgaan van belasting te voor-
komen. Zoals in paragraaf 3.2.1. is aangegeven biedt de Zesde richtlijn daar-
toe onder meer de mogelijkheid de levering van een onroerend goed te belas-
ten tot maximaal twee jaren na de eerste ingebruikneming.

Er bestaat enige jurisprudentie inzake het begrip `goederen die bij de onder-
nemer reeds als bedrijfsmiddel in gebruik zijn geweest', welk begrip een rol
speelde bij de toepassing van de in de jaren 1969 tot en met 1972 geldende

83. In die zin ook A.E. de Moor in zijn aantekening op het arrest in FED 1988~588. De Moor leest
in het arrest dat de Hoge Raad hier één prestatie aanwezig acht, waarvan de vergoeding moet
worden gesplitst, hetgeen zijns inziens onjuist is.
84. HR 19 oktober 1988, nr. 24 987, BNB 1989~72, ook gepubliceerd in FED 19881771 met mijn
aantekening. Vermeldenswaardig is in dit verband ook Hof Amsterdam 28 maart 1989, nr. 317188,
V-N 1989, blz. 3494, waarin aan de orde was de prestatie van een makelaar die niet leidde tot de
levering van het desbetreffende pand, terwijl ongeveer een jaar later het pand door bemiddeling
van een andere makelaar (vrijgesteld) werd geleverd. Het Hofoordeelde de door de eerste make-
laar in rekening gebrachte omzetbelasting niet aftrekbaar, omdat er in situaties als deze vanuit
moet worden gegaan dat de dienstverlening van de makelaar is vemcht met het oog op een vrijge-
stelde levering van onroerend goed en uitsluitend daarvoor betekenis heeft. Daaraan doet niet af
dat het beoogde resultaat niet of eerst later wordt bereikt.
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overgangsregeling voor bedrijfsmiddelen.gs Blijkens de parlementaire behan-
deling van de onderhavige regeling dient deze jurisprudentie bij de bepaling
van het tijdstip van eerste ingebruikneming tot uitgangspunt te worden geno-
men.~ Uit deze jurisprudentie kan worden afgeleid dat een zekere betekenis
dient te worden toegekend aan de bestemming en het feitelijk gebruik van het
goed. Een min of ineer incidenteel gebruik, dat niet overeenkomt met de be-
stemming van het onroerend goed, kan dan ook niet worden beschouwd als
een eerste ingebruikneming.87 Zo zal in het algemeen niet van een eerste inge-
bruikneming kunnen worden gesproken wanneer bijvoorbeeld een bouwon-
dernemer een door hem gebouwde woning tijdelijk voor de opslag van mate-
rialen gebruikt. Naar mijn mening dient in deze gevallen het gebruik van het
onroerend goed zowel vreemd aan de bestemming ervan te zijn als van voor-
bijgaande aard. Een gebruik vreemd aan de bestemming van het goed dat een
duurzamer karakter draagt, betekent mijns inziens een ingebruikneming van
het onroerend goed, zij het gepaard gaande met een bestemmingswijziging
ervan.

Het komt voor dat nieuwe onroerende goederen zonder medewerking of
goedvinden van de eigenaar in gebruik worden genomen. Bij deze wel als
kraken aangeduide handeling rijst de vraag of daardoor sprake is van een eer-
ste ingebruikneming, waardoor de twee-jaarstermijn gaat lopen. De belas-
tingdienst beantwoordt deze vraag bevestigend, omdat artikel 11, eerste lid,
letter a, lo, van de Wet geen onderscheid maakt tussen gebruik door of inet
toestemming van de eigenaar en ander gebruik.~ Deze opvatting lijkt mij
juist, zij het dat het dan wel moet gaan om een meer duurzaam gebruik van het
onroerend goed dan wel een minder duurzaam gebruik van het onroerend
goed overeenkomstig de bestemming ervan. Een tijdelijke inbezitneming van
een onroerend goed teneinde het te verbouwen tot een fort om de confrontatie
met de politie te kunnen aangaan, voldoet niet aan die voorwaarde.

De vraag is of het begrip `eerste ingebruikneming' feitelijk dan wel meer
juridisch moet worden opgevat. In gevallen waarin een ondernemer een on-
roerend goed verwerft teneinde dat in het kader van zijn onderneming te ge-
bruiken, dient als tijdstip van eerste ingebruikneming gelet op het spraak-
gebruik naar mijn mening te gelden het tijdstip waarop het onroerend goed
daadwerkelijk wordt aangewend. Dit is ook in overeenstemming met de wets-
geschiedenis. In dat kader is gesteld dat het tijdstip van eerste ingebruikne-
ming tevens het tijdstip is waarop de herzieningsperiode voor het onroerend
goed een aanvang neemt.89 Kennelijk is hier bedoeld de herzieningsperiode

85. Artikel 45 van de Wet. Zie paragraaf 5, vijfde lid, van de Toelichting Overgangsregeling voor
bedrijfsmiddelen, V-N 1968, blz. 998.
86. Tweede Kamer zitting 1977-1978, 14 887, Memorie van Antwoord, blz. 20 en 21.
87. Zie HR 24 december 1975, nr. 17 794, BNB 1976141 met noot van L.F. Ploeger, en TC 9 maart
1976, nr. 11 499 O'68, V-N 1976, blz. 1006.
88. Resolutie van 8 september 1980, nr. 280-12 233, V-N 1980, blz. 2035.
89. Tweede Kamer zítting 1977-1978, 14 887, Memorie van Antwoord, blz. 21.
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op de voet artikel 15, vijfde lid, van de Wet. Aan die periode kan blijkens
artikel 15, derde lid, van de Wet voorafgaan een periode tussen het tijdstip
waarop het goed door de ondernemer is betrokken en de daadwerkelijke aan-
wending van het goed. Uit de systematiek van deze bepalingen valt derhalve af
te leiden dat de eerste ingebruikneming een feitelijk karakter draagt; het gaat
om de daadwerkelijke aanwending van het desbetreffende onroerend goed.~
Dit past naar mijn mening ook in de strekking van de twee-jaarstermijn. Een
andere opvatting zou ertoe kunnen leiden dat de enkele leegstand van een
onroerend goed gedurende meer dan twee jaren, dat onroerend goed in de
vrijgestelde sfeer brengt.

Aangenomen mag worden dat in gevallen van verwerving van een nieuw
onroerend goed door een niet-ondernemer hetzelfde geldt.91

Enigszins gecompliceerder ligt de zaak in gevallen waarin een ondernemer
een onroerend goed verwerft en dat vervolgens gaat verhuren. De aanvang
van de verhuur zal in die gevallen bepalend zijn voor de aanvang van de herzie-
ningsperiode voor het onroerend goed. Ten aanzien van de verhuurder is dan
sprake van het bezigen van het onroerend goed in het kader van zijn onder-
neming. Het kan evenwel zijn dat de huurder het onroerend goed niet on-
middellijk feitelijk in gebruik neemt. Naar mijn mening verdient het gelet op
het spraakgebruik de voorkeur ook in deze gevallen aan te nemen dat de eerste
ingebruikneming plaatsvindt op het tijdstip waarop de huurder het onroerend
goed daadwerkelijk in gebruik neemt.92

Met betrekking tot de toepassing van artikel 3, eerste lid, letter h, van de
Wet heb ik in paragraaf 4.3.11. aan de orde gesteld de vraag wanneer wordt

90. In gelijke zin HR4 oktober 1989, nr. 25 684, BNB 1989I320, waarin voor de ingebruikneming
van een woning wordt vereist dat de woning metterwoon wordt betrokken. Dit duidt op een
feitelijke ingebruikneming, zodat een enkele beschikbaarstelling of beschikbaarheid van een on-
roerend goed onvoldoende moet worden geacht om van een ingebruikneming te kunnen spreken.
In die zin ook J. Reugebrink, Omzetbelasting, zesde druk, Deventer 1990, blz. 245. In dit verband
trekt hij ookeen parallel met het tijdstip waarop over goederen wordt beschikt in de zin van artikel
3, eerste lid, letter h, van de Wet, namelijk bij de daadwerkelijke aanwending van de goederen
(b1z.246). Dit verband wordt ook gelegd door J.L.M.J. Vervloed en W.B. Bod, Wegwijs in de
BTW, tweede druk, Lelystad 1989, blz. 151.
91. In de Resolutie van 8 september 1980, nr. 280-12 233, V-N 1980, blz. 2035, wordt daar im-
pliciet van uit gegaan.
92. Dit volgt mijns inziens ook uit HR 4 oktober 1989, nr. 25 684, BNB 1989I320. In die zin ook
Infobulletin 87~175, V-N 1987, blz. 908, D.G. van Vlie[, BTW en ondernemer, Deventer 1987,
blz. 101, en W.J.H.C. Daamen en L.J.H. Simons, Nieuwe BTW op onroerend goed, WPNR
1979I5485, blz. 437 e.v.. J.M.F. Finkensieper, Compendium van de omzetbelasting, vierde druk,
Deventer 1986, blz. 79, acht ruimte voor twijfel aanwezig. J.K. Moltmaker, Belastingen van
rechtsverkeer, vierde druk, Deventer 1988, blz. 64, laat de vraag open. Hij constateert dat toepas-
sing van een juridisch begrip de vraag oproept aan welk rechtsfeit de kwalificatie `eerste inge-
bruikneming' moet worden toegekend en dat bij hantering van een feitelijk begrip het tijdstip
daarvan later doorgaans bijzonder moeilijk zal zijn te bewijzen. H. Schutteváer en M.P. Bongard,
Kort begrip van rechtsverkeersbelastingen en registratie, vierde druk, Arnhem 1987, blz. 120 en
121, gaan zonder meer uit van een feitelijk begrip `eerste ingebruikneming'.
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beschikt over een goed in gevallen waarin het goed in fasen daadwerkelijk
wordt aangewend. Een dergelijke vraag kan ook ten aanzien van de bepaling
van het tijdstip van eerste ingebruikneming van een onroerend goed worden
gesteld. Het Hof 's-Hertogenbosch heeft beslist dat in een geval van gefaseer-
de ingebruikneming van een onroerend goed eerst de vraag moet worden be-
antwoord of het betreft één onroerend goed dan wel verschillende onroerende
goederen. Indien het gaat om één onroerend goed wordt het tijdstip van eerste
ingebruiknenling van dat goed bepaald door de ingebruikneming van het es-
sentiële deel van het goed.y3 Het betrof hier een hal met daarin een scheeps-
helling en een gedeelte met een vlakke vloer waarop zich onder meer een
kantoor en een kantine bevinden. Eerst werd de hal voltooid en daarna werd
de scheepshelling gebouwd. Intussen werd alvast een deel van de hal in ge-
bruik genomen als kantoor, kantine en bouwplaats voor kleine jachten waar-
voor geen scheepshelling nodig was. Het Hof oordeelde dat in casu sprake was
van één onroerend goed en voorts dat de scheepshelling daarvan het essentiële
onderdeel vormde. Het onroerend goed werd daarom eerst in gebruik geno-
men op het tijdstip van ingebruikneming van de scheepshelling en niet reeds
op het tijdstip van ingebruikneming van de andere ruimten, omdat het bij dit
laatste niet ging om een gebruik overeenkomstig de bestemming van het on-
roerend goed, namelijk het functioneren als overdekte scheepshelling. In de
gegeven situatie lijkt mij deze beslissing juist. Moeilijker ligt de vraag bij bij-
voorbeeld de ingebruikneming van de verschillende woningen in een flatge-
bouw. Hoewel daarbij veelal sprake is van één onroerend goed lijkt een be-
handeling per woning mij in die gevallen redelijk, zoals ik ook ten aanzien van
de toepassing van artikel 3, eerste lid, letter h, van de Wet heb bepleit. In die
gevallen is ook bezwaarlijk een essentieel onderdeel van het onroerend goed
aan te wijzen.

Gecompliceerde situaties kunnen zich in dit verband ook voordoen bij het in
gebruik nemen van fabriekscomplexen en kantoorgebouwen.94 Ten aanzien
van fabrieken stellen Vervloed en Bod dat de eerste ingebruikneming plaats-
vindt bij de aanvang van de produktie.95 Ik kan mij daarin vinden indien hier-
mee bedoeld is het `opstarten' van de fabriek. De eerste ingebruikneming
vindt naar mijn mening niet eerst plaats op het tijdstip waarop voor verkoop
geschikte produkten worden verkregen en ook niet op het tijdstip waarop de
desbetreffende installaties voldoen aan de daarvoor geldende specificaties.
Ten aanzien van kantoorgebouwen die in gedeelten worden betrokken legt
Van Vliet het tijdstip van eerste ingebruikneming bij de ingebruikneming van

93. Hof 's-Hertogenbosch 12 oktober 1988, nr. 3847~1987, FED 1989~268.
94. Zie J.K. Moltmaker, Belastingen van rechtsverkeer, vierde druk, Deventer 1988, blz. 64, die
het antwoord op de door hem opgeworpen vraag in het midden laat. J. Reugebrink, Omzet-
belasting, zesde druk, Deventer 1990, blz. 247, acht de te hanteren criteria vaag en acht praktische
problemen op dit punt onontkoombaar.
95. J.L.M.J. Vervloed en W.B. Bod, Wegwijs in de BTW, tweede druk, Lelystad 1989, blz. 151.
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het eerste gedeelte van het gebouw.~ Nu bij dergelijke gebouwen moeilijk een
essentieel onderdeel valt aan te wijzen, meen ik dat die opvatting tot een be-
vredigend resultaat leidt, mits het gaat om een ingebruikneming van de ver-
schillende gedeelten van het gebouw door dezelfde ondernemer. Betreft het
een kantoorgebouw waarin verschillende ondernemers worden gehuisvest,
dan acht ik een oplossing zoals hiervoor aangegeven ten aanzien van flatge-
bouwen meer voor de hand te liggen.

Het bewijs van het tijdstip van eerste ingebruikneming van een onroerend
goed zal niet steeds eenvoudig zijn. Een van de meest betrouwbare bewijsmid-
delen lijkt mij de overeenkomst met de verhuisondernemer c.q. diens ter zake
uitgereikte factuur. Ook bescheiden van energiebedrijven kunnen een aan-
wijzing opleveren. Reugebrinky' oppert de mogelijkheid de datum van eerste
ingebruikneming door de notaris te laten vastleggen. Zijn suggestie daarvoor
de dag van de feestelijke opening te nemen acht ik echter niet deugdelijk,
aangezien die datum vaak vele maanden na de daadwerkelijke ingebruikne-
ming ligt.

5.1.~I. TERMIJN VAN TWEE JAREN

Als een vervaardigd onroerend goed voor het eerst in gebruik genomen is,
blijft de levering van dat goed belast gedurende een termijn van twee jaren.
Het kan zijn dat een onroerend goed kort na de eerste ingebruikneming een
tijd lang niet wordt gebruikt. In dat geval zou bij doorlevering de vraag kunnen
rijzen of de periode van leegstand meegeteld dient te worden bij het bepalen
van de termijn van twee jaren. Op grond van de tekst van artikel 11, eerste lid,
letter a, lo, van de Wet moet deze vraag bevestigend worden beantwoord. Van
belang is slechts het tijdstip dat twee jaar na de eerste ingebruikneming ligt en
niet de aard van het gebruik en niet-gebruik in de periode tussen de inge-
bruikneming en het tijdstip twee jaren daarna.

Voor de heffing van omzetbelasting gedurende de termijn van twee jaren is
ook niet van belang wie het onroerend goed levert. Elke levering van het on-
roerend goed door een ondernemer in het kader van diens onderneming is
belast. Dit is ook het geval indien de ondernemer die levert bij de verwerving
van het onroerend goed de omzetbelasting niet of niet volledig in aftrek heeft
kunnen brengen. De levering is dan volledig belast en de ondernemer kan in
dat geval nog een gedeelte van de door hem indertijd in rekening gebrachte
omzetbelasting in aftrek brengen op de voet van artikel 13a van de Uitvoe-
ringsbeschikking.

De termijn van twee jaren doet zich in het bestaan van een onroerend goed
slechts eenmaal voor, aangezien er ten aanzien van elk onroerend goed slechts

96. D.G. van Vliet, BTW en ondernemer, Deventer 1987, blz. 101.
97. J. Reugebrink, Omzetbelasting, zesde druk, Deventer 1990, blz. 247.
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eenmaal sprake is van een eerste ingebruikneming. Dit in tegenstelling tot de
herzieningsperiode van globaal tien jaren met betrekking tot de aftrek van
voorbelasting. Deze periode is niet gebonden aan het onroerend goed, maar
aan de persoon van de ondernemer. Als verschillende ondernemers hetzelfde
onroerend goed achtereenvolgens gebruiken, kunnen zich meerdere perioden
van globaal tien jaren voordoen ten aanzien van het onroerend goed.

Het kan zijn dat degene die een onroerend goed binnen de termijn van twee
jaren levert een ander is dan degene die het onroerend goed heeft vervaardigd
of heeft laten vervaardigen. Indien een huurder van een onroerend goed dat
goed zo ingrijpend heeft laten verbouwen, dat van vervaardiging van een
nieuw goed sprake is, is de levering van dat nieuwe onroerend goed door de
eigenaar ervan belast gedurende twee jaren na de eerste ingebruikneming
door de huurder.

Opgemerkt zij dat een levering van een onroerend goed gedurende de hier
bedoelde termijn van twee jaren slechts belast is als de levering wordt verricht
door een ondernemer. Met betrekking tot de levering van een onroerend goed
dat door de ondernemer zowel voor bedrijfsdoeleinden als privé-doeleinden is
gebruikt, zoals een woon-winkelpand, kan de verkoopprijs worden gesplitst in
een gedeelte dat betrekking heeft op de winkel en een gedeelte dat betrekking
heeft op de woning. Ten aanzien van het laatstbedoelde gedeelte is dan geen
omzetbelasting verschuldigd, omdat de ondernemer in zoverre niet handelt in
het kader van zijn onderneming.

De vraag of de termijn van twee jaren verstreken is kan zich ook voordoen
in een bijzonder geval van levering van grond door gemeenten. In dit door
Beelen en Sanders aan de orde gestelde geval verkoopt een gemeente een
perceel bouwrijpe grond aan een woningcorporatie. In afwachting van de ei-
gendomsoverdracht wordt de grond feitelijk aan de woningcorporatie ter be-
schikking gesteld. Dit geschiedt onder zodanige voorwaarden dat de lusten en
de lasten vanaf dat moment volledig voor rekening van de woningcorporatie
zijn. Vervolgens wordt gestart met de bouw van woningen en worden deze, na
gereedkoming verhuurd. De eigendomsoverdracht van de grond heeft eerst
(vele) jaren later plaats. Beelen en Sanders menen dat de grond in dit geval ten
tijde van de terbeschikkingstelling wordt geleverd in de zin van artikel 3, eer-
ste lid, letter e, van de Wet.9~ In dit verband zij verwezen naar paragraaf 4.3.6.
Indien deze opvatting juist is, vindt een belaste levering van bouwrijpe grond
plaats. Interessanter is echter de vraag wat het gevolg is voor de omzetbelas-
ting indien deze opvatting niet juist is. Indien na jaren de eigendom van de
grond wordt overgedragen, terwijl inmiddels op die grond woningen zijn ge-

bouwd, kan dan nog gesteld worden dat het goed dat geleverd wordt een per-
ceel grond is? Naar mijn mening moet die vraag ontkennend worden beant-
woord. Er wordt alsdan grond met opstal geleverd tegen de prijs van bouw-

98. S.T.M. Beelen en J.T. Sanders, Heffing van omzetbelasting bij publiekrechtelijke lichamen,
Deventer 1988, blz. 75.
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rijpe grond. Voor de vraag of deze levering belast is, dient van dat goed te
worden uitgegaan. Dit betekent dat de levering vrijgesteld is, indien de wonin-
gen ten tijde van de levering al meer dan twee jaren geleden voor het eerst in
gebruik zijn genomen.~ Erkend moet worden dat in dergelijke gevallen het
resultaat niet bevredigend is, dit te minder nu woningcorporaties de corrige-
rende werking van artikel 3, eerste lid, letter h, van de Wet kunnen ontgaan,
zoals in paragraaf 4.3.11. is aangegeven. Een ander resultaat kan slechts wor-
den bereikt indien men de grond ook na bebouwing als zodanig in aanmerking
blijft nemen. Bovendien dient men dan te stellen dat de grond als zodanig niet
door de woningcorporatie in gebruik is genomen. Kortom, een enigszins ge-
wrongen redenering.

Voor de koper van een onroerend goed zal het niet steeds duidelijk zijn of
de termijn van twee jaren al of niet is verstreken. Hij zal daarbij veelal moeten
afgaan op mededelingen van de verkoper. Dit kan tot problemen leiden als de
informatie van de verkoper onjuist is en deze ten onrechte omzetbelasting in
rekening heeft gebracht. De mogelijkheid bestaat immers dat de inspecteur
zich op het standpunt zal stellen dat die omzetbelasting niet in aftrek kan wor-
den gebracht. Een dergelijke weigering van de aftrek vindt niet plaats als de
koper aannemelijk kan maken dat hij uit de hem ter beschikking staande gege-
vens niet kon en redelijkerwijs ook niet behoefde af te leiden dat de termijn
van twee jaren al verstreken was en dat hij te goeder trouw is afgegaan op de
door de verkoper verstrekte informatie. "~ In de desbetreffende resolutie
wordt uitgegaan van naheffing van de ten onrechte in rekening gebrachte om-
zetbelasting van de verkoper. Indien naheffing van de verkoper niet mogelijk
blijkt kan de aftrek van voorbelasting door de koper worden geweigerd indien
hem onzorgvuldigheid kan worden verweten. In dit verband is het standpunt
ingenomen dat van de koper kan worden verwacht dat hij pogingen doet tot
verificatie van de hem door de verkoper verstrekte gegevens, indien dienaan-
gaande bij hem gerede twijfel had moeten bestaan. Deze twijfel kan bijvoor-
beeld ontstaan na kennisneming van de datum waarop de verkoper het des-
betreffende onroerend goed heeft verworven. In dit verband kunnen bij de
belastingdienst nadere inlichtingen worden gevraagd. Ik merk daarbij op dat
van de koper inderdaad mag worden verwacht dat hij zich oriënteert omtrent
de datum van verwerving van het onroerend goed door de verkoper. Veelal zal
hij kunnen kennisnemen van de aankomsttitel van de verkoper. Misleidend
acht ik het in dit verband de indruk te wekken dat een koper die zich dienaan-
gaande niet tot de inspecteur wendt niet zorgvuldig handelt, aangezien het hier

99. In andere zin Beelen en Sanders die uit blijven gaan van de status van de grond en aannemen
dat die grond bij de aanwending voor de bouw van woningen in gebruik is genomen. J.M.F.
Finkensieper, Bouwrecht 1988, blz. 107, neemt in deze gevallen een vrijgestelde levering aan. De
aftrek van voorbelasting kan slechts gehandhaafd blijven indien wordt gekozen voor een belaste
levering.
100. Resolutie van 23 april 1986, nr. 286-1389, V-N 1986, blz. 1125, ook gepubliceerd in FED
]986I1076 met mijn aantekening.
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gaat om informatie die de inspecteur als regel niet bezit. Niet aannemelijk is
dat de inspecteur naar aanleiding van een dergelijk verzoek om informatie een
onderzoek ten behoeve van de koper gaat instellen. Dit te minder nu een
belangrijke reden voor de wijziging van de regeling voor onroerende goederen
per 1 januari 1979 is geweest de administratieve vereenvoudiging voor de be-
lastingdienst.

S.l.ó. ANTI-CUMULATIEREGELING VOOR PARTICULIEREN

In sommige gevallen kan een particulier die een nieuwe woning koopt met de
bedoeling erin te gaan wonen, die woning - al dan niet op grond van een in de
koopovereenkomst opgenomen ontbindende voorwaarde - terugleveren aan
de verkoper, bijvoorbeeld omdat hij niet slaagt in de verkoop van zijn oor-
spronkelijke woning. Ook komt het voor dat een particulier zich gedwongen
ziet de door hem verworven woning weer te verkopen aan een ander dan de
oorspronkelijke verkoper, terwijl de woning nog niet of slechts korte tijd in
gebruik is geweest.

Als de woning in ongebruikte staat wordt teruggeleverd aan de oorspronke-
lijke verkoper, kan deze op grond van artike129, eerste lid, van de Wet terug-
gaaf vragen van de omzetbelasting die hij ter zake van levering heeft voldaan.
Bij doorverkoop van de woning is dan weer op de normale wijze omzetbelas-
ting verschuldigd.

In andere gevallen van terug- of doorlevering van de woning door de parti-
culier zal, als een ondernemer de woning koopt en die binnen de termijn van
twee jaren weer doorverkoopt aan een andere particulier, in beginsel ter zake
van laatstbedoelde levering opnieuw omzetbelasting verschuldigd zijn. Aldus
wordt ten aanzien van de woning meer dan één keer niet voor aftrek in aan-
merking komende omzetbelasting geheven. Deze situatie is ook tijdens de
parlementaire behandeling aan de orde gesteld. Dienaangaande werd opge-
merkt dat dergeli jke gevallen zich weinig zullen voordoen. "" Niettemin is aan-

leiding gevonden ter zake een goedkeuringsregeling te treffen. Deze regeling
houdt in dat een tweede verkoperlondernemer van de woning slechts omzet-
belasting behoeft te voldoen indien en voor zover de door hem in rekening
gebrachte prijs hoger is dan die welke bij levering aan de vorige particulier

reeds in de heffing is betrokken. "~ Voorwaarde daarbij is wel dat de particulie-
re verkrijger over het aldus buiten de heffing van omzetbelasting blijvende
bedrag overdrachtsbelasting voldoet. De aandacht zij erop gevestigd dat dit

een algemene voorwaarde is, die niet kan worden ontgaan door een beroep op

artikel 13 van de Wet belastingen van rechtsverkeer, wanneer de verkrijging

101. Tweede Kamer zitting 1977-1978,14 887, Nota naar aanleiding van het Eindverslag, blz. 8 en
9.
102. Resolutie van 28 oktober 1981, nr. 281-15 988, V-N 1981, blz. 2024.
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binnen drie maanden na de voorafgaande plaatsvindt. Het gaat hier om een
heffing in de plaats van de omzetbelasting en deze belasting kent geen faciliteit
voor kort op elkaar volgende leveringen.

Vorenstaande goedkeuring kan ook toepassing vinden ten aanzien van
eventuele derde en volgende belaste leveringen aan particulieren.

De toepassing van de regeling is beperkt tot woningen, waaronder in dit
verband ook kunnen worden verstaan percelen grond voor de bouw van wo-
ningen en in aanbouw zijnde woningen.

5.1.9. BELASTE LEVERINGEN OP VERZOEK

In gevallen waarin een ondernemer een vervaardigd onroerend goed levert dat
al meer dan twee jaar geleden voor het eerst in gebruik genomen is, kunnen hij
en de koper gezamenlijk de inspecteur verzoeken de voor die levering gelden-
de vrijstelling van omzetbelasting buiten toepassing te laten. Deze mogelijk-
heid wordt geboden door artikel ll, eerste lid, letter a, 20, van de Wet en hangt
blijkens de geschiedenis van de totstandkoming van die bepaling samen met de
toepassing van de herzieningsregeling voor de aftrek van voorbelasting ten
aanzien van onroerende goederen.113 Ingeval voor de levering van vervaardigd
onroerend goed een vrijstelling geldt en de levering plaatsvindt binnen de voor
de betrokken ondernemer geldende herzieningsperiode - welke periode ein-
digt bij het einde van het negende boekjaar na dat waarin de ondernemer het
goed is gaan gebruiken - wordt de ondernemer ingevolge artikel 13a van de
Uitvoeringsbeschikking geacht het onroerend goed in het tijdvak vanaf de
levering tot het einde van de herzieningsperiode te hebben gebruikt voor vrij-
gestelde prestaties. Dit betekent dat geen aanspraak op aftrek van voorbelas-
ting bestaat voor zover het dat tijdvak betreft. Indien de ondernemer aan-
vankelijk de voorbelasting geheel of gedeeltelijk in aftrek heeft gebracht, om-
dat hij het goed (mede) gebruikte voor belaste prestaties, dient de aftrek van
voorbelasting alsnog te worden herzien. Aan voorbelasting dient te worden
terugbetaald het aanvankelijk in aftrek gebrachte bedrag aan belasting voor
zover dat betrekking heeft op het evenbedoelde tijdvak. Is dit bijvoorbeeld
een tijdvak van 4 jaar en is aanvankelijk 80~1o van de belasting in aftrek ge-
bracht, dan moet alsnog worden betaald 4110 van 80010, ofwel 3201o van het
totale bedrag van de voorbelasting. Het terug te betalen bedrag moet worden
aangegeven in de aangifte over het belastingtijdvak waarin de levering van het
onroerend goed plaatsvindt.

Er zijn gevallen denkbaar waarin de evenbedoelde herziening van de voor-
belasting een belemmerende werking heeft op het functioneren van het aftrek-
mechanisme, dat kenmerkend is voor het stelsel van de belasting over de toe-
gevoegde waarde. Zo'n geval doet zich bijvoorbeeld voor indien de onder-

103. Tweede Kamer zitting 1977-1978, 14 887, Memorie van Toelichting, blz. 20 en 21.
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nemer, die het onroerend goed binnen de herzieningsperiode levert, dat goed
volledig voor belaste prestaties heeft gebruikt en de afnemer het goed even-
eens volledig voor belaste prestaties gaat gebruiken. In dat geval vindt bij de
eerste ondernemer een gedeeltelijke herziening van de aftrek van voorbelas-
ting plaats, hoewel het onroerend goed feitelijk onafgebroken wordt gebruikt
voor prestaties die de volledige aftrek van voorbelasting rechtvaardigen. Om
aan deze consequentie te ontkomen kan een verzoek gedaan worden de vrij-
stelling van omzetbelasting voor de levering buiten toepassing te mogen laten.

Bij een belaste levering van een onroerend goed tijdens de herzienings-
periode wordt de ondernemer geacht het goed in de resterende herzienings-
periode te hebben gebruikt voor belaste prestaties, dat wil zeggen dat hij aan-

spraak heeft op aftrek van het aan de resterende herzieningsperiode toe te

rekenen deel van de voorbelasting. In het hiervoor bedoelde geval waarin de
ondernemer het onroerend goed volledig voor belaste prestaties heeft ge-
bruikt en derhalve de voorbelasting geheel in aftrek heeft gebracht, behoeft

dan bij de levering geen herziening van de aftrek van voorbelasting plaats te
vinden. In het eveneens hiervoor vermelde geval waarin de ondernemer de
voorbelasting voor 80~o heeft afgetrokken en het onroerend goed levert vier

jaar voor het einde van de herzieningsperiode, bestaat bij een belaste levering

aanspraak op een aanvullende aftrek van 4I10 van 200~0, ofwel 8alo van het
totale bedrag van de voorbelasting.

Een belaste levering kan ook van belang zijn voor de ondernemer die aan-

vankelijk de voorbelasting in het geheel niet in aftrek kon brengen. Bij een

belaste levering van het onroerend goed tijdens de herzieningsperiode, bij-
voorbeeld vier jaren voor het einde van die periode, bestaat aanspraak op een
aanvullende aftrek van 4I10 van het totale bedrag van de voorbelasting. Een

belaste levering is in zo'n geval zinvol indien de afnemer van het onroerend

goed het gaat gebruiken voor belaste prestaties.
Er zal bij het overwegen van een belaste levering steeds een afweging moe-

ten plaatsvinden tussen enerzijds het gevolg voor de genoten aftrek van voor-

belasting van het fictieve gebruik van het onroerend goed in de resterende
herzieningsperiode en anderzijds de mate waarin de afnemer van het onroe-
rend goed de hem eventueel in rekening te brengen omzetbelasting in aftrek
kan brengen. Bij dit laatste zal tevens rekening moeten worden gehouden met

enerzijds de kans dat door een wijziging in de aard van het gebruik van het
onroerend goed in de nieuwe herzieningsperiode de aftrek van voorbelasting
moet worden herzien en anderzijds de kans op een mogelijke levering van het

onroerend goed tijdens de nieuwe herzieningsperiode, die tot een herziening

van de aftrek van voorbelasting aanleiding kan geven.
Wordt gekozen voor een belaste levering dan moeten verkoper en koper

daartoe een schriftelijk verzoek doen aan de inspecteur. In dat verzoek moet

ingevolge artikel6 van de Uitvoeringsbeschikking zijn vermeld een omschrij-

víng van het onroerend goed met plaatselijke en kadastrale aanduiding. Het

verzoek dient naar mijn mening te worden gedaan vóór het tijdstip waarop de
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levering van het onroerend goed plaatsvindt. De levering is op grond van arti-
kel 11, eerste lid, letter a, 2o, van de Wet belast indien partijen een verzoek
daartoe hebben gedaan. Daaruit leid ik af dat het verzoek na de levering van
het desbetreffende onroerend goed niet alsnog kan worden gedaan. Tijdens de
parlementaire behandeling is deze kwestie aan de orde geweest. Op een vraag
wanneer de verkoper zijn keuze voor belaste levering kenbaar moest ma-
ken"~, werd geantwoord dat ter zake in de Uitvoeringsbeschikking een rege-
ling zou worden getroffen. De gedachten gingen daarbij uit naar een tijdstip
dat ligt in het belastingtijdvak waarin de levering van het onroerend goed
plaatsvindt."'s Aan dit voornemen blijkt echter tot nog toe geen gevolg te zijn
gegeven. Deze omstandigheid in aanmerking genomen biedt de wetsgeschie-
denis naar mijn mening onvoldoende steun voor de opvatting dat een verzoek
om belaste levering ook na het tijdstip van de levering mogelijk is. De wet-
gever heeft zijn toenmalige - overigens weinig concrete - gedachten omtrent
een regeling van het verzoek tot uitdrukking gebracht. Ik acht het daarbij heel
goed mogelijk dat bewust is afgezien van het scheppen van een ruimere moge-
lijkheid een verzoek om belaste levering te doen. De mogelijkheid om op een
tijdstip na de levering van het desbetreffende onroerend goed te kiezen voor
een belaste levering, verdraagt zich slecht met de systematiek van de omzet-
belasting. Dit kan immers tot gevolg hebben dat eerst nadat het belastbare feit
heeft plaatsgevonden zou kunnen blijken dat ter zake omzetbelasting ver-
schuldigd is. Bovendien zou een dergelijke mogelijkheid het gevolg kunnen
hebben dat in een aantal gevallen het voor de omzetbelasting essentiële factu-
renstelsel wordt verstoord, omdat op de uit te reiken facturen de ter zake van
de levering verschuldigde omzetbelasting moet zijn vermeld. Gelet op het vo-
renstaande geef ik er de voorkeur aan vast te houden aan de tekst van artikel
11, eerste lid. letter a, 20, van de Wet.'~

In dit verband dringt zich de vergelijking op met de toepassing van artike131
van de Wet, welk artikel voorziet in een ontheffing van omzetbelasting bij de
overdracht van een onderneming indien aan bepaalde voorwaarden is vol-

104. Aanvankelíjk voorzag het wetsontwerp in een keuze voor belaste levering door de verkoper.
105. Tweede Kamer zitting 1978-1979, 14 887, Nota naar aanleiding van het Eindverslag, blz. 8 en
9.
106. In die zin ook Hof Amsterdam 15 augustus 1984, nr. 4633182, V-N 1985, blz. 816. Anders
evenwel Hof 's-Gravenhage 26 januari 1987, nr. 2837I85, Infobulletin 871446, waarin werd over-
wogen dat de Wet ter zake niet een conereet voorschrift bevat en het niet aan de rechter is formeel-
rechtelijke eisen te ontwikkelen waar de wetgever die niet heeft gesteld. S.T.M. Beelen en J.T.
Sanders, Heffing van omzetbelasting bij publiekrechtelijke lichamen, Deventer 1988, blz. 76,
achten de benadering van het Hof Amsterdam ook praktisch, aangezien partijen zich voor het
tijdstip van de levering zullen dienen te vergewissen van alle - derhalve ook de fiscale -consequen-
ties van de levering. K.F.M. Berger, Omzetbelasting bij levering van onroerend goed (II), WPNR
1988~5894, b(z. 648 e.v., acht de beslissing van het Hof 's-Gravenhage juist. Anderzijds acht hij
een keuze voor belaste levering niet meer mogelijk ingeval partijen zich, naar later blijkt ten
onrechte, op het standpunt hebben gesteld dat artikel 31 van de Wet op de levering van het
onroerend goed van toepassing was.
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daan. In de jaren 1969 tot en met 1978 was die ontheffing ingevolge artikel 8
van de Uitvoeringsbeschikking gebonden aan een gezamenlijk verzoek van
overdrager en overnemer. Met betrekking tot het tijdstip waarop een derge-
lijk verzoek moest zijn gedaan oordeelde de Hoge Raad dat niet juist is de
opvatting dat dit verzoek moest zijn gedaan vóór of uiterlijk op het moment
van de overdracht van de onderneming. De teksten van de desbetreffende
bepalingen beletten volgens de Hoge Raad niet dat een dergelijk verzoek na
de overdracht van de onderneming wordt gedaan indien het achterwege laten
van het verzoek nog niet tot onherroepelijke gevolgen heeft geleid."" Naar

mijn mening is deze jurisprudentie niet op overeenkomstige wijze toe te pas-
sen op het verzoek om belaste levering, omdat in dat geval de tekst van de Wet
zich wel verzet tegen een verzoek na het tijdstip van de levering. Met be-
trekking tot de toepassing van artikel 31 van de Wet dienden partijen om die

toepassing `te verzoeken', terwijl voor een belaste levering noodzakelijk is dat
partijen `een verzoek ... hebben gedaan'."'~

De door de inspecteur te nemen beschikking op het verzoek om belaste

levering is blijkens artikel 11, eerste lid, letter a, 20, van de Wet niet essentieel
voor een belaste levering. Een dergelijke beschikking behoeft daarom niet
vóór het tijdstip van de levering te zijn genomen. Een stringente uitlegging van
de wettelijke bepalingen inzake het tijdstip waarop het verzoek om belaste

levering moet zijn gedaan zal aanleiding kunnen geven tot `schrijnende geval-
len'. In dit verband is in de uitvoeringsvoorschriften van de staatssecretaris van
Financiën niet voorzien in de mogelijkheid een termijnoverschrijding tot op

zekere hoogte door de vingers te zien. Een mogelijkheid tot een verzoek met
terugwerkende kracht bestaat wel ten aanzien van een verzoek om belaste
verhuur van onroerend goed. "~ In bepaalde gevallen waarin het verzoek om
belaste levering niet tijdig is gedaan heeft wellicht een beroep op toepassing

van de hardheidsclausule kans van slagen.
In paragraaf 4.3.11. is aan de orde gesteld de vraag of bij het beschikken

over een gedeelte van een onroerend goed een interne levering plaatsvindt van

dat gedeelte of van het gehele onroerend goed. Een dergelijke vraag kan ook

hier gesteld worden. Moltmaker meent dat de keuze voor belaste levering van

een onroerend goed beperkt kan worden tot die gedeelten waarvoor zonder

107. HR 23 juni 1982, nr. 20 783, BNB 1982~239 met noot van C.P. Tuk. In dezelfde zin Hof
's-Gravenhage 6 januari 1983, nr. 2862182, V-N 1983, blz. 1857.
108. J.L.M.J. Vervlced en W.B. Bod, Wegwijs in de BTW, tweede druk, Lelystad 1989, blz. 155,
menen dat een verzcek om belaste levering ook na het tijdstip van de levering kan worden gedaan
indien door het nalaten van het verzoek nog geen onherroepelijke fiscale gevolgen zijn inge-
treden. D.G. van Vliet, BTW en ondernemer, Deventer 1987, blz. 102, meent dat een redelijke
wetstoepassing moet meebrengen dat ook een naderhand ingediend verzoek wordt gehonoreerd,
indien partijen zich overeenkomstig dat verzoek hebben gedragen.
109. Zie paragraaf 5.6.5.
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belaste levering de herziening van de genoten vooraftrek zou gelden."o Het
gevolg is dat de verschillende gedeelten van een onroerend goed voor de om-
zetbelasting, en daarmee ook voor de overdrachtsbelasting, een eigen leven
gaan leiden. Zoals ik in evengenoemde paragraaf heb betoogd acht ik een
gesplitste behandeling van onroerende goederen niet in overeenstemming met
de jurisprudentie ten aanzien van artikel 11, letter r, van de Wet, zoals die
bepaling tot en met 1978 luidde. Wel meen ik dat evenals bij de toepassing van
artikel 3, eerste lid, letter h, van de Wet een behandeling per onderdeel van
een onroerend goed in bepaalde gevallen in de rede kan liggen. Aan de af-
bakening dienen dan naar mijn mening wel stringentere eisen te worden ge-
steld dan Moltmaker lijkt te doen. In dit verband zij ook verwezen naar para-
graaf 5.1.6., waarin een soortgelijke problematiek ten aanzien van het bepalen
van het tijdstip van eerste ingebruikneming van een onroerend goed is behan-
deld.

S.1.lO. LEVERINGEN BUITEN DE HERZIENINGSPERIODE

Hiervoor is opgemerkt dat de mogelijkheid om onroerend goed belast te leve-
ren haar oorzaak vindt in de werking van de regeling van de herziening van de
aftrek van voorbelasting. Daaruit kan men concluderen dat de belaste levering
op verzoek in de eerste plaats bedoeld is voor gevallen van levering gedurende
de herzieningsperiode die voor het desbetreffende onroerend goed geldt.
Niettemin kunnen zich omstandigheden voordoen die een belaste levering
buiten die periode wenselijk maken. Te denken valt aan het geval waarin een
handelaar in onroerend goed een pand (vrijgesteld) koopt en dit pand grondig
laat opknappen alvorens het te verkopen. Als de levering door de handelaar
vrijgesteld is, zal de omzetbelasting op de opknapkosten niet aftrekbaar zijn,
omdat die kosten verband houden met een vrijgestelde prestatie. Als de han-
delaar en zijn afnemer een verzoek om belaste levering doen, zal de even-
bedoelde omzetbelasting wel aftrekbaar zijn. Het belang van de mogelijkheid
van belaste leveringen in dergelijke gevallen is toegenomen nu, zoals in de
paragrafen 5.1.2. en 5.1.4. is aangegeven, in het voetspoor van het arrest van
het Hof van Justitie van de EG in de zaak Van Dijk's Boekhuis het begrip
`vervaardigd' beperkter wordt uitgelegd dan voorheen en de verbouwing van
een onroerend goed daarom minder snel een nieuw goed doet ontstaan, waar-
van de levering op grond van artikel 11, eerste lid, letter a, lo, van de Wet is
belast. In dit verband kan verder ook gedacht worden aan de kosten van een
makelaar en dergelijke bij de verkoop van een onroerend goed.

De tekst van artikel 11, eerste lid, letter a, 20, van de Wet geeft geen beper-
king van de mogelijkheid te kiezen voor belaste levering. Inmiddels heeft de
rechter in die zin beslist. In alle gevallen waarin partijen dat wensen kan geko-

110. J.K. Moltmaker, Belastingen van rechtsverkeer, vierde druk, Deventer 1988, blz. 71.
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zen worden voor belaste levering."` De inspecteur kan het verzoek slechts
afwijzen als aan de aan het verzoek gestelde formele eisen niet is voldaan.

S.I.II. BEPERKING VAN DE KEUZEMOGELIJKHEID?12

Belaste leveringen van onroerend goed hebben de belastingdienst in de af-

gelopen jaren veel zorg gegeven. Het wezenskenmerk van de omzetbelasting
naar het stelsel van de belasting over de toegevoegde waarde is de aftrek van
voorbelasting. Een transactie levert enerzijds een bedrag aan verschuldigde
belasting op en anderzijds een in beginsel gelijk bedrag aan aftrekbare belas-
ting. Uitgangspunt daarbij is dat degene die de belasting verschuldigd is een
ander is dan degene die dezelfde belasting in aftrek kan brengen. Daarmee is

de achilleshiel van de omzetbelasting gegeven: als de presterende ondernemer

niet kan of wil betalen en de afnemende ondernemer de belasting in aftrek
brengt, ontstaat een gat in het optisch zo verantwoorde voldoenings- en af-

treksysteem. Dit kenmerk van de omzetbelasting verklaart ook de talrijke

procedures die gevoerd zijn, waarbij de inspecteur zich op het standpunt stel-

de dat geen omzetbelasting verschuldigd is met betrekking tot een bepaalde
prestatie. Niet heffen betekent immers in het algemeen ook niet aftrekken en
daarmee is een dreigend lek dan gedicht.

Het probleem van niet betalen en wel aftrekken heeft zich in de afgelopen
jaren met name ook voorgedaan bij transacties in onroerende goederen. In dit

verband speelde ook een rol de omstandigheid dat de verkoper en de koper

van een onroerend goed de vrijstelling van omzetbelasting kunnen elimineren
door een verzoek om belaste levering te doen aan de inspecteur. Gevallen van

niet betalen en wel aftrekken deden zich op het terrein van het onroerend goed

vooral voor bij leveringen van onroerend goed door toedoen van de hypo-

theekhouder. De hypotheekhouder, die uiteraard naar een zo hoog mogelijke
opbrengst van het onroerend goed streeft, had een sterke voorkeur voor een

belaste levering. Tot de opbrengst waarop hij zijn vordering kon verhalen

behoorde namelijk mede de aan de koper in rekening gebrachte omzetbelas-

111. Hof Amsterdam 23 september 1985, nr. 4823I84, BNB 1987I78, en HR 13 mei 1987, nr.
23 937, BNB 1987I206. Deze uitkomst is ook verdedigd door C.J.B. van Boxel, Gedwongen ver-
koop en omzetbelasting, T'VVS 1983, blz. 87 e.v..
112. In deze paragraaf is mede gebruik gemaakt van onderdelen van het artikel Beperking keuze-
mogelijkheid belaste levering van onroerend goed in de omzetbelasting, Weekblad 1987I5775,
blz. Ev35 e.v.
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ting.13 Het gevolg van een en ander was dat de fiscus een - naar alle waar-
schijnli jkheid waardeloze - vordering verkreeg op de debiteur en dat de koper
van het onroerend goed een geli jk bedrag aan omzetbelasting in aftrek bracht.
In het algemeen was het voor de hypotheekhouder niet al te moeilijk de koper
te bewegen tot medewerking aan een verzoek om belaste levering, indien deze
de omzetbelasting in aftrek kon brengen. Deze handelwijze van hypotheek-
houders is wel aangeduid als een `BTW-truc'. ""

Niet gezegd kan worden dat de belastingdienst de gevolgen van deze `truc'
gelaten over zich heeft laten komen. `ts Uitgaande van de ontstaansgeschiede-
nis van de keuzemogelijkheid voor belaste levering heeft men gesteld dat een
verzoek om belaste levering slechts mogelijk is indien de herzieningsperiode
voor de aftrek van voorbelasting voor het desbetreffende onroerend goed nog
niet is verstreken. Zoals in paragraaf 5.1.10. is weergegeven is deze stelling
door de rechter verworpen.

Voorts heeft de belastingdienst de verschuldigdheid van omzetbelasting bij
een aantal transacties in onroerend goed ontkend met een beroep op het be-
paalde in artikel 31 van de Wet, indien de levering van het onroerend goed
deel uitmaakte van een overdracht van een onderneming of een deel daarvan.
In die gevallen werd de aftrek van voorbelasting bij de koper geweigerd, om-
dat de omzetbelasting ten onrechte in rekening werd gebracht. Ook deze stel-
lingname is in veel gevallen ongegrond gebleken. De rechter heeft in een aan-
tal gevallen met een beroep op de algemene beginselen van behoorlijk bestuur
de aftrek van voorbelasting door de koper toegestaan.1ó De staatssecretaris
van Financiën heeft de door de rechter geboden bescherming aan de koper
uiteindelijk neergelegd in een resolutie."'

Verder is in gevallen van faillissement getracht de rechter-commissaris te
bewegen tot een verbod aan de curator medewerking te verlenen aan een ver-
zoek om belaste levering. De stelling van de ontvanger daarbij was benadeling

113. HR 6 mei 1983, nr. 12 130 (Rentekas), V-N 1983, blz. lOS7. Zie omtrent deze kwestie H.C.F.
Schoordijk, Heeft de hypotheekhouder recht op de BTW-component van de executie-op-
brengst?, Weekblad 1982ISS62, blz. 1136e.v., A.L.G.A. Stille, WPNR 1982IS616, b1z.462en463,
N.B.M. Vink en R.L.H. IJzerman, Verschuldigdheid van en gerechtigdheid tot de omzetbelasting
bij verkoop van verhypothekeerd onroerend goed, WPNR 1982IS630, blz. 699 e.v., C.J.B. van
Boxel, Gedwongen verkoop en omzetbelasting, TVVS 1983, blz. 87 e.v., J.M.F. Finkensieper,
FailGssement en omzetbelasting, Weekblad 1983IS597, blz. 811 e.v., S.T.M. Beelen, Omzetbelas-
ting behoort tot de opbrengst, WPNR 1983IS663, blz. S37 e.v., en A. W.M. Roelen, Onroerend-
goedtransacties in het licht van de Wet OB en de WBR, MBB 1983, blz. 123 e.v.
114. R.R.J.M. Keijsers, Mag een faíllissementscurator de hypotheekhouder bevoordelen?,
Weekblad 1984I5650, blz. 1042 e.v., en R.F. W. van Brederode, De gelegitimeerde `OB-trucs' van
de banken voor het geval van insolventie van hun debiteur, FED 1988196.
115. Zie in dit verband ook het overzicht in K.F.M. Berger, Omzetbelasting bij levering van
onroerend goed (II), WPNR 198815894, blz. 648 e.v.
116. Bijvoorbeeld Hof Amsterdam 12 februari 1985, nr. 467182, V-N 1985, blz. 1128. Voor kriti-
sche kanttekeningen bij deze uitspraak zie men A. Bijlsma, Aftrek van ten onrechte in rekening
gebrachte omzetbelasting, Weekblad 198SI5697, blz. 1172 e.v.
117. Resolutie van 23 april 1986, nr. 286-1389, V-N 1986, blz. 1125.
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van de andere crediteuren van de boedel. Ook deze poging is, althans voor een
geval van levering binnen de herzieningsperiode, op niets uitgelopen. Bij de
vraag of er benadeling van de boedel plaatsvindt mag namelijk geen acht ge-
slagen worden op de omstandigheid dat de koper van het onroerend goed de in
rekening gebrachte omzetbelasting in aftrek brengt, omdat die aftrek de ont-
vanger als boedelcrediteur niet regardeert. "~ Tegenover elkaar moeten wor-
den gesteld enerzijds de hogere opbrengst van het onroerend goed en daarmee
de vermindering van de vordering van de hypotheekhouder en anderzijds de
daaruit voortvloeiende omzetbelastingschuld en de overige effecten van een
belaste levering (extra aftrek van voorbelasting enlof voorkomen van terug-
betaling van voorbelasting ingevolge de herzieningsregels). Door bij deze af-
weging de aftrek van omzetbelasting door de koper buiten beschouwing te

laten, is ook de weg van artikel 69 van de Faillissementswet voor de belasting-
dienst onbegaanbaar.

Ten slotte kan nog vermeld worden de stellingname van de belastingdienst
dat bij levering van een onroerend goed door toedoen van de hypotheekhou-
der niet de debiteur maar de hypotheekhouder de levering verricht. Zoals in
paragraaf 4.3.8. is weergegeven is ook deze stellingname onhoudbaar geble-
ken.19

Het geheel overziende kan de conclusie worden getrokken dat de belasting-
dienst op het terrein van het onroerend goed weinig succes heeft gehad met de
pogingen de gevolgen van het niet betalen en wel aftrekken van de omzet-
belasting te neutraliseren. Dit ligt evenwel naar mijn mening niet in de eerste
plaats aan de werking van de regeling voor onroerende goederen, maar aan
het wezen van de huidige omzetbelasting, namelijk de heffing bij de een en de
aftrek door de ander.''-"

Uiteindelijk heeft de staatssecretaris van Financiën besloten tot `reparatie'
van de regeling voor belaste levering van onroerend goed op verzoek.'~' De
voorgestelde maatregel hield in dat een belaste levering op verzoek slechts
mogelijk was bij levering van het onroerend goed tijdens de herzieningsperio-
de voor de aftrek van voorbelasting.'Z- Aangezien het verzoek om belaste leve-

ring bedoeld is als middel om ongewenste effecten van de herzieningsregels
voor de aftrek van voorbelasting te voorkomen, kan een beperking van het
keuzerecht in die zin worden opgevat als een terugkeer naar de oorspronkelij-

118. HR 15 juti 1985, nr. 6748, FED 19851517 met mijn aantekening. Dit arrest is besproken door
R.R.J.M. Keijsers, De faillissementscurator mag toch opteren voor een belaste BTW-levering,
Weekblad 198515698, blz. 1201 e.v.. Zie in dit verband ook D.G. van Vliet, Omzetbelasting bij
faillissement, Weekblad 1 983156 1 1, blz. 1380 e.v.
119. Deze stellingname wordt ook bcstreden door J.M.F. Finkensieper, Compendium van de
omzetbelasting, vierde druk, Deventer 1986, blz. 80.
120. Zie in dit verband ook mijn artikel Nogmaals: De BTW-truc bij overdracht onroerend goed
tijdens faillissement, Weekblad 198415655, blz. 1252 e.v.
121. Tweede Kamer zitting 1986-1987, 19 700, hoofdstuk IXB, nr. 10.
122. Tweede kamer zitting 1986-1987, 20 030, nr. 2.
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ke bedoeling van de wetgever. Er is echter een ander belangrijk aspect, name-
lijk dat - zoals in paragraaf 5.1.10. aangegeven - een keuze voor belaste leve-
ring ook na ommekomst van de herzieningsperiode van wezenlijke betekenis
is voor een goed functioneren van het omzetbelastingstelsel. Een uitsluiting
van de mogelijkheid van belaste levering in die gevallen zou leiden tot een niet
aanvaardbaar overkill-effect.

Uitgaande enerzijds van het belang van een goede werking van het omzet-
belastingsysteem en anderzijds van het belang een oneigenlijk gebruik van de
keuzemogelijkheid voor belaste levering van onroerend goed te voorkomen,
heb ik een alternatieve oplossing verdedigd, welke inhoudt dat de heffing van
omzetbelasting in gevallen van belaste levering op verzoek wordt `verlegd'
naar de afnemer van het onroerend goed. Mijns inziens kan een dergelijke
maatregel worden gegrond op artikel 13, C, van de Zesde richtlijn. Deze bepa-
ling b~edt de Lid-Staten de mogelijkheid tot het verlenen van het recht te kie-
zen voor belaste levering. Daaraan is toegevoegd dat de Lid-Staten de omvang
van het keuzerecht kunnen beperken en dat zij de bepalingen voor de uit-
oefening ervan vaststellen. Een dergelijke bepaling voor de uitoefening van
het keuzerecht zou naar mijn mening kunnen zijn de verlegging van de heffing
in die gevallen naar de afnemer van het onroerend goed. Indien een dergelijke
maatregel niet zou kunnen worden gegrond op evenbedoelde richtlijnbepa-
ling, dan kan de weg van artikel 27 van de Zesde richtlijn worden gevolgd,
hetgeen betekent dat een machtiging van de Raad van de EG noodzakelijk is.

Het `voordeel' voor de belastingdienst van een verlegging van de heffing in
alle gevallen van belaste levering op verzoek is groter dan bij een beperking
van de keuzemogelijkheid tot de herzieningsperiode. Deze beperking laat het
euvel immers onverlet bij bélaste leveringen op verzoek binnen de herzie-
ningsperiode. Een nadeel ten ópzichte van een beperking van de keuzemoge-
lijkheid ontstaat voor de hypotheekhouder, die bij een belaste levering op
verzoek in dat geval ook de omzetbelasting zou toucheren. Bij een verlegging
van de heffing behoort de omzetbelasting, evenmin als de overdrachtsbelas-
ting, tot de opbrengst van het onroerend goed. Door de keuzemogelijkheid
volledig te handhaven is een juiste werking van het aftrekmechanisme, ook in
gevallen van opknappen en verbouwen van onroerend goed, gewaarborgd en
is tevens de heffing redelijkerwijs verzekerd. Naar mijn mening weegt het
daaruit mogelijk voortvloeiende nadeel voor de hypotheekhouder niet op te-
gen de inbreuk op de werking van het omzetbelastingstelsel die door een be-
perking van de keuzemogelijkheid wordt gemaakt.

Een nadeel van een verleggingsregeling in de onderhavige gevallen is op het
eerste gezicht dat het BTW-systeem daardoor verder wordt uitgehold. Ik ben
geneigd dit nadeel wat te relativeren. Bedacht moet worden dat de vrijstelling
van de levering van onroerend goed de regel is en een belaste levering op
verzoek een uitzondering, waartoe de Lid-Staten bovendien geenszins ver-
plicht zijn. Acht men een uitzondering op het normale systeem niettemin toe-
laatbaar, dan is het niet onredelijk daaraan bijzondere bepalingen te verbin-
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den. Een dergelijke bepaling kan dan naar mijn mening een verlegging van de

heffing zijn. Aangezien het hier gaat om de uitwerking van een uitzondering
op het normale systeem, zie ik daarin op zichzelf nog niet een uitholling van
dat systeem.

Tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel dat geleid heeft
tot de Wet van 21 december 1988 tot wijziging van de Wet op de omzetbelas-

ting 1968 (Stb. 1988, 616) is de bovenomschreven alternatieve maatregel uit-
voerig aan de orde geweest. Uiteindelijk is gekozen voor een integrale keuze-
mogelijkheid ten aanzien van de belaste levering van onroerend goed en een

verlegging van de heffing in alle gevallen waarin een onroerend goed op ver-

zoek belast wordt geleverd.tz' Laatstbedoelde maatregel werd evenwel een

zodanige inbreuk op het omzetbelastingstelsel geacht, dat ter zake machtiging
is gevraagd aan de Raad van de EG op de voet van artikel 27 van de Zesde

richtlijn.124 De verleggingsregeling is opgenomen in artikel 24ba van het Uit-

voeringsbesluit en geldt vanaf 1 januari 1989. Deze uitvoeringsbepaling steunt

op het sedert 1 januari 1989 in de Wet opgenomen derde lid van artikel 12.

Opmerkelijk is dat de verleggingsregeling ook geldt in gevallen waarin de af-

nemer van het onroerend goed een particulier is. Indien dit welbewust is ge-

beurd is er kennelijk van uit gegaan dat dergelijke gevallen zich niet voordoen.
Denkbaar zijn evenwel gevallen waarin een afweging van de effecten van de

omzetbelasting leidt tot een belaste levering op verzoek, ook indien de af-

nemer geen aanspraak kan maken op aftrek van voorbelasting. In dergelijke
gevallen zal de particuliere afnemer aangifte moeten doen.'Zs

5.1.12. AFTREK VAN VOORBELASTING

De vraag of een levering van onroerend goed belast is of vrijgesteld is ook van

belang voor de aftrek van voorbelasting. Is de levering belast dan is de voorbe-

lasting op de goederen en diensten die zijn gebezigd ten behoeve van die leve-
ring aftrekbaar. Is de levering van het onroerend goed vrijgesteld, dan is zulks

niet het geval.
Voor de vraag of en in hoeverre door een ondernemer betrokken goederen

123. M. W.M. van de Leur, Nieuwe regels voor de omzetbelasting, MBB 1989, blz. 119 e.v. , acht
deze maatregel veel beter dan een beperking van de keuzemogelijkheid, maar wijst erop dat
dezelfde problematiek nog steeds geldt ten aanzien van de levering van roerende goederen en de
levering van onroerende goederen binnen de termijn van twee jaren. De maatschappelijke onaan-
vaardbaarheid ligt ten aanzien van deze gevallen zijns inziens niet anders. Hij bepleit een aanpak
van het probleem aan debron, namelijk een wetswijziging in dier voege dat de omzetbelasting niet
behoort tot de opbrengst van het onroerend goed.
124. Tweede Kamer zitting 1987-1988, 20 030, Memorie van Antwoord, blz. 3.
125. Zie ook M.W.M. van de Leur, Nieuwe regels voor de omzetbelasting, MBB 1989, blz. 121,
die dit een minder fraai element in de regeling acht. In de Resolutie van 7 november 1989, nr.
VB89J1858, is voorzien in een renseignering van deze leveringen aan ondernemers met vrijge-
stelde prestaties en aan niet-ondernemers.
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en diensten zijn gebezigd ten behoeve van de levering van onroerend goed
moet buiten aanmerking blijven het belang dat de ondernemer bij die goede-
ren en diensten had buiten de levering van het onroerend goed. Zo dienen de
kosten van bodemonderzoek en bodemsanering te worden toegerekend aan
de daarop volgende levering van de desbetreffende grond, en moet het belang
dat de ondernemer heeft bij die werkzaamheden in verband met de afwikke-
ling van zijn ondernemersactiviteiten buiten aanmerking blijven. Als de leve-
ring van het onroerend goed vrijgesteld is, bestaat geen aanspraak op aftrek op
de op die werkzaamheden drukkende omzetbelasting.126 Ingevolge artikel 15,
tweede lid, van de Wet leidt de enkele omstandigheid dat goederen en dien-
sten bestemd zijn om te worden gebezigd ten behoeve van een vrijgestelde
prestatie, en deze bestemming ook wordt verwezenlijkt, ertoe dat de daarop
drukkende belasting niet voor aftrek in aanmerking komt. De Hoge Raad
verwerpt in dit verband naar mijn mening terecht de stelling dat in dergelijke
gevallen de voorbelasting aftrekbaar is op grond van artikel 14 van de Uit-
voeringsbeschikking. Op grond van artikel 15, vijfde lid, van de Wet zijn voor
de splitsing van de voorbelasting regels gegeven in de artikelen 11 tot en met 14
van de Uitvoeringsbeschikking. De hoofdregel is dat de voorbelasting in ge-
vallen van samenloop van gebruik voor belaste en voor vrijgestelde prestaties
moet worden gesplitst naar rato van de belaste omzet en de vri jgestelde omzet.
Het zal duidelijk zijn dat deze omzetverhouding kan worden verstoord in ge-
val van incidentele omzetten, zoals die ter zake van de verkoop van bedrijfs-
middelen. Om de invloed van die omzetten op de relevante omzetverhouding
uit te schakelen, bepaalt artikel 14 dat het afstoten van bedrijfsmiddelen niet
wordt beschouwd als een prestatie die voor de berekening van de aftrek bij de
ondernemer in aanmerking komt. In deze context gelezen gaat het in dat arti-
kel derhalve in het geheel niet om de aftrek van voorbelasting ten aanzien van
het afgestoten bedrijfsmiddel zelf, maar om de vaststelling van de omzetver-
houding die van belang is voor de aftrek van voorbelasting ten aanzien van
goederen en diensten die zowel voor belaste als voor vrijgestelde prestaties
worden gebruikt.

Bij de levering van een onroerend goed kan zich ook een samenloop voor-
doen van een vrijgestelde en een belaste prestatie. In het in paragraaf 5.1.5.
besproken arrest127 werd een splitsing gemaakt tussen de (vrijgestelde) leve-
ring van grond en de (belaste) dienst bestaande uit het bouwrijp doen maken
van die grond. De voorbelasting die betrekking heeft op de levering is dan niet
aftrekbaar, de voorbelasting die betrekking heeft op het bouwrijp maken wel.

Bij de vraag of de voorbelasting op door de ondernemer betrokken goede-
ren en diensten aftrekbaar is, gaat het in eerste instantie om de bestemming

126. HR 19 oktober 1988, nr. 24 987, BNB 1989172 met noot van A.L.C. Simons, ook gepu-
bliceerd in FED 19881771 met mijn aantekening.
127. HR 6 juli 1988, nr. 24 724, BNB 19881278 met noot van J. Reugebrink, ook gepubliceerd in
FED 1988I588 met aantekening van A.E. de Moor.
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van die goederen en diensten. Blijkt het werkelijk gebruik af te wijken van de
aanvankelijke bestemming, dan voorziet artikel I5, derde líd, van de Wet in
een aanpassing van de aftrek van voorbelasting aan het werkelijk gebruik. Dit
is naar mijn mening ook het geval indien het een gebruik door de ondernemer
tegen wil en dank betreft. Indien een verhuurd onroerend goed wordt gekocht
met de bedoeling dit door te verkopen en de doorverkoop niet onmiddellijk
kan plaatsvinden, wordt het onroerend goed gebruikt voor de verhuur en zal
de aftrek van voorbelasting afhankelijk zijn van de aard van de verhuur, belast
of vrijgesteld.''-~`

Niet in alle gevallen is het verband tussen de betrokken goederen en dien-
sten en de levering van het onroerend goed even duidelijk. Zo valt te denken
aan de diensten van een makelaar, gericht op de (vrijgestelde) levering van
een onroerend goed, terwijl die diensten geen effect hebben in die zin dat het
onroerend goed niet wordt verkocht en geleverd. In een geval waarin het des-
betreffende onroerend goed vervolgens door de inspanningen van een andere
makelaar of de ondernemer zelf alsnog wordt verkocht, zou gesteld kunnen
worden dat er niettemin een rechtstreeks verband bestaat tussen de diensten
van de eerstbedoelde makelaar en de levering van onroerend goed in dier
voege dat die diensten zijn gebezigd ten behoeve van de levering van het on-
roerend goed. Is die levering vrijgesteld, dan is de door de makelaar in reke-
ning gebrachte omzetbelasting niet aftrekbaar.''y Moeilijker ligt het echter
indien de ondernemer na de vergeefse inspanningen van de makelaar besluit
het onroerend goed niet te verkopen. Kan ook in dat geval gezegd worden dat
de dienst van de makelaar is gebezigd ten behoeve van een vrijgestelde presta-
tie? Ik meen dat deze vraag gelet op de wettelijke systematiek van de aftrek
van voorbelasting ontkennend moet worden beantwoord. Artikel 15, eerste
lid, van de Wet kent aftrek van voorbelasting toe voor goederen en diensten
die de ondernemer in het kader van zijn onderneming heeft gebezigd. Op deze
hoofdregel bestaan enige uitzonderingen, waaronder die van het tweede lid
van evengenoemd artikel ingeval de goederen en diensten worden gebezigd
voor vrijgestelde prestaties. Als van een vrijgestelde prestatie (uiteindelijk)
geen sprake is, geldt derhalve de hoofdregel, die in aftrek van omzetbelasting
voorziet.

Vragen met betrekking tot de aftrek van voorbelasting in geval van levering
van een onroerend goed doen zich ook voor indien een onroerend goed ver-
kocht wordt en de levering van het goed wordt uitgesteld. Soms worden wo-
ningen verkocht zonder dat de woning aan de koper wordt geleverd. De koper
krijgt dan het recht de woning te gebruiken en kan binnen een bepaalde perio-
de kiezen voor levering van de woning of het verlaten van de woning. De

128. Anders kennelijk J.S. Rijkels in zijn aantekening op HR 4 januari 1989, nr. 25 351, in FED
1989I370, die de bestemming - verkoop - van doorslaggevend belang acht. Dit arrest is ook gepu-
bliceerd in BNB 1989l78.
129. In die zin Hof Amsterdam 28 maart 1989, nr. 317188, V-N 1989, blz. 3494.
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koopsom moet veelal direct worden voldaan. Als de koper afziet van zijn recht
cp levering ontvangt hij de koopsom terug. De belastingdienst stelt zich in
deze gevallen op het standpunt dat de terbeschikkingstelling van de woning
nog geen levering van de woning in de zin van de omzetbelasting vormt. Voor
zover het voordeel dat voor de verkoper voortvloeit uit de omstandigheid dat
hij de beschikking heeft over de koopsom kleiner is dan de kostprijs van het ter
beschikking stellen van de woning, is sprake van een prestatie beneden de
kostprijs, zodat het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 van toepas-
sing is.13" Het gevolg daarvan is dat de voorbelasting op de woning niet aftrek-
baar is of, zo de woning door de verkoper zelf is gebouwd of in zijn opdracht is
gebouwd onder terbeschikkingstelling van stoffen, een interne levering van de
woning plaatsvindt op grond van artikel 3, eerste lid, letter h, van de Wet.
Hoewel de hier beschreven situatie naar de tekst van artikel 1, tweede lid, van
genoemd Besluit valt onder het begrip `relatiegeschenken en andere giften',
wordt daarmee naar mijn mening de werkingssfeer van dat Besluit uitgebreid
tot een omvang die gelet op de bedoeling van de besluitgever niet meer verant-
woord is.13' De jurisprudentie van de Hoge Raad met betrekking tot even-
bedoeld begrip lijkt die mening te steunen."-'

Een bijzondere situatie doet zich ten slotte voor met betrekking tot de leve-
ring van in het buitenland gelegen onroerend goed. Een dergelijke levering is
op grond van artikel 5, eerste lid, van de Wet niet belastbaar met Nederlandse
omzetbelasting. De aftrek van Nederlandse omzetbelasting is echter in begin-
sel ook mogelijk in gevallen waarin een ondernemer prestaties in het buiten-
land verricht en die prestaties, zo zij in Nederland zouden worden verricht,
aanspraak zouden geven op aftrek van voorbelasting. Dit correspondeert met
het bepaalde in artikel 17, derde lid, letter a, van de Zesde richtlijn. Toepas-
sing van deze bepaling stuit op problemen als het gaat om prestaties die, in
Nederland verricht, slechts aanspraak op aftrek van voorbelasting geven als de
presterende ondernemer voor een bepaald regime kiest. De levering van on-
roerend goed bijvoorbeeld is in veel gevallen vrijgesteld, tenzij gekozen wordt
voor een belaste levering. Goedgekeurd is in dit verband dat als de leverancier
van een in het buitenland gelegen onroerend goed aannemelijk maakt dat zich
daarbij een situatie voordoet waarin, zo het in Nederland gelegen onroerend
goed betrof, zou zijn gekozen voor belaste levering, hij de omzetbelasting op
de in Nederland gemaakte kosten in aftrek brengt."' Dit kan betekenen dat
voor een dergelijke ondernemer de omzetbelasting op de in Nederland ge-
maakte kosten aftrekbaar is, terwijl de in het buitenland betaalde omzetbelas-

130. Resolutie van 8 september 1980, nr. 12 233, V-N 1980, blz. 2035.
131. In die zin ook D.G. van Vliet, De 'Kraak'-resolutie, Weekblad 1981I5482, blz. 68 e.v.
132. HR 29 april 1987, nr. 23 731, BNB 1987I205 met noot van L.F. Ploeger, en HR 14 september
1988, nr. 25 061, BNB 1988I320 met noot van L.F. Ploeger.
133. Resolutie van 3 maart 1987, nr. 287-1357, V-N 1987, blz. 1008, ook gepubliceerd in FED
19871228 met mijn aantekening.
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ting met betrekking tot het onroerend goed niet aftrekbaar is. Dit zal zich
voordoen als in het desbetreffende land de levering vrijgesteld is zonder dat
een mogelijkheid tot keuze voor belaste levering bestaat.

In de resolutie gaat het kennelijk om in Nederland gevestigde of wonende
ondernemers. Aangenomen mag worden dat de regeling ook geldt voor bui-
tenlandse ondernemers indien het een hier te lande gelegen vaste inrichting
betreft. De vraag is of de regeling ook kan worden toegepast door buiten-
landse ondernemers die hier te lande geen vaste inrichting hebben. Ingevolge
artikel 5 van de Achtste richtlijn"~ wordt aan buitenlandse ondernemers, die
binnen de EG gevestigd zijn, teruggaaf van omzetbelasting verleend op basis
van de in Nederland voor aftrek geldende regels. Hetzelfde vindt men in arti-
kel 4 van de Dertiende richtlijn`35 voor ondernemers die buiten de EG zijn
gevestigd. Het lijkt mij daarom redelijk de regeling ook voor buitenlandse
ondernemers zonder vaste inrichting hier te lande te laten gelden. Een aantal
in Nederland betrokken diensten, zoals die van makelaars, onderhoudswerk-
zaamheden, reclame en dergelijke zijn immers op de voet van artikel6, twee-
de lid, van de Wet niet in Nederland belastbaar, maar in het land waar het
onroerend goed is gelegen c.q. het land waar de afnemer van de dienst woont
of is gevestigd.

De aandacht zij erop gevestigd dat de resolutie slechts betrekking heeft op
situaties waarin in Nederland een keuze kan worden gemaakt. Als ten aanzien
van een levering van onroerend goed geen keuze mogelijk is, maar in het
buitenland wel, dan wordt de aanspraak op aftrek bepaald door de Neder-
landse regeling.

5.2. Bijzondere gevallen van levering van onroerend goed

Voor de vraag of ter zake van de levering van een onroerend goed omzet-
belasting verschuldigd is, is niet alleen artikel 11, eerste lid, letter a, van de
Wet van belang. In enkele gevallen kan op grond van andere wettelijke bepa-
lingen een `vrijstelling' van toepassing zijn. Alsdan wordt de ondernemer die
het onroerend goed levert ter zake van die levering geen omzetbelasting ver-
schuldigd, ook niet indien ten aanzien van die levering de vrijstelling van arti-
kel 11, eerste lid, letter a, van de Wet niet van toepassing is. Het gaat hier om
leveringen van onroerend goed door landbouwers ten aanzien waarvan de zo-

134. Achtste richtlijn betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake om-
zetbelasting - Regeling voor de teruggaaf van de belasting over de toegevoegde waarde aan niet in
het binnenland gevestigde belastingplichtigen (79I10721EEG), vastgesteld 6 december 1979
(Pb.EG 27 december 1979, nr. L 331).
135. Dertiende richtlijn betreffende de harmonísatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake
omzetbelasting - Regeting voor de teruggaaf van de belasting over de toegevoegde waarde aan
niet op het grondgebied van de Gemeenschap gevestigde belastingplichtigen (86I5601EEG), vast-
gesteld 17 november 1986 (Pb.EG 21 november 1986, nr. L 326).
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genoemde landbouwregeling van toepassing is en om leveringen van onroe-
rend goed die deel uitmaken van de overdracht van een onderneming. Aan
deze gevallen van levering wordt in de volgende paragrafen aandacht besteed.

Een bijzonder geval van levering van onroerend goed doet zich nog voor als
die levering geschiedt binnen een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Zo-
als in paragraaf 4.2.3. is aangegeven vormen leveringen en diensten tussen
onderdelen van een fiscale eenheid geen belastbare feiten, zodat een dergelij-
ke levering reeds op die grond niet tot heffing van omzetbelasting leidt.

5.2.1. LEVERING VAN ONROEREND GOED DOOR LANDBOUWERS

Landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers zijn ingevolge artikel
27, eerste lid, van de Wet onder meer geen omzetbelasting verschuldigd voor
zover hun prestaties bestaan uit leveringen van gebruikte bedrijfsmiddelen en
andere in het bedrijf gebruikte goederen. De zogenoemde landbouwregeling
houdt in dat landbouwers - hierna daaronder ook te begrijpen veehouders,
tuinbouwers en bosbouwers - voor de prestaties die zij als zodanig verrichten
buiten het bereik van de omzetbelasting worden gehouden. Zij behoeven over
evenbedoelde prestaties geen omzetbelasting te voldoen en kunnen ook geen
aanspraak maken op aftrek van voorbelasting dienaangaande. Om te voorko-
men dat landbouwers in de heffing van omzetbelasting zouden worden be-
trokken voor incidentele leveringen van gebruikte bedrijfsmiddelen, zijn die
prestaties uitdrukkelijk onder de landbouwregeling gebracht.136

Een en ander heeft tot gevolg dat indien een levering van een onroerend
goed door een landbouwer op grond van artikel 11, eerste lid, letter a, van de
Wet belast is, er toch geen omzetbelasting wordt geheven. In deze gevallen zal
ook een verzoek om belaste levering geen effect sorteren, aangezien een der-
gelijk verzoek wel de vrijstelling van artikel 11, eerste lid, letter a, van de Wet
teniet doet, maar niet de ontheffing van belasting op grond van de landbouw-
regeling.

Het begrip `landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers' is in de
Wet niet nader omschreven. Dit begrip dient te worden opgevat in de beteke-
nis, welke het maatschappelijk verkeer daaraan toekent.137 Noch de uitlegging
van artikel 8, eerste lid, letters a en b, van de Wet op de inkomstenbelasting
1964, noch die van artikel 1, eerste lid, van de Pachtwet zijn hier van door-
slaggevende betekenis.'3~ Opgemerkt zij dat de landbouwregeling ingevolge
artikel 27, zesde lid, van de Wet niet geldt voor veehouders, voor zover hun
bedrijfsuitoefening niet samenhangt met de exploitatie van de bodem. Bij ad-

136. Tweede Kamer zitting 1967-1968, 9324, Memorie van Toelichting, blz. 37.
137. Tweede Kamer zitting 1967-1968, 9324, Memorie van Toelichting, blz. 37 Lk.
138. Paragraaf 4 Toelichting Landbouwregeling, Resolutie van 15 november 1983, nr. 283-14 899.
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ministratief voorschrift is deze ondernemers evenwel in vrijwel alle gevallen
de mogelijkheid gegeven de landbouwregeling toe te passen.13y

Een landbouwer die geen gebruik wenst te maken van de landbouwregeling
kan ingevolge artike127, vierde lid, van de Wet kiezen voor toepassing van de
normale regeling, zodat hij alsdan ter zake van al zijn prestaties omzetbelas-
ting verschuldigd is en de voorbelasting dienaangaande in aftrek kan brengen.
Aan de keuze voor de toepassing van de normale regeling is de landbouwer ten
minste vijf jaren gebonden. Na afloop van die termijn kan hij zijn keuze her-
zien en overgaan op de toepassing van de landbouwregeling. Alsdan kan hij
gedurende een termijn van vijf jaren geen verzoek doen om toepassing van de
normale regeling.

De vraag of een levering van een onroerend goed door de landbouwer die
voor toepassing van de normale regeling heeft gekozen vrijgesteld of belast is,
dient aan de hand van het bepaalde in artikel 11, eerste lid, letter a, van de Wet
te worden beantwoord. Is de levering vrijgesteld, dan kunnen de landbouwer
en de afnemer van het onroerend goed een verzoek doen om belaste levering.
Een en ander lijdt uitzondering indien die levering onderdeel uitmaakt van de
overdracht van een onderneming, in welk geval op grond van artike131 van de
Wet uit dien hoofde een ontheffing van belasting kan gelden. Deze ontheffing
is behandeld in paragraaf 5.2.2.

Wanneer een landbouwer een onroerend goed levert tijdens de voor dat
goed geldende herzieningsperiode voor de aftrek van voorbelasting, zijn in
beginsel de in artikel 13a van de Uitvoeringsbeschikking vervatte regels van
het fictieve voortgezette gebruik van het goed tot het einde van die periode van
toepassing. Een complicatie kan zich daarbij voordoen in het geval dat een
landbouwer onder de landbouwregeling valt en de koper van het onroerend
goed aanspraak kan maken op aftrek van voorbelasting. Normaal gesproken
zouden de landbouwer en de koper dan kiezen voor een belaste levering. De
landbouwer heeft alsdan nog aanspraak op aftrek van de aan de resterende
herzieningsperiode toe te rekenen voorbelasting. Een optie voor belaste leve-
ring heeft in het hier geschetste geval echter geen betekenis, omdat de levering
valt onder de `vrijstelling' van artikel 27, eerste lid, van de Wet. Deze uit de
landbouwregeling voortvloeiende vrijstelling is niet ongedaan te maken door
een optie voor belaste levering. In een aantal gevallen zal de landbouwer als-
nog kunnen kiezen voor toepassing van de normale regeling voor de omzet-
belasting en vervolgens met de koper samen kunnen kiezen voor een belaste
levering. Via deze dubbele optie-uitoefening wordt het doel, belaste levering
van het onroerend goed, dan toch bereikt. Opgemerkt zij dat een keuze voor
toepassing van de normale regeling niet in alle gevallen mogelijk is. Indien de
landbouwer minder dan vijf jaren geleden is overgegaan van toepassing van de
normale regeling op toepassing van de landbouwregeling, kan niet opnieuw

139. Paragraaf 53 van de Toelichting Landbouwregeling.
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voor de normale regeling worden gekozen. In dergelijke gevallen kan een
beroep op de hardheidsclausule wellicht uitkomst bieden.'~

Wanneer een landbouwer aan een andere landbouwer grond levert waarop
een melkquotum als bedoeld in de Beschikking superheffing 1985 (Stcrt. 1984,
79) rust, rijst de vraag wat de aard van de prestatie van eerstbedoelde land-
bouwer is. Aanvankelijk heeft de belastingdienst het standpunt ingenomen
dat in die gevallen één prestatie wordt verricht, te weten de levering van on-
roerend goed."' Dit hield in dat de totale koopsom, derhalve inclusief het
gedeelte dat betrekking had op het melkquotum, buiten de heffing van omzet-
belasting bleef indien de levering van de grond was `vrijgesteld' op grond van
artikel 27, eerste lid, van de Wet of was vrijgesteld op grond van artikel 11,
eerste lid, letter a, van de Wet.

Naar aanleiding van de wijziging van de Beschikking superheffing met in-
gang van 6 september 19861z is het vorenomschreven standpunt gewijzigd.
Door evenbedoelde wijziging is de band tussen de landbouwgrond en het
melkquotum aanzienlijk losser geworden. Dit heeft ertoe geleid dat thans
wordt uitgegaan van twee prestaties, namelijk de levering van de grond en het
verrichten van een dienst bestaande in de overdracht van het melkquotum.l"
Laatstbedoelde prestatie is steeds belast, aangezien deze prestatie niet onder
de landbouwregeling valt. Dit zou betekenen dat een landbouwer die onder de
landbouwregeling valt voor deze prestatie niettemin in de heffing van omzet-
belasting zou moeten worden betrokken. Op grond van deze omstandigheid is
goedgekeurd dat ten aanzien van een landbouwer die onder de landbouw-
regeling valt heffing van omzetbelasting ter zake van de overdracht van een
melkquotum achterwege blijft.

Inmiddels heeft de Hoge Raad beslist dat bij levering van grond waarop een
melkquotum rust sprake is van twee prestaties, namelijk de levering van de
grond en de overdracht van het melkquotum. Dit geldt ook voor dergelijke
transacties die vóór de evenbedoelde wijziging van de Beschikking superhef-
fing zijn tot stand gekomen.'~` Hoewel de beslissing betrekking heeft op de

140. De suggestie daartoe wordt ook gedaan in paragraaf 25 van de Toelichting Landbouwrege-
ling.
141. Voor de WIR is aanvankelijk in de Resolutie van 7 april 1986, nr. 285-17 529 (V-N 1986, blz.
861) het standpunt ingenomen dat het gedeelte van de voor de grond betaalde koopsom, dat
betrekking heeft op het melkquotum, het karakter heeft van een (geactiveerde) onkostenpost,
waarvoor geen investeringsbijdrage wordt verleend.
142. Beschikking van 5 september 1986, nr. J6098, Stcrt. 1986, 171.
143. Resolutie van 11 oktober 1988, nr. VB87~1386, V-N 1988, blz. 2763, ook gepubliceerd in
FED 19881773 met mijn aantekening. Voor de WIR was dit standpunt al eerder ingenomen in de
Resolutie van 29 april 1987, nr. 287-6370, V-N 1987, blz. 1065.
144. HR 31 mei 1989, nr. 25 022, BNB 1989~235 met noot van G. Laeijendecker.
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overdrachtsbelasting, zal deze ook van betekenis zijn voor de omzetbelas-
ting.145

Ten slotte zij opgemerkt dat in geval van levering van een onroerend goed
door een landbouwer die onder de landbouwregeling valt, de afnemer van het
onroerend goed geen aanspraak kan maken op de forfaitaire aftrek die op
grond van artike127, derde lid, van de Wet toekomt aan afnemers van goede-
ren en diensten van landbouwers.

5.2.2. OVERDRACHT VAN EEN ONDERNEMING

Ingevolge artikel 31 van de Wet wordt geen omzetbelasting geheven ter zake
van de leveringen en diensten in het kader van de overdracht van een onder-
neming of een deel daarvan, indien de koper de onderneming of het deel daar-
van voortzet. Aan een dergelijke fiscaal `geruisloze' overdracht van een onder-
neming is op het eerste gezicht geen behoefte op het gebied van de omzet-
belasting. Door de werking van het aftrekmechanisme worden goederen en
diensten door een ondernemer in het algemeen belastingschoon verkregen. In
het oorspronkelijke wetsvoorstel was dan ook geen voorziening voor deze ge-
vallen opgenomen. Tijdens de parlementaire behandeling is alsnog tot de mo-
gelijkheid van een geruisloze overdracht besloten met het oog op de werking
van de overgangsregeling voor bedrijfsmiddelen in de jaren 1969 tot en met
1972, op grond waarvan de aftrek van voorbelasting op bedrijfsmiddelen
slechts ten dele mogelijk was, en met het oog op de ondernemers die vrijge-
stelde prestaties verrichten en uit dien hoofde de voorbelasting niet in aftrek
kunnen brengen.'ab Het doel van de regeling is te voorkomen dat aan een
wijziging in de persoon van de ondernemer fiscale beletselen in de weg staan.
Op grond van dit uitgangspunt geldt de faciliteit niet voor de overdracht van
afzonderlijke bedrijfsmiddelen, die moeilijk kunnen worden onderscheiden
van nieuwe bedrijfsmiddelen. ta' Evenbedoeld uitgangspunt houdt voorts in
dat de faciliteit slechts geldt indien degene aan wie de onderneming wordt
overgedragen die onderneming voortzet.

Aanvankelijk vond de faciliteit slechts toepassing indien beide partijen, de
overdrager en de overnemer, daartoe een verzoek deden aan de inspecteur.
Dit in artikel 8 van de Uitvoeringsbeschikking opgenomen vereiste is sedert 1
januari 1979 vervallen. Dit betekent dat de faciliteit thans van rechtswege

145. In die zin ook T. Blokland, Het melkquotum enhet arrest van de Hoge Raad van 30 mei 1989,
nr. 25 022, WPNR 1989I5926, blz. 462 e.v. Voor de WIR is dit bevestigd in de Resolutie van 23
augustus 1989, nr. DB89~4454, V-N 1989, blz. 2503.
146. Tweede Kamer zitting 1967-1968, 9324, Memorie van Antwoord, blz. 13 r.k.
147. Tweede Kamer zitting 1967-1968, 9324, Eindverslag, blz. 18 r.k.
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geldt.'~ Het staat partijen derhalve niet vrij de regeling buiten toepassing te
laten.

De regeling van artikel 31 van de Wet is gebaseerd op artikel 5, achtste lid,
en artikel 6, vijfde lid, van de Zesde richtlijn. In geval van overgang van het
geheel of een gedeelte van een algemeenheid van goederen onder bezwarende
titel, om niet of in de vorm van een inbreng in een vennootschap, kunnen de
Lid-Staten zich op het standpunt stellen dat geen levering van goederen heeft
plaatsgevonden en dat degene op wie de goederen overgaan, in de plaats
treedt van de overdrager. Onder gelijke voorwaarden kan de overdracht van
rechten eveneens buiten de heffing van omzetbelasting gelaten worden. De
Lid-Staten hebben hierbij de mogelijkheid maatregelen te treffen om con-
currentievervalsing te voorkomen ingeval degene op wie de goederen en~of
rechten overgaan niet volledig belastingplichtig is. De Tweede richtlijn kende
een dergelijke bepaling niet. Wel is in bijlage A bij die richtlijn de Lid-Staten
toegestaan bij inbreng van het geheel of een gedeelte van een algemeenheid
van goederen in een vennootschap ervan uit te gaan dat deze vennootschap
geacht wordt de persoon van de inbrenger voort te zetten.

In de toelichting op het voorstel vooreen Zesde richtlijn heeft de Commissie
van de EG opgemerkt dat het afzien van belastingheffing in deze gevallen kan
geschieden ter wille van de eenvoud en om de financiële positie van het in-
brengende of schenkende bedrijf niet te zwaar te belasten. Verondersteld
wordt daarbij dat van de mogelijkheid door de Lid-Staten vooral gebruik zal
worden gemaakt, indien de vennootschap waarin de inbreng of waaraan de
schenking is gedaan, de desbetreffende goederen zal gebruiken voor een be-
lastbare bedrijvigheid. Hoewel aanvankelijk dus met name is gedacht aan de
inbreng van het geheel of een gedeelte van een algemeenheid van goederen
en~of diensten in een vennootschap, is de uiteindelijke tekst van de richtlijn-
bepalingen aanzienlijk ruimer. Alle vormen van de overgang van een dergelij-
ke algemeenheid van goederen enlof diensten vallen eronder.

Hoewel de teksten van de artikelen 5, achtste lid, en 6, vijfde lid, van de
Zesde richtlijn enerzijds en van artikel 31 van de Wet anderzijds allerminst
gelijkluidend zijn, heeft de Hoge Raad overwogen dat aangenomen moet wor-
den dat de wetgever door het zonder toelichting in ongewijzigde vorm handha-
ven van artikel 31 van de Wet per 1 januari 1979 de bedoeling had uitvoering te
geven aan evenbedoelde richtlijnbepalingen, en wel op een wijze die materieel

148. J.M.F. Finkensieper, Faillissement en omze[belasting, Weekblad 1983~5597, blz. 811 e.v.,
meent dat deze wijziging is ingegeven door moeilijkheden bij de invordering van de omzetbelas-
ting in gevallen waarin geen verzoek om `geruisloze' overdracht werd gedaan. Naar mijn mening
had deze wijziging te maken met de vele administratieve problemen die verbonden zijn aan het
vereiste van het gemeenschappelijk verzoek van partijen bij de overdracht. In die zin ook C.J.B.
van Boxel, Overdracht van een onderneming en art. 31 Wet OB'68, TVVS 1983I12, blz. 335 en
336.
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geen ander resultaat oplevert dan letterlijke overneming van de bewoordingen
van de richtlijn zou hebben gedaan."y

Deze conclusie komt mij in het gegeven geval wat te royaal voor. Bedacht
moet worden dat het hier gaat om een zogenoemde `kan'-bepaling in de Zesde
richtlijn. De nationale wetgever is niet verplicht die bepaling over te nemen en
kan naar mijn mening ook volstaan met een minder vergaande regeling dan
waartoe de richtlijn de mogelijkheid biedt.'so Het lijkt mij daarom niet juist de
inhoud van de `kan'-bepaling en de corresponderende wetsbepaling zonder
meer identiek te achten. Dit te minder nu het in dit geval gaat om een `kan'-
bepaling die door de nationale wetgever kan worden geflankeerd met maat-
regelen om concurrentievervalsing te voorkomen.

Concreet lijkt de evenvermelde overweging van de Hoge Raad in te houden
dat de wetgever in elk geval bedoeld heeft aan een `onderneming' in artikel 31
van de Wet dezelfde betekenis toe te kennen als aan een `algemeenheid van
goederen'. Aannemende dat de wetgever binnen het richtlijnkader heeft wil-
len blijven, zal van een onderneming slechts sprake zijn indien het gaat om een
algemeenheid van goederen. Dit behoeft echter niet te betekenen dat de wet-
gever anderzijds elke algemeenheid van goederen als een onderneming heeft
willen zien. De wetgever mag immers, gezien het karakter van de richtlijn-
bepaling, aan het begrip `onderneming' een beperkter inhoud geven dan aan
het begrip `algemeenheid van goederen' toekomt. Anders gezegd: een alge-
meenheid van goederen moet voldoen aan de criteria van een onderneming,
anders is artikel 31 van de Wet niet van toepassing, en van een onderneming
kan omgekeerd in dit verband slechts sprake zijn als het een algemeenheid van
goederen betreft. Dit laatste punt was in evenbedoeld arrest van de Hoge
Raad aan de orde. Het betrof de overdracht van een verhuurd onroerend
goed. Op de verschillende aspecten van de toepassing van artikel 31 van de
Wet in dergelijke gevallen wordt in paragraaf 5.2.3. nader ingegaan.

Artikel 5, achtste lid, van de Zesde richtlijn noemt twee aspecten van de
onderhavige faciliteit, namelijk het niet aanmerken van de overdracht als een
levering van goederen en het in de plaats van de overdrager treden door de
overnemer. Dit laatste aspect is in de nationale wetgeving uitgewerkt in artikel
8 van de Uitvoeringsbeschikking. Krachtens deze bepaling wordt de overne-
mer voor de berekening van de verschuldigde omzetbelasting in de plaats ge-
steld van de overdrager. Dit is met name van belang voor de herziening van de
aftrek van voorbelasting en kan ook een rol spelen ten aanzien van lopende
handelingen die tot een interne levering in de zin van artikel 3, eerste lid, letter

149. HR 4 februari 1987, nr. 23 945, BNB 1987I147 met noot van L.F. Ploeger.
150. Een voorbeeld van dit laatste vormt de regeling van artikel 3, eerste lid, letter h, van de Wet,
die veel minder ver reikt dan waartoe de Zesde richtlijn de mogelijkheid biedt. R.R.J.M. Keij-
sers, De overdracht van een onderneming, geruisloos?, Weekblad 1985I5678, blz. 472 e.v., acht de
`vrijstelling' voor de overdracht van een onderneming in artikel 31 van de Wet beperkter dan die
voor de overgang van een algemeenheid van goederen in artikel 5, achtste lid, van de Zesde
richtlijn.
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h, van de Wet leiden. De omzetbelastingschuld die vóór de overdracht van de
onderneming is ontstaan, gaat echter niet over op de overnemer.'s' Het in de
plaats treden van de overdrager door de overnemer van de onderneming is
administratief gezien een zwak punt van de regeling. De overnemer zal im-
mers moeten zorgen dat hij alle relevante gegevens van de overdragende partij
krijgt. Op het moment dat die gegevens nodig zijn blijkt dat in de praktijk
nogal eens onmogelijk te zijn.15'

Het vereiste van de overdracht van een onderneming houdt in dat een zeker
samenstel van goederen en~of rechten wordt overgedragen. Hiervoor is reeds
aangegeven dat de enkele overdracht van een of ineer activa daartoe niet vol-
doende is.153 Evenmin is daartoe voldoende de enkele overdracht van goodwill
of van een vergunning.154 In het algemeen zal het overdragen van het onroe-
rend goed, de inventaris en de voorraden voldoende zijn om van de overdracht
van een onderneming te spreken.155 Dit is zeker het geval wanneer een en
ander gepaard gaat met de overdracht van de handelsnaam en~of de klanten-
kring.15~ Niet vereist is dat alle activa en passiva van een bestaande onder-
nemer worden overgedragen. Zo kan de overdragende ondernemer de vor-
deringen en schulden aan zichzelf houden. Ook is niet vereist dat de werk-
nemers worden overgenomen.'s'

Wat de overdracht van onroerend goed betreft is het voldoende dat de over-
dragende ondernemer het gebruiksrecht aan de overnemer verschaft. Denk-
baar is dat de overdrager, die het onroerend goed in eigendom heeft, het gaat
verhuren aan de overnemer. Ook is denkbaar dat de overdrager ervoor zorgt
dat de overnemer het onroerend goed van een derde kan huren.158In sommige

151. In die zin Hof 's-Gravenhage 12 maart 1980, nr. 68~1978, BNB 1981I204.
152. J.L.M.J. Vervloed en W.B. Bod, Wegwijs in de BTW, tweede druk, Lelystad 1989, blz. 185,
achten deze bepaling in de praktijk nauwelijks toepasbaar.
153. In die zin ook TC 12 april 1965, nr. 9816 O, BNB 1965I230, en HofLeeuwarden 27 mei 1988,
nr. 396184, V-N 1989, blz. 1386.
154. Hof 's-Gravenhage 8 december 1980, nr. 2596179, BNB 1982I53, respectievelijk Hof Am-
sterdam 28 september 1983, nr. 3166~81, V-N 1985, blz. 1755.
155. HR 14 november 1984, nr. 22 520, BNB 1985172 met noot van H.J. Hofstra.
156. Hof Amsterdam 2 oktober 1983, nr. 4270~83, BNB 1986197.
157. Hof Amsterdam 16 april 1985, nr. 1253I84, BNB 19861346, en HR 29 april 1987, nr. 23 826,
BNB 19871232.
158. Een dergelijk geval deed zich voor in HR 5 september 1984, nr. 22 352, BNB 19841312 met
noot van L.F. Ploeger. Een bijzonderheid hierbij vormde de omstandigheid dat de overnemer een
soms gelds toe kreeg voor de overname van de exploitatie van een zwembad. Deze prestatíe van de
ovememer werd door de Hoge Raad in de 'vrijstelling' van artikel 31 van de Wet begrepen.
Ploeger meent dat aldus recht gedaan wordt aan de gedachte dat bij de enkele verandering van de
persoon van de ondernemer geen omzetbelasting behoeft te worden geheven. Deze mening is mij
op zichzelf sympathiek, maar ik vraag mij af of op die manier wel steeds recht wordt gedaan aan
andere uitgangspunten van de omzetbelasting. Indien bijvoorbeeld een kruidenier zijn onder-
neming overdraagt en daartegenover onder meer het recht bedingt gedurende de rest van zijn
leven bij de overnemer `gratis' boodschappen te mogen doen, zou toepassing van artikel 31 van de
Wet op dczc wederdienst kunnen betekenen dat goederen belastingschoon in de consumptieve
sfeer tercchtkomen.
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gevallen zijn er derden betrokken bij de overdracht van tot een onderneming
behorende goederen en rechten. Dit zal het geval kunnen zijn als goederen in
eigendom tot zekerheid zijn overgedragen aan de financier van de overdragen-
de ondernemer. De financier zal dan medewerking moeten verlenen aan de
overdracht van de desbetreffende goederen. Deze omstandigheid staat aan
toepassing van artikel 31 van de Wet niet in de weg.159 Naar mijn mening zal
van een overdracht van een onderneming ook sprake zijn indien de financier
de bewaargeving van de tot zekerheid in eigendom overgedragen goederen
heeft opgezegd en vervolgens die goederen levert aan de overnemer. In artikel
31 van de Wet is immers niet de eis gesteld dat alle tot een onderneming beho-
rende goederen en rechten door dezelfde persoon moeten worden overge-
dragen.

De overdracht van een onderneming kan ook in fasen geschieden. Dit deed
zich voor in een geval waarin eerst de voorraden en dergelijke werden over-
gedragen en vervolgens het onderhanden werk en de huur van het onroerend
goed. Vereist is dan wel dat er een onmiskenbare en onverbrekelijke samen-
hang bestaat tussen de verschillende transacties.'bo

Het tweede vereiste voor toepassing van artikel 31 van de Wet is dat de
overnemer de onderneming voortzet. Van het voortzetten van een onderne-
ming is slechts sprake indien op enigerlei wijze het individuele bestaan van de
onderneming wordt voortgezet.16' Dit is niet het geval wanneer een onder-
nemer een aantal activa koopt en daarmee zijn reeds bestaande onderneming
op wat grotere schaal voortzet.162 Ook is van voortzetting van de onderneming
geen sprake indien de overnemer niet zelf de onderneming feitelijk voortzet,
maar dit aan een derde overlaat163 of de onderneming vrijwel direct doorver-
koopt. t~

Indien er enige tijd verloopt tussen de feitelijke bedrijfsbeëindiging door de
overdragende ondernemer en de voortzetting van de onderneming door de
overnemer, staat dat op zichzelf niet aan de toepassing van artikel 31 van de
Wet in de weg.'bs

Voor wat betreft de exploitatie van onroerend goed is er geen sprake van
voortzetting van de onderneming bij verandering van de aard van de exploita-
tie, bijvoorbeeld van gebruik ten behoeve van de onderneming in verhuur van
het onroerend goed.

De toepassing van artike131 is niet afhankelijk van een uitdrukkelijke ver-

159. In die zin Hof Amsterdam 29 maart 1985, nr. 2355I84, V-N 1986, blz. 2115.
160. Hof 's-Gravenhage 19 december 1984, nr. 77183, Infobulletin 85I485.
161. Bijvoorbeeld TC 21 mei 1968, nr. 10 230 O, BNB 19681230, enHof Amsterdam I1 september
1984, nr. 495183, Infobulletin SS1486.
162. Zie Hof 's-Gravenhage 9 december 1986, nr. 3967I85, V-N 1987, blz. 909, voor een geval van
uitbreiding van een winketketen met een overgenomen winkel.
163. TC 24 mei 1977, nr. 11 732 O'68, BNB 1978133.
164. Hof 's-Hertogenbosch 18 november 1987, nr. 144I85, F'ED 19881337.
165. Hof Amsterdam 16 april 1985, nr. 1253184, BNB 19861346.
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klaring van de overnemer jegens de overdrager dat hij de onderneming zal
voortzetten. Niet het voornemen of de uitlatingen dienaangaande van de over-
nemer zijn beslissend, maar diens feitelijke gedragingen ten aanzien van de
overgenomen onderneming. `~ Dit houdt onder meer in dat het noodgedwon-
gen voortzetten van de exploitatie van een onroerend goed door een zoge-
noemde stroppendochter van een financieringsinstelling~hypotheekhouder de
voortzetting van een onderneming kan opleveren, hoezeer ook gestreefd
wordt naar verkoop van het onroerend goed.

Wanneer een gedeelte van een onderneming wordt overgedragen geldt de
faciliteit van artikel 31 van de Wet als dat gedeelte een zodanige zelfstandig-
heid heeft dat het als bedrijf kan worden voortgezet. Dat is bijvoorbeeld het
geval als een ondernemer die twee winkels exploiteert er één overdraagt. Het-
zelfde geldt als het overgedragen gedeelte van de onderneming naar zijn aard
een zelfstandige onderneming kan vormen. In die zin is beslist ten aanzien van
de overdracht van een gedeelte van een accountantspraktijk.167

Het bepaalde in artikel 31 van de Wet is niet alleen van toepassing ten aan-
zien van de normale overdrachten van een onderneming, maar ook ten aan-
zien van de inbreng van een onderneming in een vennootschap onder firma of
in een naamloze of besloten vennootschap. "~ Indien een onderneming door
een ondernemer wordt ingebracht in een vennootschap en het tot die onder-
neming behorende onroerend goed in privé genomen wordt, geldt de faciliteit
niet ten aanzien van de (interne) levering van het onroerend goed. Te dien
aanzien gelden dan de normale heffingsbepalingen. Wanneer de inbreng zo
geschiedt dat de onderneming en het daartoe behorende onroerend goed in
afzonderlijke vennootschappen worden ondergebracht en die vennootschap-
pen samen een fiscale eenheid vormen in de zin van artikel7, vierde lid, van de
Wet, is de faciliteit op het geheel van de overdrachten van toepassing.

In gevallen waarin artike131 van de Wet van toepassing iswordt derhalve ter
zake van de levering van onroerend goed geen omzetbelasting geheven, ook
niet als het vervaardigd onroerend goed betreft dat ongebruikt is of niet meer
dan twee jaar geleden voor het eerst in gebruik is genomen. Weliswaar geldt
de vrijstelling voor de levering van onroerend goed dan niet, maar dat leidt
hier niet tot een belaste levering. Een gevolg van de toepassing van artikel 31
van de Wet is ook dat een verzoek om belaste levering geen effect heeft. Indien
partijen een verzoek om belaste levering doen, zal de inspecteur dat verzoek
weliswaar moeten inwilligen, maar daarmee wordt niet meer bereikt dan dat

166. HR 16 april 1986, nr. 23 356, BNB 1986~169.
167. TC 25 september 1967, nr. 10 180 O, BNB 1968~15.
168. Bij de omzetting van een naamloze vennootschap in een besloten vennootschap en andersom
is er in het algemeen geen sprake van het optreden van een nieuwe ondernemer. De identiteit van
de rechtspersoon blijft dezelfde. Reeds uit dien hoofde blijft dan heffing van omzetbelasting ach-
terwege, zodat toepassing van artike131 van de Wet niet aan de orde komt. In die zin Resolutie van
13 maart 1974, nr. B73~27 203, V-N 1974, blz. 384, ook gepubliceerd in FED OB '68: Art. 31 : 2
met mijn aantekening. Zie ook paragraaf 4.3.17.
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de vrijstelling voor de levering van onroerend goed niet geldt. De werking van
artikel 31 van de Wet wordt daarmee niet ongedaan gemaakt. Met name in
gevallen waarin partijen een verzoek doen om belaste levering en daarop een
positieve beschikking van de inspecteur ontvangen, kan verwarring ontstaan.
De inspecteurs is daarom aangeraden in de beschikking op het verzoek om
belaste levering de waarschuwing op te nemen dat de beschikking geen effect
heeft ingeval de levering van onroerend goed deel uitmaakt van de overdracht
van een onderneming.'bv

Ten slotte zij vermeld dat de toepassing van artike131 van de Wet als zoda-
nig naar mijn mening geen invloed heeft op de aftrekbaarheid van de voorbe-
lasting. Indien bijvoorbeeld ter zake van diensten die betrekking hebben op de
overdracht van de onderneming omzetbelasting in rekening is gebracht, zal
voor de aftrek van die belasting beslissend zijn de aard van de prestaties die in
het kader van de onderneming worden verricht en niet de aard van de presta-
ties die de overdracht van de onderneming vormen. Dit vloeit mijns inziens
voort uit het `geruisloze' karakter van de overdracht, welke tot gevolg heeft
dat de overnemer in de plaats van de overdrager wordt gesteld."u

5.2.3. OVERDRACHT VAN VERHUURD ONROEREND GOED

De exploitatie van een zaak om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen is
ingevolge artikel 7, tweede lid, letter b, van de Wet gelijkgesteld met de uit-
oefening van een bedrijf. "' Dit houdt onder meer in dat de verhuurder van een
onroerend goed ter zake van die verhuur als ondernemer kan worden aan-
gemerkt. De onderneming van die verhuurder zal dan met name bestaan uit
het desbetreffende onroerend goed. Als dat onroerend goed in verhuurde
staat wordt overgedragen is die overdracht als een overdracht van een onder-
neming aan te merken. Omtrent de toepassing van de faciliteit van artike131
van de Wet ten aanzien van een dergelijke overdracht lopen de meningen
uiteen. De staatssecretaris van Financiën heeft in dezen het standpunt ingeno-
men dat artikel 31 van de Wet van toepassing is, hetgeen mede inhoudt dat een
eventuele ontheffing van de vrijstelling voor de verhuur op de koper over-
gaat. "2 Deze stellingname hield mede in dat voorkomen werd een situatie
waarin de overdrager de verschuldigde omzetbelasting niet kon of wilde vol-

169. Resolutie van 27 januari 1984, nr. 283-1469, V-N 1984, blz. 350.
170. In die zin ook L. Wolfsbergen, Fiscaal Bouwrecht 1989, blz. 292 e.v.
171. Zie hieromtrent paragraaf 4. I.2.
172. Resolutie van 27 januari 1984, nr. 283-1469, V-N 1984, blz. 350, ook gepubliceerd in FED
OB '68: Art. 31 : 8 met mijn aantekening. In die zin eerder het antwoord op kamervragen, Hande-
lingen Tweede Kamer 1983-1984, nr. 40, blz. 81 en 82, ook gepubliceerd in V-N 1983, blz. 2025. In
gelijke zin R.R.J.M. Keijsers, De overdracht van een onderneming, geruisloos?, Weekblad 19851
5678, blz. 472 e.v. J.M.F. Finkensieper, Faillissement en omzetbelasting, Weekblad 1983I5597,
blz. 811 e.v., acht het in de resolutie neergelegde standpunt te ongenuanceerd.
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doen en de overnemer de desbetreffende omzetbelasting wel in aftrek
bracht.13 De vraag of de werking van artikel 3, vierde lid, van de Wet de
toepassing van artikel 31 van de Wet ten aanzien van de geveilde goederen
verhindert, werd door de staatssecretaris ontkennend beantwoord. Uit de ge-
schiedenis van de totstandkoming van de zogenoemde veilingregeling werd
geconcludeerd dat met die regeling niet bedoeld is in te grijpen in de omvang
van de uiteindelijke heffing.14 Het lijkt in overeenstemming met deze leiden-
de gedachte dat de wetgever niet kan hebben beoogd de toepassing van de in
een later stadium van de parlementaire behandeling ingevoegde regeling voor
de overdracht van een onderneming te doen verijdelen door de veilingrege-
ling. Aan deze stellingname werd nog toegevoegd dat, indien aan de veiling-
houder niettemin een zelfstandige positie met betrekking tot de toepassing van
artikel 31 van de Wet zou moeten worden toegekend, die wetsbepaling toch
van toepassing zou zijn en wel op de overdracht van het verhuurde onroerend
goed aan de veilinghouder, die het onroerend goed - zij het wellicht slechts
voor een ondeelbaar ogenblik - exploiteert en dusdoende de onderneming van
de overdragende ondernemer voortzet.15 Een zelfde standpunt werd ingeno-
men ten aanzien van transacties in verhuurd onroerend goed door tussen-
komst van commissionairs en dergelijke ondernemers.

Het Hof Amsterdam oordeelde dat de overdracht van een verhuurd on-
roerend goed de overdracht van een onderneming vormt. "~ Daarbij overwoog
het Hof onder meer dat het verkrijgen van een onroerend goed door toedoen
van de hypotheekhouder of het van rechtswege overgaan van rechten en ver-
plichtingen uit een met betrekking tot dat onroerend goed gesloten huurover-
eenkomst op zichzelf aan de toepassing van artikel 31 van de Wet niet in de
weg staat. Met betrekking tot de invloed van de veilingregeling op de toepas-
sing van evengenoemd artikel overweegt het Hof dat uit de wetsgeschiedenis
valt af te leiden dat het niet de bedoeling van de wetgever kan zijn geweest dat
de veilingregeling de toepassing van dat artikel zou beïnvloeden in die zin, dat
voor de toepassing van dat artikel zowel acht geslagen zou moeten worden op
de levering aan de veilinghouder als op de levering door de veilinghouder. Aan
de handelingen van de veilinghouder wordt in dit verband derhalve geen bete-
kenis toegekend, zodat de vraag of de veilinghouder geacht kan worden de
overgedragen onderneming te hebben voortgezet niet aan de orde komt.

173. Zie in dit verband ook paragraaf 5.1.11. Juist dit aspect maakt de strijd om artikel 31 van de
Wet boeiend: de fiscus gebruikt een anti-cumulatiebepaling om het heffingssysteem in een deel
van de onroerend-goedsector te frustreren, terwijl de betrokken ondernemer zich tracht te ont-
trekken aan een voor hem niet noodzakelijke faciliteit.
174. Tweede Kamer zitting 1967-1968, 9324, Memorie van Antwoord, blz. 44 r.k.
175. Anders C.J.B. van Boxel, Overdracht van een onderneming en art. 31 Wet OB'68, TVVS
1983I12, blz. 335 en 336, die meent dat toepassing van de veilingregeling de toepassing van artikel
31 van de Wet verhindert.
176. Hof Amsterdam 7 augustus 1985, nr. 1304184, te kennen uit HR 4 februari 1987, nr. 23 945,
BNB 1987I147.
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In deze procedure kwam tevens de vraag aan de orde of de bepalingen van
de Zesde richtlijn zich verzetten tegen toepassing van artikel 31 van de Wet ten
aanzien van de overdracht van verhuurd onroerend goed. Dienaangaande
overwoog het Hof dat de stelling dat een verhuurd onroerend goed niet is aan
te merken als een algemeenheid van goederen in de zin van artikel5, achtste
lid, van de Zesde richtlijn ongegrond is, omdat tot een zodanige algemeenheid
gelet op de strekking van de richtlijnbepaling in elk geval te rekenen valt het
geheel van investeringsgoederen waarmee een belastingplichtige economische
activiteiten verricht. Op het beroep in cassatie tegen de hiervoor weergegeven
uitspraak kwam de Hoge Raad evenwel tot een andere conclusie."' Na over-
wogen te hebben dat de begrippen `bedrijf' in artikel 7 van de Wet en `onder-
neming' in artikel 31 van de Wet oorspronkelijk dezelfde betekenis hebben,
werd voorts overwogen dat daaruit niet volgt dat de aanpassing van de Wet aan
de bepalingen van de Zesde richtlijn, waarbij artikel 7 werd aangevuld met
hetgeen thans te lezen is in het tweede lid, letter b, doch waarbij artikel 31
zonder enige toelichting ongewijzigd werd gehandhaafd, een met artikel 7,
tweede lid, letter b, corresponderende uitbreiding van de reikwijdte van de
term onderneming in artike131 meebracht. De bedoelde aanvulling strekte tot
uitvoering van het bepaalde in artikel 4, tweede lid, van de Zesde richtlijn; de

richtlijn bevat voor wat het onderwerp van artikel 31 van de Wet betreft een
niet rechtstreeks met artikel 4 van de richtlijn samenhangende bepaling, na-
melijk artikel5, achtste lid, welke aan de Lid-Staten de bevoegdheid geeft, in
geval van overgang van `het geheel of een gedeelte van een algemeenheid van
goederen' zich op het standpunt te stellen dat geen levering van goederen heeft
plaatsgevonden. Aangenomen moet worden, aldus de Hoge Raad, dat de wet-
gever door het zonder toelichting handhaven, in ongewijzigde vorm, van arti-
ke131 van de Wet de bedoeling had uitvoering te geven aan artikel5, achtste
lid, van de Zesde richtlijn en wel op een wijze die materieel geen ander resul-
taat oplevert dan letterlijke overneming van de bewoordingen van de richtlijn
zou hebben gedaan. Dit betekent dat sedert 1 januari 1979 onder een onder-

neming in de zin van artikel 31 van de Wet niet kan worden verstaan een object
dat niet als het geheel of gedeelte van een algemeenheid van goederen valt aan
te merken. De Hoge Raad is van oordeel dat redelijkerwijs geen ruimte voor
twijfel kan bestaan dat de vraag of het onderhavige onroerend goed dient te

worden aangemerkt als het geheel of een gedeelte van een algemeenheid van
goederen in de zin van artikel 5, achtste lid, van de Zesde richtlijn, ontken-
nend moet worden beantwoord."~

In de overwegingen van de Hoge Raad spelen twee aspecten een rol, name-

177. HR 4 februari 1987, nr. 23 945, BNB 1987I147 met noot van L.F. Ploeger.
178. In die zin ook R.N.G. van der Paardt en E.H. van den Elsen, Bedrijfsoverdracht in de
omzetbelasting, MBB 1985, blz. 273 e.v.
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lijk de bedoeling van de wetgever en de uitlegging van artikel5, achtste lid, van
de Zesde richtlijn.

Met betrekkíng tot de bedoeling van de wetgever staat vast dat de wetgever
het ondernemersbegrip heeft willen uitbreiden tot de exploitant van een zaak.
Denkbaar is dat dit de wetgever aanleiding zou hebben gegeven de regeling
van artikel 31 van de Wet te beperken in die zin dat de overdracht van een
onderneming door de exploitant van een zaak niet onder die regeling zou val-
len. Vaststaat dat de wetgever dit niet heeft gedaan en omtrent de toepassing
van artikel 31 van de Wet vanaf 1 januari 1979 op dit punt zelfs niets heeft
gezegd. Gegeven deze omstandigheden moeten er naar mijn mening toch wel
sterke argumenten zijn om aan te nemen dat de wetgever niettemin de bedoe-
ling heeft gehad de begrippen `bedrijf' in artikel7 en `onderneming' in artikel
31 van de Wet van elkaar los te koppelen. Dit te meer nu de Wet het begrip
`onderneming' vaker gebruikt, bijvoorbeeld in artikel 15, eerste lid. Even-
bedoelde loskoppeling zou dan bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat men goe-
deren en diensten bezigt in het kader van de onderneming als bedoeld in arti-
kel 15, terwijl die onderneming niet is een onderneming in de zin van artikel
31. Een dergelijk verwarringscheppend gebruik van begrippen behoort naar
mijn mening niet de bedoeling van de wetgever te zijn en er moet derhalve een
goede en voor de welwillende lezer ook kenbare reden zijn om zulks toch aan
te nemen. De Hoge Raad vindt die reden in de aanname dat de wetgever heeft
willen voldoen aan het bepaalde in artikel5, achtste lid, van de Zesde richtlijn
en wel op een wijze die materieel overeenkomt met een integrale overname
van de tekst van die bepaling in artikel 31 van de Wet. Naar mijn mening is
deze reden daartoe niet voldoende.19 In paragraaf 5.2.2. heb ik reeds aan-
gegeven dat met betrekking tot een `kan'-bepaling als de onderhavige richt-
lijnbepaling er niet zonder meer van uit kan worden gegaan dat de wetgever
bedoeld heeft die bepaling integraal over te nemen. Daar komt voor wat be-
treft artikel 31 van de Wet nog bij, dat de wetgever ook vóór 1 januari 1979
onder de vigeur van de Tweede richtlijn een eigen weg is gegaan met betrek-
king tot de heffing van omzetbelasting bij de overdracht van een onderneming.
Bijlage A, nr. 3, bij de Tweede richtlijn gaf de Lid-Staten de bevoegdheid bij
inbreng van het geheel of een gedeelte van een algemeenheid van goederen in
een vennootschap ervan uit te gaan dat deze vennootschap geacht wordt de
persoon van de inbrenger voort te zetten. In artike131 van de Wet werd deze
`geruisloze' overdracht veel ruimer geformuleerd en toegepast.

Gelet op de houding van de wetgever ten aanzien van artike131 van de Wet
bij de aanpassing van de Wet aan de bepalingen van de Zesde richtlijn, ge-
voegd bij de verhouding tussen evenbedoelde wetsbepaling en de correspon-

179. J.M.A. de Leeuw, De ondernemer zonder onderneming! (Art. 31 Wet OB 1968 en de alge-
meenheid van goederen), Weekblad 1988, blz. 18 e.v., trekt dezelfde conclusie.
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derende bepaling van de Tweede richtlijn, meen ik dat niet kan worden gecon-
cludeerd dat de wetgever bij de uitbreiding van het ondernemerschap in arti-
kel 7 van de Wet per 1 januari 1979 niet de bedoeling kan worden toegedicht
die uitbreiding ten aanzien van de regeling van artikel 31 van de Wet buiten
toepassing te laten.

Met betrekking tot de uitlegging van het begrip `het geheel of een gedeelte van

een algemeenheid van goederen' meende de advocaat-generaal Van Soest dat
prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de EG gesteld zouden moeten
worden. De Hoge Raad heeft deze opvatting niet gevolgd en een `acte clair'

aanwezig geacht. Uit een oogpunt van rechtsontwikkeling is deze beslissing te

betreuren. Enerzijds twijfelt het Hof Amsterdam er niet aan dat de overdracht
van een gehele onderneming - in dit geval een onroerend goed met de rechten
en verplichtingen uit de huurovereenkomst - de overgang van een algemeen-

heid van goederen in de zin van artikel 5, achtste lid, van de Zesde richtlijn
vormt, anderzijds twijfelt de Hoge Raad er niet aan dat dit, althans in het
onderhavige geval, niet zo is, terwijl de advocaat-generaal kennelijk twijfelde.

Onder deze omstandigheden had, mede gelet op het feit dat een term als `het

geheel of een gedeelte van een algemeenheid van goederen' toch rijkelijk vaag
lijkt`~, de vraag om een prejudiciële uitspraak naar mijn mening voor de hand
gelegen. Dit te meer nu ook de richtlijntekst in de andere talen naar mijn

mening geen duidelijk inzicht geeft in de reikwijdte van dat begrip. tg' De Hoge
Raad is tot een dergelijk verzoek gehouden op grond van artikel 177 van het
EEG-verdrag, tenzij de juiste toepassing van het gemeenschapsrecht zo evi-

dent is, dat redelijkerwijze geen twijfel kan bestaan omtrent de wijze waarop
de in geding zijnde vraag moet worden opgelost. Evenbedoelde evidentie
dient niet slechts voor de Hoge Raad te gelden, maar ook voor de rechterlijke
instanties in de andere Lid-Staten en het Hof van Justitie.'~2 Naar mijn gevoel

is een dergelijke graad van evidentie ten aanzien van het onderhavige begrip

180. J.M.A. de Leeuw, De ondernemer zonder onderneming! (Art. 31 Wet OB 1968 en de alge-
meenheid van goederen), Weekblad 1988, blz. 18 e.v., heeft getracht het begrip `algemeenheid
van goederen' te benaderen. Er is zijns inziens sprake van een algemeenheid van goederen als de
samenstellende delen in zekere mate georganiseerd zijn tot een geheel of als de samenstellende
delen een gemeenschappelijke bestemming hebben. Betaling van goodwill kan er bovendien op
wijzen dat een algemeenheid van goederen ís overgedragen.
181. In de Duitse tekst `die Ubertragung des Gesamtverm~gens oder eines Teilverm6gens', in de
Franse tekst `d`une universalité totale ou partielle de biens', in de Engelse tekst `of a totality of
assets or part thereof.
182. Zie P.J.G. Kapteyn en P. VerLoren van Themaat, Inleiding tot het recht van de Europese
Gemeenschappen, vierde druk, Deventer 1987, blz. 226.
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niet aanwezig. Ik meen dan ook dat de Hoge Raad de uitlegging van dat begrip
te lichtvaardig in eigen hand genomen heeft.183

Overigens acht ik in het gegeven geval de uïtleggingvan het Hof Amsterdam
overtuigender dan die van de Hoge Raad. Uitgaande van de gedachte dat het
bij de toepassing van artike131 gaat om gevallen waarin slechts de persoon van
de ondernemer verandert, een gedachte die blijkens paragraaf 5.2.2. ook die
van de wetgever was en die blijkens de bewoordingen van de desbetreffende
bepalingen van de Tweede en Zesde richtlijn ook de achtergrond vormde van
de daarin aan de Lid-Staten gegeven mogelijkheden, lijkt het mij moeilijk vol
te houden dat iemand die zijn gehele onderneming overdraagt niet aan de
voorwaarden voor toepassing van de regeling voldoet.

Wanneer de overdracht van één verhuurd onroerend goed niet kan worden
aangemerkt als de overdracht van een onderneming in de zin van artike131 van
de Wet, rijst de vraag of zulks ten aanzien van de overdracht van meer dan één
verhuurd onroerend goed wel het geval is. Inmiddels heeft de Hoge Raad een
beslissing genomen omtrent de toepassing van artikel 31 van de Wet in een
geval van levering van in totaal acht onroerende goederen, waarvan er zeven
waren verhuurd, door twee gelieerde vennootschappen aan een koper, die de
verhuur van de zeven onroerende goederen voortzette.'~ In dit geval gaven de
stukken van het geding naar het oordeel van de Hoge Raad geen aanleiding tot
de veronderstelling dat er enig ander verband tussen de overdracht van de
verschillende onroerende goederen aanwezig was dan dat zij tegelijkertijd aan
de koper zijn overgedragen en dat het notariële transport in één akte was
neergelegd. Onder verwijzing naar het eerder genoemde arrest besliste de
Hoge Raad dat ook in dit geval geen ruimte voor twijfel kon bestaan dat de
onroerende goederen geen algemeenheid van goederen vormden.

Uit de hierboven weergegeven jurisprudentie van de Hoge Raad volgt mijns
inziens dat de toetsing van de overgedragen goederen en rechten aan het be-
grip 'het geheel of een gedeelte van een algemeenheid van goederen' niet
slechts plaats dient te vinden in gevallen waarin de overdrager een `quasi'-
ondernemer is op de voet van artikel 7, tweede lid, letter b, van de Wet, maar
ook in gevallen waarin de overdrager een `echte' ondernemer is. In dit verband
dient te worden bedacht dat de exploitant van een zaak ook een `echte' onder-
nemer kan zijn, namelijk indien de werkzaamheden die van een normaal ver-

183. I.M.F. Finkensieper, De naweeën van Babylon, Weekblad 1987I5768, blz. 411, vraagt zich in
dit verband af of een Hof, dat het spijtig vindt dat het oordeel van het Hof van Justitie van de EG
niet is gevraagd nu alsnog een verzoek kan doen om een prejudiciële uitspraak. Formeel acht hij
zulks mogelijk, maar hij betwijfelt of zulks wenselijk is. Redactie Vakstudie Nieuws, V-N 1987,
blz. 684, acht het vragen van een prejudiciële uitspraak in een geval als het onderhavige gewenst.
A.E. de Moor meent in zijn aantekening op FED 19871222, dat het vragen van een prejudiciële
uitspraak in een minder duidelijk geval niet achterwege kan blijven. A. W. van der Woude, Richt-
lijnconforme uitleg van de wet, Weekblad 1989~5878, blz. 889 e.v., meent dat een kans om te
komen tot een eensluidende rechtspraak inzake het begríp `algemeenheid van goederen' gemist is.
184. HR 2 december 1987, nr. 23 976, BNB 1988134.
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mogensbeheer te boven gaan. Te denken valt in dit geval aan de exploitatie

van een vakantiebestedingsbedrijf of een sportcomplex. Er lijkt mij geen aan-

leiding te zijn te veronderstellen dat de Hoge Raad de door hem veronder-

stelde bedoeling van de wetgever te voldoen aan artikel5, achtste lid, van de

Zesde richtlijn beperkt tot gevallen van overdracht van goederen en rechten

door de `quasi'-ondernemer.185 Dit wordt naar mijn mening bevestigd door de

recente jurisprudentie van de Hoge Raad. In een geval waarin een bouwon-

dernemer een nog niet geheel voltooide tennishal met aanhorigheden over-

droeg nadat de exploitatie van een gedeelte daarvan reeds door hem was aan-

gevangen, oordeelde de Hoge Raad dat geen algemeenheid van goederen was

overgedragen, nu niet gebleken was dat er daarnaast andere goederen enlof

andere uit de exploitatie van de banen voortvloeiende rechten en verplichtin-

gen waren overgedragen.t~ Bij de exploitatie van een tennishal met aanhorig-

heden en bijkomende voorzieningen is mijns inziens sprake van een bedrijf in

de zin van artikel 7, eerste lid, van de Wet.'~ Uit dit arrest valt tevens af te

leiden dat van een algemeenheid van goederen naar het oordeel van de Hoge

Raad slechts sprake kan zijn indien naast het onroerend goed ook andere goe-

deren en~of rechten en verplichtingen worden overgedragen.
Opgemerkt zij nog dat de staatssecretaris inmiddels de resolutie, waarin hij

zijn standpunt met betrekking tot de toepassing van artike131 van de Wet ten

aanzien van de overdracht van verhuurde onroerende goederen heeft inge-

trokken.188 De intrekking is geschied met ingang van 7 februari 1989. Ten aan-

zien van overdrachten van verhuurde onroerende goederen tot die datum kun-

nen partijen een beroep doen op de resolutie, indien zij gebruik willen maken

van de faciliteit van artikel 31 van de Wet.189

185. Dezelfde conclusie wordt impliciet getrokken door D.G. van Vliet, De moeizame start van

een ondernemer, Weekblad 1989I5852, blz. 60 e.v. Anders kennelijk J. Reugebrink, Omzetbelas-

ting, zesde druk, Deventer 1990, blz. 285, die ervan uit gaat dat degene die een bedrijf uitoefent in

de zin van artikel 7, eerste lid, van de Wet een onderneming heeft als bedoeld in artikel 31 van de

Wet. J.M.A. de Leeuw, De ondernemer zonder onderneming! (Art. 31 Wet OB 1968 en de alge-
meenheid van goederen), Weekblad 1988, blz. 18 e.v., gaat ervan uit dat elke onderneming van

een 'echte' ondernemer een onderneming is in de zin van artikel 31 van de Wet.
186. HR 30 november 1988, nr. 24 848, BNB 1989119 met noot van L.F. Ploeger.
187. In die zin ook de bij het arrest gecasseerde uitspraak van Hof Amsterdam. D.G. van Vliet,

De overdracht van een tennishal, Weekblad 1989~5868, blz. 587 e.v., meent uit het arrest op te
kunnen maken dat van een onderneming in de zinvan artikel 31 van de Wet slechts sprake is indien

het betreft een `going concern'. In het onderhavige geval ontbrak daaraan kennelijk nog te veel.

188. Resolutie van 7 februari 1989, nr. VB89I129, V-N 1989, blz. 715.
189. In die zin ook K.F.M. Berger, Omzetbelasting bij levering van onroerend goed, WPNR

1988I5893, blz. 634 e.v., en D.G. van Vliet, De overdracht van een tennishal, Weekblad 19891

5868, blz. 587 e.v., die dienaangaande opmerkt dat het door de resolutie gewekte vertrouwen

eindigt op het tijdstip waarop belanghebbenden van de intrekking van de resolutie hebben kunnen

kennisnemen. Normaal gesproken zal dat zijn op het tijdstip van de algemene publikatie van een

dergelijke intrekking.
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5.2.4. TEN ONRECHTE IN REKENING GEBRACHTE OMZETBELASTING

Met name door de mogelijke samenloop van de regeling voor onroerend goed
en de regeling voor de overdracht van een onderneming kan het voorkomen
dat aan de koper van een onroerend goed ten onrechte omzetbelasting in reke-
ning gebracht wordt, bijvoorbeeld omdat men zich niet gerealiseerd heeft dat
de levering van het onroerend goed deel uitmaakte van de overdracht van een
onderneming of een deel daarvan. De koper zal de hem ten onrechte in reke-
ning gebrachte omzetbelasting veelal hebben betaald aan de verkoper, in het
vertrouwen dat die belasting weer in aftrek kan worden gebracht. In de prak-
tijk blijkt dit vertrouwen soms te worden beschaamd. Met name in gevallen
waarin de verkoper van het onroerend goed de door hem in rekening gebrach-
te omzetbelasting niet betaalt op aangifte of de hem ter zake opgelegde nahef-
fingsaanslag onbetaald laat, zal de inspecteur geneigd zijn de koper de aftrek
van voorbelasting te weigeren.'~ De Wet voorziet namelijk zowel in een ver-
schuldigdheid van de ten onrechte in rekening gebrachte omzetbelasting in
artike137 als in de niet-aftrekbaarheid van die belasting in artikel 15, eerste lid,
letter a. Het in acht nemen van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur
door de inspecteur leidt er echter toe dat deze in een gegeven situatie slechts
één van beide sancties zal toepassen.19' Ten aanzien van de koper betekende
dit in het algemeen dat hij aanspraak kon maken op aftrek van voorbelasting
indien hij aannemelijk kon maken dat hij met betrekking tot de aan hem uit-
gereikte factuur de nodige zorgvuldigheid had betracht.

Met betrekking tot de toepassing van artikel 31 van de Wet heeft het Hof
Amsterdam de koper in een aantal gevallen in bescherming genomen.192 Het
Hof stelt voorop dat van strijd met de algemene beginselen van behoorlijk
bestuur ook sprake is als de inspecteur zich naar willekeur richt tot een van de
bij de overdracht van een onderneming betrokken partijen. Het Hof leidt ver-
volgens uit de geschiedenis van de totstandkoming van dat artikel af dat de
wetgever bij de overdracht van een onderneming de betrokkenen een zekere
vrijheid heeft willen laten ten aanzien van het al dan niet toepassen van de
faciliteit, welke vrijheid kennelijk voortvloeide uit het feit dat een dergelijke

190. Opgemerkt zij dat de inspecteur die ten aanzien vande overnemer bevoegd is, zelfstandig het
standpunt kan innemen dat artikel 31 van de Wet in een gegeven situatie van toepassing is. Hij is
daarbij niet gebonden aan de houding die de inspecteur, die bevoegd is ten aanzien van de over-
drager heeft ingenomen. In die zin HR 6 februari 1985, nr. 22 556, BNB 1985192, door mij be-
sproken in Wie beslist inzake de ontheffing van omzetbelasting bij overdracht van een onder-
neming?, Weekblad 1985I5677, blz. 442 e.v.
191. In die zin reeds Resolutie van 9 september 1971, nr. B71I10 175, V-N 1971, blz. 702. Ook uit
de geschiedenis van de totstandkoming van artikel 37 van de Wet kan worden afgeleid dat de
wetgever niet heeft bedoeld toepassing van dat artikel gepaard te laten gaan met uitsluiting van de
aftrek van de desbetreffende belas[ing (Tweede Kamer zitting 1967-1968, 9324, Memorie van
Toelichting, blz. 38 Lk.).
192. Bijvoorbeeld Hof Amsterdam 12 februari 1985, nr. 467182, V-N 1986, blz. 1128, en Hof
Amsterdam 18 november 1985, nr. 860I85, BNB 1987I80.
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faciliteit in verband met het aftrekmechanisme in een systeem van belasting
over de toegevoegde waarde in het algemeen overbodig ist93 en slechts zin
heeft ingeval de betrokkenen uit hoofde van de aard van hun prestaties de hun
in rekening gebrachte belasting niet (geheel) in aftrek kunnen brengen. Dit
blijkt ook uit het feit dat de toepassing van faciliteit aanvankelijk slechts ge-
schiedde op verzoek van de betrokkenen. Voorts merkt het Hof op dat de
wijziging in de toepassing van artike131 van de Wet sedert 1 januari 1979 niet
voortvloeit uit een wijziging van dat artikel maar van een uitvoeringsbepaling,
terwijl die wijziging niet aan de orde is gesteld bij de aanpassing van de Wet
per genoemde datum. Niet gebleken is dan ook, aldus het Hof, dat de wet-
gever deze wijziging in de toepassing van artike131 van de Wet geboden heeft
geacht om misbruik van het systeem van de belasting over de toegevoegde
waarde te voorkomen of, meer algemeen, om de belangen van de overheid bij
een juiste heffing en invordering van de omzetbelasting te waarborgen. Op
grond van de evengenoemde overwegingen besliste het Hof dat degene die de
onderneming voortzet bescherming verdient ingeval hem ten onrechte omzet-
belasting in rekening is gebracht en wel in die zin, dat in zo'n geval de onder-
nemer die de onderneming heeft overgedragen en die daarvoor de vergoeding
met de daarin begrepen omzetbelasting heeft ontvangen de meest gerede par-
tij is de ten onrechte in rekening gebrachte en niet voldane omzetbelasting
alsnog te voldoen. De inspecteur handelt door in een dergelijk geval de belas-
ting na te heffen van degene die de onderneming voortzet in strijd met de
beginselen van behoorlijk bestuur, tenzij:
- de belasting van de ondernemer die de onderneming overdraagt in feite

niet meer kan worden geheven en bovendien degene die de onderneming
voortzet onzorgvuldigheid kan worden verweten ten aanzien van het ac-
cepteren van een factuur waarop omzetbelasting is vermeld, of

- degene die de onde~neming voortzet zodanig is verweven met degene aan
wie de door hem ter zake van de overdracht betaalde belasting middellijk
of onmiddellijk ten goede is gekomen, dat niet kan worden gezegd dat de
naheffing hem uit een oogpunt van heffing van omzetbelasting schade be-
rokkent.194

Het Hof legt in dit geval de bewijslast derhalve bij de inspecteur. Deze zal
wanneer hij de aftrek van voorbelasting door de overnemer wil weigeren aan-
nemelijk moeten maken dat de overdrager vergeefs is benaderd en dat de
overnemer onzorgvuldigheid is te verwijten. De tweede uitzondering die het

193. Tweede Kamer zitting 1967-1968, 9324, Memorie van Antwoord, blz. 13 r.k.
194. R.N.G. van der Paardt en E.H. van den Elsen, Bedrijfsoverdracht in de omzetbelasting,
MBB 1985, blz. 273 e.v., nemen een verdergaand standpunt in. Zij menen dat het facilitaire
karakter van de regeling meebrengt dat de inspecteur zich dient te onthouden van het `opleggen'
van de vrijstelling. Van de overnemer kan noch mag worden verlangd dat hij nagaat of artikel 31
van de Wet van toepassing is. Van het raadplegen van de inspecteur hebben zij weinig verwach-
ting; hij zal zich door budgettaire overwegingen laten leiden, terwijl bovendien daardoor de over-
dracht van goederen en diensten te zeer wordt belemmerd.
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Hof maakt ziet kennelijk op het geval waarin onroerend goed wordt gekocht
door een zogenoemde stroppendochter van de hypotheekhouder. De hypo-
theekhouder ontvangt in dat geval als opbrengst van het onroerend goed te-
vens de omzetbelasting, zodat weigering van de aftrek van die belasting het
concern als geheel geen schade berokkent. Bij een juiste toepassing van artikel
31 van de Wet zou de hypotheekhouder immers een bedrag zonder omzet-
belasting hebben getoucheerd.

Het Hof neemt in deze uitspraken als uitgangspunt het verbod van wille-
keur. Willekeurig handelen door de inspecteur levert strijd met de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur op en de betrokken ondernemer verdient
tegen een zodanig handelen bescherming. Bijlsma meent dat het Hof hier het
beginsel van zorgvuldige belangenafweging heeft toegepast en stelt dat voor
toepassing van dat beginsel in het belastingrecht geen plaats is.'~s Gelet op de
recente jurisprudentie van de Hoge Raad lijkt dit standpunt achterhaald. De
inspecteur is niet vrij een naheffingsaanslag op te leggen indien hij daardoor
zou handelen in strijd met enig algemeen beginsel van behoorlijk bestuur.'~

Hoewel men kan twisten over de vraag wat voor dient te gaan, toepassing
van artikel 37 van de Wet ten aanzien van de overdrager of weigering van de
aftrek van voorbelasting door de overnemer197, heeft de staatssecretaris in-
middels gekozen voor de door Hof Amsterdam aangegeven volgorde.19K Uit-
gangspunt is naheffing van degene die ten onrechte omzetbelasting op de fac-
tuur heeft vermeld. Dit zal in het algemeen de overdrager zijn. Indien nahef-
fing bij de overdrager geen effect sorteert, zal de inspecteur zich wenden tot de
overnemer die de omzetbelasting in aftrek heeft gebracht. De aftrek zal echter

195. A. Bijlsma, Aftrek van ten onrechte in rekening gebrachte omzetbelasting, Weekblad 19851
5697, blz. 1172 e.v. Hij beroept zich in dit verband op de conclusie van de advocaai-generaal Mok
voor HR 23 juni 1982, nr. 20 355, BNB 1983I15.
196. HR 14 juni ]989, nr. 25 190, BNB 19891271 met noot van J.P. Scheltens. J.A. Smit legt in zijn
aantekening op het arrest in FED 1989l459 verband met de komende Algemene wet bestuurs-
recht, op grond waarvan aan het bestuursoptreden zwaardere eisen zullen worden gesteld.
197. Bijlsma, t.a.p., verdedigt op grond van de geschiedenis van de totstandkoming van artikel 37
van de Wet dat de op grond van dat artikel verschuldigde belasting buiten het normale omzet-
belastingcircuit ligt, hetgeen betekent dat het risico van het ten onrechte in rekening brengen van
belasting in de eerste plaats voor rekening van de afnemer behoort te zijn. Deze opvatting is
aanvankelijk ook door mij verdedigd in Fouten in de berekening van omzetbelasting, Weekblad
1971I5052, blz. 689 e.v., doch zoals uit de uitspraak Hof Amsterdam 12 februari 1985, nr. 467182,
en mijn bijdrage Wie beslist inzake de ontheffing van omzetbelasting bij overdracht van een on-
derneming?, Weekblad 1985l5677, blz. 442 e.v., moge blijken acht ik die opvatting althans met
betrekking tot de toepassing van artikel 31 van de Wet niet Ianger houdbaar. Een algemene voor-
rang van de toepassing van artike137 van de Wet is bepleit door A. Harlaar, Het stamnummer als
symbool van het ondernemerschap, Weekblad 1971I5062, blz. 920 e.v., A.H.R.M. Denie, Een
auto te goedkoop, een rechtstekort te goeder trouw, Weekblad 1980I5455, blz. 543 e.v., en
R.R.J.M. Keijsers, Onjuiste hypotheekakte, toch aftrek van omzetbelasting?, Weekblad 19851
5684, blz. 660 e.v.
198. Resolutie van 23 april 1986, nr. 286-1389, V-N 1986, blz. 1125, ook gepubliceerd in FED
1986I1076 met míjn aantekening.
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in stand gelaten worden als de koper niet kan worden verweten dat hij bij de
beoordeling van de aan hem uitgereikte factuur niet de nodige zorgvuldigheid
heeft betracht en hij gezien de hem ter beschikking staande gegevens en het
geheel van feiten en omstandigheden redelijkerwijs tot de conclusie kon ko-
men dat de overdrager de in rekening gebrachte omzetbelasting verschuldigd
was. Bij de weging van de mate van zorgvuldigheid aan de kant van de over-
nemer wordt ook rekening gehouden met de bij hem of zijn adviseur aanwezig
te achten kennis inzake de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen.'~ Van
zorgvuldigheid is in elk geval geen sprake indien er ten aanzien van de toepas-
selijkheid van artikel 31 van de Wet geen enkele twijfel behoefde te bestaan.
In minder duidelijke gevallen wordt van de overnemer verwacht dat hij zich -
bijvoorbeeld door de fiscus - laat informeren, met name bij een omvangrijke
overdracht en een evidente voortzetting van de onderneming. Van zorgvuldig-
heid van de kant van de overnemer is ook geen sprake als hem kwade trouw
kan worden verweten, bijvoorbeeld indien aannemelijk is dat de overnemer
de transactie is aangegaan met de bedoeling een recht op aftrek van omzet-
belasting te scheppen in de wetenschap dat deze omzetbelasting door de over-
drager niet zal worden voldaan, dan wel tussen de overdrager en de overnemer
een zodanige financiële verbondenheid bestaat dat de naheffing bij laatstge-
noemde uit een oogpunt van heffing van omzetbelasting hem geen schade be-
rokkent. Indien de overnemer de initiatiefnemer van de onjuiste facturering is
geweest, hetgeen in beginsel aangenomen wordt als de overnemer zelf de fac-
tuur heeft opgemaakt, zal de omzetbelasting steeds van de overnemer worden
nageheven.

Bij een vergelijking van de hiervoor weergegeven resolutie met de juris-
prudentie van het Hof Amsterdam lijkt mij de bewijspositie van de overnemer
in de resolutie niet duidelijk. Door een aantal elkaar afwisselende vormen van
`enerzijds' en `anderzijds' in de resolutie is niet duidelijk of in de visie van de
staatssecretaris de overnemer moet bewijzen dat hij zorgvuldig heeft gehan-
deld of dat de inspecteur moet bewijzen dat de overnemer onzorgvuldig heeft
gehandeld.'-`~ Verder valt op dat de resolutie de omvang van de overdracht
beschouwt als een `signaal' dat verdere inlichtingen dienen te worden inge-
wonnen. Het is mij niet duidelijk wat hiermee wordt bedoeld. Ten slotte zij
opgemerkt dat de naheffing van belasting van de overnemer ingeval hij daar-
van geen nadeel ondervindt in de resolutie enger is geformuleerd dan in de

jurisprudentie van het Hof Amsterdam. De resolutie spreekt van financiële

199. In die zin Hof Arnhem 4 maart 1988, nr. 264~87, FED 19881323, waarin een naheffing van de
koper niet in strijd werd geacht met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, nu de koper
en zijn adviseur hadden moeten begrijpen dat artikel 31 van de Wet van toepassing was.
200. R.N.G. van der Paardt en E.H. van den Elsen, Artikel 31 wet OB'68: een tussenbalans,
MBB 1987, blz. 185 e.v., leiden uit de resolutie af dat de afnemer het (ondernemers)risico loopt de
ten onrechte in rekening gebrachte omzetbelasting niet in aftrek te kunnen brengen. Men kan de
resolutie zo lezen dat slechts in duidelijke twijfelgevallen de onwetende en onafhankelijke koper
de hem ten onrechte in rekening gebrachte omzetbelasting in aftrek kan brengen.
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verbondenheid tussen overdrager en overnemer, terwijl het Hof spreekt van
verwevenheid tussen overnemer en degene aan wie de omzetbelasting middel-
lijk of onmiddellijk ten goede is gekomen. Dat behoeft niet de overdrager te
zijn, maar kan ook de hypotheekhouder zijn. Niet duidelijk is of in de termen
van resolutie de omzetbelasting die in rekening is gebracht aan de stroppen-
dochter van de hypotheekhouder en die ten goede is gekomen aan de hypo-
theekhouder, bij zorgvuldigheid van de stroppendochter van haar kan worden
nageheven.

Het belang van de vraag of en in hoeverre de ten onrechte in rekening ge-
brachte omzetbelasting in de gevallen als hier bedoeld niettemin voor aftrek in
aanmerking komt is sedert 1 januari 1989 ten aanzien van de levering van
onroerend goed sterk verminderd. Vanaf die datum geldt voor gevallen waar-
in de levering op verzoek belast is een zogenoemde verleggingsregeling. Deze
in paragraaf 4.5.7. behandelde regeling houdt in dat de omzetbelasting in die
gevallen wordt geheven van de afnemer van het onroerend goed. Het geval dat
de leverancier de belasting niet voldoet en de afnemer de belasting wel in
aftrek brengt zal zich thans ten aanzien van onroerend goed alleen nog voor-
doen indien de levering van het onroerend goed belast is op de voet van artikel
11, eerste lid, letter a, lo, van de Wet. Het betreft hier de levering van nieuwe
onroerende goederen en onroerende goederen die niet meer dan twee jaren
geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen.

Opgemerkt zij nog dat het Hof van Justitie van de EG inmiddels heeft beslist
dat belasting die verschuldigd is geworden omdat zij ten onrechte op een fac-
tuur is vermeld, niet in aanmerking komt voor aftrek op de voet van artikel 17,
tweede lid, letter a, van de Zesde richtlijn. Wel kan een Lid-Staat herziening
van de gefactureerde omzetbelasting toestaan indien degene die de factuur
uitreikte te goeder trouw was.z~'

5.3. Zakelijke rechten op onroerend goed

De vestiging, overdracht, wijziging en afstand van zakelijke rechten op on-
roerende goederen, met uitzondering van hypotheek en grondrente, wordt
ingevolge artikel 3, tweede lid, van de Wet als levering van goederen aan-
gemerkt. Deze bepaling houdt een afwijking in van de regel dat een levering
van goederen zich slechts kan voordoen met betrekking tot lichamelijke za-
ken. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat deze afwijking verband houdt met de
omstandigheid dat in de Wet, anders dan voorheen, de levering van onroeren-
de goederen in de heffing van omzetbelasting wordt betrokken.z~ De vesti-
ging, overdracht, wijziging of afstand van een zakelijk recht moet worden ge-

201. HvJ 13 december 1989, nr. C-342I87, V-N 1990, blz. 42. De prejudiciële uitspraak is gevraagd
door HR 28 oktober 1987, nr. 23 765, BNB 1988~3.
202. Tweede Kamer zitting 1967-1968, 9324, Memorie van Toelichting, blz. 31 r.k.
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zien als een levering van het onroerend goed waarop het recht is gevestigd.~~'
Dit betekent dat de regeling voor onroerende goederen van artikel 11, eerste
lid, letter a, van de Wet ook voor deze handelingen met betrekking tot zakelij-
ke rechten geldt. Voor de heffing van omzetbelasting wordt het desbetreffen-
de onroerend goed gesplitst in twee delen, namelijk de bloot eigendom en het
zakelijk recht. Deze beide delen gaan voor de omzetbelasting een eigen leven
leiden.'-`"

Het gevolg van deze bijzondere regeling is dat de vestiging van een zakelijk
recht belast is indien deze plaatsvindt vóór, op of uiterlijk twee jaren na het
tijdstip waarop het desbetreffende onroerend goed voor het eerst in gebruik is
genomen. Bij het bepalen van die termijn moet niet alleen rekening worden
gehouden met het gebruik door degene die het zakelijk recht vestigt, maar ook
met het gebruik dat anderen - bijvoorbeeld een vorige eigenaar, zakelijk ge-
rechtigde of huurder - van het goed hebben gemaakt. Als het zakelijk recht
wordt gevestigd op een ongebruikt onroerend goed, geldt als tijdstip naar mijn
mening de feitelijke ingebruikneming van het onroerend goed door de zake-
lijk gerechtigde.205 Als een eenmaal gevestigd zakelijk recht wordt overge-
dragen doet zich weer een levering van het onroerend goed voor. Ook hier is
omzetbelasting verschuldigd indien de overdracht binnen de evenbedoelde
twee-jaarstermijn valt. Hetzelfde geldt voor het wijzigen en afstand doen van

het zakelijk recht.
Wat betreft de aftrek van voorbelasting heeft de bijzondere regeling tot

gevolg dat voor de zakelijk gerechtigde ten aanzien van het onroerend goed de
regels voor de aftrek van voorbelasting en de eventuele herziening daarvan
gelden. Dit houdt onder meer in dat indien het zakelijk recht binnen de herzie-
ningsperiode van globaal tien jaren wordt overgedragen, de aftrek van
voorbelasting eventueel moet worden herzien. Een dergelijke herziening van

de aftrek van voorbelasting kan aanleiding zijn om te kiezen voor een belaste
levering.2~

In gevallen waarin de bloot eigenaar de juridische eigendom van het on-
roerend goed overdraagt, vindt een levering in de zin van artikel3, eerste lid,

letter a, van de Wet plaats. Heffing van omzetbelasting vindt ook in dit geval

203. Tweede Kamer zitting 1967-1968, 9324, Memorie van Toelichting, blz. 31 r.k. Uit de ge-
schiedenis van de totstandkoming van de Zesde richtlijn blijkt dat dit overeenkomt met de bedoe-
ling van de gelijkstelling van bepaalde rechten ten aanzien van onroerende goederen met lichame-
lijke zaken. Zie in dit verband paragraaf 3.3.
204. In die zin Tweede Kamer zitting 1967-1968, 9324, Memorie van Antwoord, blz. 31 Lk.
205. In dit verband zij verwezen naar paragraaf 5.1.6. In gelijke zin J. Reugebrink, Omzetbelas-
ting, zesde druk, Deventer 1990, blz. 257 e.v. In Omzetbelasting en onroerend goed, derde druk,
Deventer 1987, blz. 60, heb ik aanvankelijk verdedigd dat de eerste ingebruikneming in een geval
als het onderhavige plaatsvind[ op het tijdstip waarop het onroerend goed aan de zakelijk gerech-
tigde ter beschikking wordt gesteld. In laatstbedoelde zin ook de Resolutie van 8 september 1980,
nr. 280-12 233, V-N 1980, blz. 2035.
206. Zie paragraaf 5.1.9.
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plaats indien de overdracht binnen twee jaren na de eerste ingebruikneming
van het onroerend goed geschiedt.

In paragraaf 3.3. is aangegeven dat artikel 5, derde lid, letter b, van de
Zesde richtlijn de mogelijkheid biedt de zakelijke rechten die de rechthebben-
de de bevoegdheid verschaffen om een onroerend goed te gebruiken, aan te
merken als goederen. Dit houdt gelet op het eerste lid van dat artikel in dat de
overdracht en overgang van die rechten als levering van goederen kunnen
worden beschouwd. In dit verband is de vraag gerezen of ook de vestiging van
een zakelijk recht als een zodanige handeling kan worden gezien. De Hoge
Raad heeft dienaangaande het Hof van Justitie van de EG een prejudiciële
uitspraak gevraagd.'-~' Naar mijn mening past het in de context van artikel 5
van de Zesde richtlijn de vestiging van een zakelijk recht als een levering te
beschouwen. Anders zou de desbetreffende richtlijnbepaling naar het mij
voorkomt zinloos zijn. Een andere opvatting zou tot gevolg hebben dat de
vestiging van een zakelijk recht als een dienst moet worden gekwalificeerd,
terwijl de eventuele volgende overdrachten van het recht leveringen van goe-
deren zouden zijn.

Zakelijke rechten op onroerende goederen zijn ingevolge het Burgerlijk
Wetboek:
- erfdienstbaarheden, zijnde lasten waarmee een erf is bezwaard tot gebruik

en ten nutte van een erf, dat aan een andere eigenaar toebehoort (Boek III,
artikel ~21);

- rechten van opstal, zijnde rechten om gebouwen, werken of beplantingen
op grond van een ander te hebben (Boek III, artikel 758);

- erfpachtsrechten, zijnde rechten om het volle genot te hebben van een aan
een ander toebehorend onroerend goed, onder de verplichting om aan die
ander als een erkenning van diens eigendom een jaarlijkse pacht te vol-
doen, hetzij in geld, hetzij in voortbrengselen ofvruchten (Boek III, artikel
767). Tot de erfpachtsrechten behoort ook het recht van ondererfpacht-'o~ ;

- rechten van vruchtgebruik, zijnde rechten om van het goed van een ander
de vruchten te trekken, alsof inen eigenaar daarvan was, mits zorgende dat
de zaak zelf in stand blijft (Boek III, artike1803);

- rechten van gebruik en van bewoning, zijnde rechten die verkregen worden
en teniet gaan op dezelfde wijze als het vruchtgebruik (Boek III, artikel
865);

- rechten van beklemming (Boek IV, artikel 1654);
- grondrenten, zijnde een schuldplichtigheid hetzij in geld hetzij in voort-

brengselen of vruchten, die de eigenaar van een onroerend goed daarop
vestigt, of bij de vervreemding of vermaking daarvan te zijnen voordele of
ten voordele van een derde voorbehoudt (Boek III, artikel 784);

207. HR 2~ mei 7989, nr. 24 750, BNB 1989I185.
208. HR 8 december 1982, nr. 21 419, BNB 1983I51 met noot van J.P. Scheltens.
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- hypotheken, zijnde rechten op onroerende goederen, strekkende om daar-

op de voldoening van een verbintenis te verhalen (Boek III, artikel 1208).
Het recht van appartement, zijnde een aandeel in een onroerend goed dat de
bevoegdheid omvat tot het uitsluitend gebruik van een bepaald gedeelte van
het gebouw dat blijkens zijn inrichting bestemd is of wordt om als afzonderlijk
geheel te worden gebruikt (Boek III, artike1875a, BW), dient voor de heffing
van omzetbelasting te worden gelijkgesteld met het deel van het onroerend
goed waaruit het appartement bestaat."~ Blijkens Boek III, artike1875k, BW
kan een appartementsrecht als een zelfstandig registergoed worden overge-

dragen, bezwaard en uitgewonnen.
Het toekennen van een lidmaatschapsrecht in een co~peratieve flatvereni-

ging, welke het lid aanspraak geeft op het uitsluitend gebruik van een flatwo-
ning, is niet de levering van een onroerend goed of de vestiging van een zake-

lijk recht op een onroerend goed. Dit houdt in dat deze handeling moet wor-
den aangemerkt als een dienst, waarvoor de vergoeding wordt gevormd door
het inleggeld, dat het lid moet voldoen. Er bestaat evenwel geen bezwaar te-

gen dat de heffing van omzetbelasting in deze gevallen geschiedt als ware spra-

ke van een levering van de flatwoning waarop het lidmaatschap betrekking
heeft. Voorwaarde daarvoor is dat zowel de desbetreffende vereniging als
haar leden de gevolgen van deze goedkeuring aanvaarden.211 Die gevolgen
bestaan uit de toepasselijkheid van de regeling voor onroerende goederen,
zoals die in paragraaf 5.1. is beschreven.

De vestiging, overdracht, wijziging en afstand van hypotheek en grondrente
worden niet als de levering van het desbetreffende onroerend goed aange-

merkt. Deze rechten onderscheiden zich van de andere zakelijke rechten op
onroerende goederen door het feit dat zij geen aanspraak geven op het genot
van het desbetreffende onroerend goed. Het recht van hypotheek geeft de

hypotheekhouder een vorm van zekerheid dat de bloot eigenaar de jegens

hem aangegane verbintenis zal voldoen. Het recht van grondrente geeft de
zakelijk gerechtigde aanspraak op de betaling van een rente. In beide gevallen
blijft het genot van het onroerend goed aan de bloot eigenaar. In dit verband
kan een vergelijking worden gemaakt met de situatie welke zich voordoet in-

dien de eigendom van een onroerend goed tot zekerheid wordt overgedragen.

In dat geval doet zich in beginsel een levering in de zin van artikel3, eerste lid,
letter a, van de Wet voor, maar op grond van artikel 3, zesde lid, van de Wet

wordt deze levering voor de heffing van omzetbelasting genegeerd. Uit een

oogpunt van verbruik van het onroerend goed hebben de hier bedoelde hande-

lingen geen betekenis. Kennelijk heeft de wetgever hier gebruik willen maken
van de in artikel5, eerste lid, letter b, van de Zesde richtlijn geboden mogelijk-

heid als lichamelijke zaken ook te beschouwen de zakelijke rechten die aan de

209. In die zin ook paragraaf 18 van de Toelichting Onroerende goederen, V-N 1968, blz. 895.
210. Paragraaf 19 van de Toelichting Onroerende goederen, V-N 1968, blz. 895.
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rechthebbende de bevoegdheid verschaffen om een onroerend goed te ge-
bruiken.21

Ervan uitgaande dat de vestiging, overdracht, wijziging en afstand van de
rechten van hypotheek en grondrente niet zijn aan te merken als een levering
van het desbetreffende onroerend goed, rijst de vraag of die handelingen dan,
overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 van de Wet, voor de heffing van
omzetbelasting als diensten moeten worden behandeld. Naar mijn mening zal
het de bedoeling van de wetgever zijn geweest de hier bedoelde handelingen
buiten de heffing van omzetbelasting te houden.212 Een andere opvatting zou
een toetsing van deze handelingen aan de vrijstellingsbepalingen noodzakelijk
maken. In dit verband zij opgemerkt dat artikel 11, eerste lid, letter j, van de
Wet onder meer vrijstelt het aangaan van zekerheids- en garantieverbintenis-
sen.213 Toepassing van een vrijstelling zou als consequentie hebben een beper-
king van de aftrek van voorbelasting ten aanzien van de bloot eigenaar. Naar
mijn mening kan zulks niet de bedoeling van de wetgever zijn geweest. Voorts
zal met name met betrekking tot het vestigen van een recht van hypotheek de
vergoeding moeilijk zijn vast te stellen. Uitgegaan zou dan moeten worden
van de gekapitaliseerde waarde van het verschil in rente tussen een lening
gedekt door het recht van hypotheek en een lening zonder een dergelijke dek-
king. Deze methode is echter lang niet altijd realistisch, aangezien in veel
gevallen de desbetreffende lening niet tot stand zal komen indien het recht van
hypotheek niet verleend wordt en andere zekerheden niet kunnen worden
gegeven.

Met betrekking tot de positie van de bloot eigenaar heb ik in paragraaf
4.2.1. betoogd het zeer wel verdedigbaar te achten dat deze wordt aangemerkt
als de exploitant van een zaak in de zin van artikel7, tweede lid, letter b, van de
Wet, hetgeen inhoudt dat de bloot eigenaar ter zake van de vestiging van een
zakelijk recht als ondernemer optreedt.

5.3.1. KORTLOPENDE ZAKELIJKE RECHTEN

In de behandeling van de kortlopende zakelijke rechten op onroerende goede-
ren voor de heffing van omzetbelasting is op 1 januari 1979 wijziging gekomen.
Aanvankelijk was in artikel3, tweede lid, van de Wet de bepaling opgenomen
dat de gelijkstelling van de vestiging, overdracht, wijziging en afstand van

211. Zie ook paragraaf 3.3.
212. In die zin ook J. Reugebrink, Omzetbelasting, zesde druk, Deventer 1990, blz. 119. In para-
graaf 17, tweede lid, van de Toelichting Onroerende goederen, V-N 1968, blz. 895, is bepaald dat
ter zake van de hier bedoelde rechtshandelingen heffing van omzetbelasting achterwege kan blij-
ven.
213. D.G. van Vliet, BT'W en ondernemer, Deventer 1987, blz. 61, meent dat de hier bedoelde
rechtshandelingen ats diensten moeten worden gekwalificeerd. Hij merkt daarbij op dat zij ove-
rigens zijn vrijgesteld op grond van artikel 11 van de Wet, zonder dit nader toe te lichten.
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zakelijke rechten met een levering van het desbetreffende onroerend goed
slechts gold voor zover het betrof een recht dat ten minste voor een vaste
termijn van tien jaren werd gevestigd. Voorts was in artikel l l, letter b, van de
Wet de bepaling opgenomen dat onder verhuur van goederen mede werd ver-
staan iedere andere vorm waarin goederen voor gebruik ter beschikking wer-
den gesteld, anders dan ten minste voor een vaste termijn van tien jaren. Deze
bepalingen hadden in hun onderlinge samenhang onder meer tot gevolg dat de
vestiging van een kortlopend zakelijk recht, dat wil zeggen een recht dat niet
ten minste voor een vaste termijn van tien jaren werd gevestigd, werd aan-
gemerkt als de verhuur van het desbetreffende onroerend goed. Dit beteken-
de dat het regime van de verhuur van onroerend goed op een dergelijk zakelijk
recht van toepassing was, hetgeen in het algemeen inhield dat de bloot eige-
naar jegens de zakelijk gerechtigde een vrijgestelde prestatie verrichtte. Uit
de geschiedenis van de totstandkoming van de wijzigingen van evengenoemde
wetsbepalingen op dit punt per 1 januari 1979 valt af te leiden dat de wetgever
de verschillende behandeling van kortlopende en langer lopende zakelijke
rechten eigenlijk ook vóór die datum reeds zinloos achtte. De bedoeling van
de bijzondere regeling voor kortlopende zakelijke rechten was namelijk te
voorkomen dat de verhuurder van een onroerend goed de daarvoor geldende
vrijstelling kon ontgaan door een kortlopend zakelijk recht te vestigen. Aan-
gezien tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel in 1968 als-
nog is voorzien in de mogelijkheid voor de verhuurder te kiezen voor belaste
verhuur (artikel ll, letter b, 30, van de Wet in de toen geldende tekst), had de
bijzondere regeling voor kortlopende zakelijke rechten in de optiek van de
wetgever haar zin verloren.Z" Deze regeling is daarom bij de aanpassing van
de Wet aan de bepalingen van de Zesde richtlijn uit de wettelijke bepalingen
verwijderd.

Uitgaande van de hiervoor weergegeven gedachten van de wetgever lijkt
het beëindigen van de gelijkstelling van kortlopende zakelijke rechten met de
verhuur van het desbetreffende onroerend goed mij niet geheel verantwoord.
Van belang is in dit verband dat de keuze voor belaste verhuur - aanvankelijk
door de verhuurder en sedert 1 januari 1979 door de verhuurder en de huurder
gezamenlijk - nimmer integraal mogelijk is geweest. Met name voor de ver-
huur van woningen aan de bewoners ervan heeft de keuzemogelijkheid nooit
bestaan. De eigenaar van een woníng, die de woning wil verhuren, kan in
plaats van het verrichten van deze vrijgestelde prestatie overgaan tot de vesti-
ging van een kortlopend zakelijk recht van gebruik en bewoning c.q. vrucht-
gebruik op die woning. Als de woning nieuw is, betekent dat voor de omzet-
belasting een belaste levering. Na afloop van de periode waarvoor het zakelijk
recht is gevestigd, kan de eigenaar van de woning deze gaan verhuren. Het

214. In die zin Tweede Kamer zitting 1977-1978, 14 887, Memorie van Toelichting, blz. 17. Voor
de aanvankelijke bedoeling van de we[gever zie men Tweede Kamer zitting 1967-1968, 9324,
Memorie van Toelichting, blz. 33 r.k.
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gevolg van deze handelwijze is dat aanvankelijk de volledige voorbelasting op
de woning aftrekbaar is en dat later wellicht een gedeelte van de aftrek van
voorbelasting moet worden herzien. Op dit laatste kom ik in paragraaf 5.3.4.
nog terug. Met name wordt in dit geval bij de terbeschikkingstelling van het
onroerend goed aan de zakelijk gerechtigde een interne levering als bedoeld in
artikel 3, eerste lid, letter h, van de Wet voorkomen. Aldus ontstaat het ver-
schil in behandeling dat de wetgever wilde voorkomen. Dat dit verschil ook
van praktische betekenis is bewijst een uitspraak van het Hof 's-Gravenhage,
waarin een dergelijke situatie aan de orde was.21' De inspecteur trachtte het
voordeel voor de eigenaar van het onroerend goed in deze procedure teniet te
kunnen doen met een beroep op fraus legis. Het Hof ineende evenwel dat voor
toepassing van het leerstuk van fraus legis hier geen plaats was, nu de eigenaar
overeenkomstig de wettekst handelde. Hoewel een handelen overeenkomstig
de wettekst een beroep op fraus legis naar mijn mening op zichzelf niet uitsluit
- wellicht moet zo'n beroep zelfs inherent geacht worden aan een handelen
overeenkomstig de wettekst - meen ik dat in een geval waarin de wetgever met
open ogen een gedicht `lek' heropent een beroep op een handelen in fraudem
legem niet voor de hand ligt.'-'~ Dit te minder nu de staatssecretaris van Finan-
ciën kennelijk niets bijzonders ziet in het vestigen van kortlopende zakelijke
rechten, althans niet in gevallen waarin daarmee een dreigende leegstand van
woningen kan worden voorkomen.~"

5.3.2. DE VERGOEDING VOOR ZAKELIJKE RECHTEN

Ingevolge artikel 8, eerst lid, van de Wet wordt de omzetbelasting berekend
over de vergoeding; dat is ingevolge het tweede lid van dat artikel het bedrag
dat ter zake van de levering of de dienst in rekening wordt gebracht. Het was
de bedoeling van de wetgever dat bij de vestiging van de zakelijke rechten van
erfpacht, opstal en beklemming de contante waarde van de periodieke schuld-
plichtigheid tot de vergoeding zou worden gerekend. De motivering daarvan
was dat bij de vestiging van deze rechten economisch in vrijwel alle gevallen
praktisch het gehele genot van het onroerend goed overgaat op de verkrijger,
zoals dat bij eigendomsovergang het geval is.-''~ Dit resultaat wordt zonder
nadere bepaling dienaangaande niet in alle gevallen bereikt. Aan zakelijke

215. Hof 's-Gravenhage 25 november 1987, nr. 165187, V-N 1988, blz. 1293. L. Wolfsbergen,
Bouwrecht 1989, blz. 60, constateert naar aanleiding van deze uitspraak dat de Tweede Kamer
niet om reparatiemaatregelen heeft gevraagd en dat de staatssecretaris die ook niet heeft aan-
gekondigd.
216. Uit de reactie op deze uitspraak van Redactie Vakstudie Nieuws, V-N 1988, blz. 1294, meen
ik te mogen opmaken dat zij een spoedige `reparatie'van de wettelijke bepalingen opdit punt niet
ondenkbaaracht.
217. Zie de Resolutie van 8 september 1980, nr. 280-12 233, V-N 1980, blz. 2035.
218. Tweede Kamer zitting 1967-1968, 9324, Memorie van Antwoord, blz. 63 r.k.
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rechten zijn soms schuldplichtigheden en andere lasten verbonden die civiel-

rechtelijk een onderdeel vormen van die rechten. Dit is met name bij erfpacht

het gevaL Indien uit economisch oogpunt de omvang van de schuldplichtig-

heid overeenkomt met de waarde die aan het gebruiksrecht van het desbe-

treffende onroerend goed kan worden toegekend, zal het zakelijk recht als

zodanig geen waarde hebben. Dit recht heeft slechts waarde indien het perio-

diek te betalen bedrag te laag is in verhouding tot de waarde van het verkregen
gebruiksrecht. Dit betekent dat bijvoorbeeld een erfpachtsrecht met een 'nor-

male' canon geen waarde heeft, zodat de vestiging ofoverdracht van zo'n recht

plaatsvindt zonder betaling van een bedrag ineens door de verkrijger van het

recht. Om twijfel op dit punt uit te sluiten opent artikel 8, zesde lid, letter b,

van de Wet de mogelijkheid bij algemene maatregel van bestuur te bepalen in

hoeverre bij met grondrente bezwaarde eigendom, rechten van erfpacht, op-

stal of beklemming, appartementen, lidmaatschapsrechten en dergelijke, de

daaraan verbonden lasten tot de vergoeding behoren.'-19 Van deze mogelijk-

heid is gebruik gemaakt in artikel 5 van het Uitvoeringsbesluit.
Bij vestiging, overdracht of afstand van een recht van erfpacht, opstal of

beklemming wordt de vergoeding gevormd door het ineens te betalen bedrag

vermeerderd met de waarde van de periodieke schuldplichtigheid (canon).

Als geen bedrag ineens wordt betaald geldt als vergoeding de waarde van de

periodieke schuldplichtigheid. Deze waarde moet worden bepaald volgens de

regels die zijn opgenomen in bijlage A bij het Uitvoeringsbesluit.ZZ" Deze re-

gels komen overeen met die welke gelden voor de vermogensbelasting, de

overdrachtsbelasting en het successierecht. Aangenomen mag worden dat de

hier bedoelde regels ook gelden voor de bepaling van de maatstaf van heffing

voor het recht van ondererfpacht.~`
Bij de bepaling van de waarde van de periodieke schuldplichtigheid wordt in

hoofdzaak onderscheid gemaakt tussen:
- een periodieke schuldplichtigheid die van het leven van een persoon af-

hankelijk is, in welk geval de jaarlijkse schuldplichtigheid wordt vermenig-

vuldigd met een factor 16 tot en met 2, al naar gelang de leeftijd van even-

bedoelde persoon;

219. Zie Tweede Kamer zitting 1967-1968, 9324, Memorie van Toelichting, blz. 32 r.k. De ge-
troffen maatregel geldt ook bij de overdracht van een appartementsrecht, waarvan een recht van
erfpacht deel uitmaakt. Laatstbedoeld recht gaat dan niet op in het appartementsrecht. Ook is niet

van belang dat het betreft een onverdeeld aandeel in een recht op erfpacht. In die zin HR 22
november 1989, nr. 25 737, V-N 1990, blz. 39.
220. Als de looptijd van een recht ook een gedeelte vaneen jaar omvat, moet ook met dat gedeelte

naar evenredigheid rekening worden gehouden. In die zin Hof 's-Gravenhage 29 september 1981,
nr. 56181, BNB 1983I85.
221. In die zin Resolutie 15 april 1983, nr. 282-1403, V-N 1983, blz. 2378, voor de overdrachts-
belasting. Bij overdracht van een recht van erfpacht belast met ondererfpacht moet volgens de
resolutie als maatstaf van heffing worden genomen het voor het recht betaalde bedrag vermeer-

derd met de gekapitaliseerde, aan de bloot eigenaar te betalen canon en verminderd met de geka-
pitaliseerde, door de ondererfpachter aan de erfpachter verschuldigde canon.
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- een periodieke schuldplichtigheid die na een bepaalde tijd vervalt, in welk
geval per periode van vijf jaar de periodieke schuldplichtigheid wordt bere-
kend met omrekening van een gulden tot een bepaald aantal centen, waar-
bij weer onderscheid gemaakt wordt tussen het geval waarin de periodieke
schuldplichtigheid mede afhankelijk is van iemands leven en het geval
waarin dat niet zo is;

- een periodieke schuldplichtigheid die voor onbepaalde tijd, onafhankelijk
van iemands leven, is vastgesteld, in welk geval de jaarlijkse schuldplichtig-
heid wordt vermenigvuldigd met een factor 17.

Als in het bedrag van de periodieke schuldplichtigheid een bedrag aan omzet-
belasting is begrepen, dient voor de waardebepaling te worden uitgegaan van
het bedrag exclusief omzetbelasting.222

Als de canon of andere periodieke schuldplichtigheid niet vaststaat, bij-
voorbeeld omdat zij afhankelijk is van onzekere toekomstige gebeurtenissen
of omstandigheden, zoals bijvoorbeeld indexcijfers, dan moet daarmee bij de
waardebepaling direct rekening worden gehouden.Z23 Als de canon dan later
wijziging ondergaat heeft dat geen gevolgen meer voor de berekening van de
belasting. Hetzelfde geldt als in de akte van vestiging is bepaald dat de canon
periodiek kan worden herzien.

De waarde van de periodieke schuldplichtigheid zal gelet op het vorenstaan-
de als regel niet hoger zijn dan zeventien maal het jaarlijks door de zakelijk
gerechtigde te betalen bedrag. In gevallen waarin de met inachtneming van de
vorenbedoelde regels bepaalde vergoeding hoger uitkomt dan de waarde in
het economische verkeer van het onroerend goed waarop het recht betrekking
heeft, wordt de vergoeding gesteld op die waarde.~'

In dit verband rijst de vraag of dit in alle gevallen redelijk is.2u In `normale'
gevallen van levering kan de vergoeding hoger zijn dan de waarde in het eco-
nomische verkeer van het desbetreffende goed. Zo kan ook bij de uitgifte in
erfpacht van een perceel grond de canon hoger zijn dan in de gegeven situatie
overeenkomt met de waarde van de grond. In het geval van de `normale' leve-
ring wordt dan omzetbelasting geheven over de vergoeding, terwijl bij de uit-
gifte in erfpacht in voorkomende gevallen het verschil tussen de `normale' en
de werkelijke canon niet in de heffing wordt betrokken omdat ook met een
`normale' canon het plafond van de waarde in het economische verkeer van de

222. In die zin paragraaf 15, vierde lid, van de Toelichting Onroerende goederen, V-N 1968, blz.
895.
223. J. Reugebrink, Omzetbelasting, zesde druk, Deventer 1990, blz. 180, omschrijft deze wijze
van vaststelling van de maatstaf van heffing terecht als het gebruík maken van koffiedik.
224. Deze bepaling is opgenomen in artiket 5 van het Uitvoeringsbesluit sedert 1 januari 1973.
Daarvoor gotd een goedkeuring in overeenkomstige zin in de Resolutie van 13 april 1971, nr.
B71~2235, V-N 1971, blz. 392.
225. Zie ook H. Schutteváer en M.P. Bongard, Kort begrip van rechtsverkeersbelastingen en
registratie, vierde druk, Arnhem 1987, blz. 98, die deze limiet in beginsel niet passend achten in
het wettelijk systeem van de overdrachtsbelasting.
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desbetreffende grond al wordt bereikt. Dit gevolg van de regeling voor de
waardebepaling is in strijd met de aan artikel 8 van de Wet ten grondslag
liggende gedachte dat omzetbelasting dient te worden geheven over het in
rekening gebrachte bedrag, ook indien dat hoger is dan `normaal' moet wor-
den geacht. Overigens zal de bepaling van evenbedoeld verschil in canon in de
praktijk zeer veel problemen geven. Ik meen daarom dat deze oneffenheid in
de regeling een aanvaardbare prijs is voor het vermijden van die praktische
problemen.

Een praktisch probleem dat zich bij de bepaling van de waarde van een
periodieke schuldplichtigheid wel vaak voordoet is de bepaling van de waarde
in het economische verkeer van het desbetreffende onroerend goed. Om te
beoordelen of de gevonden vergoeding die waarde niet overschrijdt, dient
immers die waarde bepaald te worden. Dit praktische probleem wordt ver-
sterkt als de regels voor de bepaling van de waarde van de periodieke schuld-
plichtigheid uitgaan van een rente die lager is dan de actuele rente. Het pla-
fond van de waarde van het onroerend goed wordt dan eerder bereikt en daar-
mee doet zich in meer gevallen de noodzaak voor die waarde te toetsen aan de
waarde van het goed. Overigens meen ik dat de besluitgever alerter zou moe-
ten reageren op wijzigingen in de rentestand. Thans is het zo dat in de twintig
jaren dat het huidige omzetbelastingstelsel de regels voor de bepaling van de
waarde van een periodieke schuldplichtigheid op het punt van de rente één-
maal is gewijzigd. Een dergelijke passieve houding kan niet alleen problemen
oproepen bij het bepalen van het plafond van de vergoeding, maar leidt ook -
en dat is belangrijker - in veel gevallen tot een onjuiste maatstaf van heffing
voor de vestiging enz. van zakelijke rechten.Z'6 In dit verband acht ik een jaar-
lijkse aanpassing van de waarderingsregels op het punt van de rente een rede-
lijke oplossing.

Bij wijziging van het recht van erfpacht, opstal of beklemming is de ver-
goeding het ineens te betalen bedrag vermeerderd met het verschil in waarde
tussen de periodieke schuldplichtigheid vóór en na de wijziging. Als de waarde
van de periodieke schuldplichtigheid vermindert, kan de waardevermindering
worden afgetrokken van het ineens te betalen bedrag, mits de waardevermin-
dering geen verband houdt met een vermindering van de rechten van de zake-
lijk gerechtigde. Als een wijziging van een zakelijk recht kan in dit verband
ook worden aangemerkt de vervanging van een zakelijk recht op een onroe-
rend goed door een ander zakelijk recht op hetzelfde onroerend goed.227 De
bepaling van de waarde van de periodieke schuldplichtigheid geschiedt ook in

226. Deze incongruentie tussen de werkelijke rente en de rente die de basis vormt voor de bepa-
ling van de maatstaf van heffing maakt ook een plafond in die maatstaf van heffing noodzakelijk.
Een duidelijk voorbeeld daarvan geeft J. Reugebrink, Omzetbelasting, zesde druk, Deventer
1990, blz. 179 en 180.
227. Paragraaf 14 van de Toelichting Onroerende goederen, V-N 1968, blz. 895.
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deze gevallen volgens de in bijlage A bij het Uitvoeringsbesluit gegeven re-
gels.

Toepassing van het vorenstaande bij de wijziging van een zakelijk recht kan
tot gevolg hebben dat de maatstaf van heffing een negatief bedrag is. De vraag
rijst dan of zulks kan leiden tot een teruggaaf van omzetbelasting.Z2HNaar mijn
mening moet die vraag ontkennend worden beantwoord. Uitgangspunt bij de
wijziging van een zakelijk recht is dat er een levering van een goed wordt
verricht. De vergoeding voor die levering blijkt een negatief bedrag te zijn. De
Wet kent in een dergelijk geval geen mogelijkheid tot teruggaaf van omzet-
belasting. In dit verband valt nog te denken aan toepassing van artikel 29,
eerste lid, van de Wet voor zover het gaat om een vermindering van de perio-
dieke schuldplichtigheid. Op grond van dat artikel bestaat recht op teruggaaf
van omzetbelasting indien de vergoeding wordt verminderd. Om tot een der-
gelijke teruggaaf in de hier bedoelde gevallen te komen moet men derhalve
aannemen dat de vergoeding voor de vorige levering, namelijk de vestiging
van het zakelijk recht, wordt verminderd. Dit lijkt mij echter niet mogelijk,
aangezien het hier in het stelsel van artikel 3, tweede lid, van de Wet gaat om
het gevolg van een nieuwe levering en niet om de herziening van een gevolg
van de vorige levering. Overigens zal de levering, die de wijziging van het
zakelijk recht vormt, veelal zijn vrijgesteld van omzetbelasting2zy, zodat ook
op die grond - afgezien van een keuze voor belaste levering - geen teruggaaf
van omzetbelasting mogelijk zal zijn.

De hierboven beschreven wijze van heffing van omzetbelasting ten aanzien
van de vestiging enz. van zakelijke rechten op onroerende goederen leidt ertoe
dat de omzetbelasting ter zake van die handelingen verschuldigd is ten tijde
van de vestiging enz. van het zakelijk recht. Dit betekent dat aan de zakelijk
gerechtigde omzetbelasting in rekening wordt gebracht mede over de in de
toekomst te voldoene bedragen. Dit is de consequentie van de regel dat de
vestiging enz. van een zakelijk recht als een levering van een goed wordt aan-
gemerkt. In dit verband is er een parallel te trekken met gevallen van koop op
afbetaling en huurkoop. Bij zakelijke rechten wordt de periodieke schuld-
plichtigheid gekapitaliseerd, zodat het in die schuldplichtigheid begrepen ren-
te-element buiten de heffing blijft. Zoals in paragraaf 4.4.3. is opgemerkt blijft
in gevallen van koop op afbetaling, huurkoop en dergelijke het in de te betalen
bedragen begrepen rente-element op grond van een resolutie eveneens buiten
de heffing van omzetbelasting.

228. Deze vraag wordt bevestigend beantwoord door J. Reugebrink, Omzetbelasting, zesde druk,
Deventer 1990, blz. 179, en D.G. van Vliet, BTW en ondernemer, Deventer 1987, blz. 51.
229. Zie ook D.G. van Vliet, t.a.p.
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5.3.3. DE VERGOEDING VOOR BLOOT EIGENDOM

Ingevolge artikel 5, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit wordt bij levering
van onroerende goederen, bezwaard met een recht van erfpacht, opstal of
beklemming, de vergoeding verminderd met de waarde van de periodieke
schuldplichtigheid. Deze bepaling steunt op artikel8, zesde lid, letter c, van de
Wet. Blijkens de wetsgeschiedenis ligt het voor de hand, indien de periodieke
schuldplichtigheid tot de vergoeding voor het zakelijk recht worden gerekend,
deze als aftrekpost te behandelen bi j de vaststelling van de vergoeding in geval
van levering van het met dat zakelijk recht bezwaarde onroerend goed. De
waarde van de periodieke schuldplichtigheid wordt ook in deze gevallen be-
paald met toepassing van de regels gegeven in bijlage A bij het Uitvoerings-
besluit.

Ook in deze gevallen kan de bepaling van de maatstaf van heffing leiden tot
een negatief bedrag. Zoals in paragraaf 5.3.2. reeds is opgemerkt voorziet het
bepaalde in artikel 8 van de Wet niet in een teruggaaf van omzetbelasting in
geval van een negatieve vergoeding.2"'

Ingevolge artikel 5, vierde lid, van het Uitvoeringsbesluit wordt bij levering
van een onroerend goed onder voorbehoud van grondrente of van met grond-
rente bezwaarde eigendom de waarde van de periodieke schuldplichtigheid tot
de vergoeding gerekend. In geval van grondrente heeft de bloot eigenaar van
het onroerend goed economisch het genot van dat goed. Dit is de reden voor
een bijtelling van de waarde van de periodieke schuldplichtigheid bij de maat-
staf van heffing voor de overdracht van de bloot eigendom van het onroerend
goed. De bepaling van de maatstaf van heffing geschiedt in deze gevallen aan
de hand van de regels gegeven in bijlage A bij het Uitvoeringsbesluit. De
maatstaf van heffing bedraagt ook hier maximaal de waarde in het economi-
sche verkeer van het onroerend goed waarop het recht betrekking heeft.

Zoals in paragraaf 5.3. is aangegeven wordt de vestiging van het zakelijk
recht van grondrente en de overdracht daarvan niet aangemerkt als de levering
van een goed en kan die handeling mijns inziens ook niet worden beschouwd
als het verrichten van een dienst.

230. In die zin ook paragraaf 13 van de Toelichting Onroerende goederen, V-N 1968, blz. 895, en
S.T.M. Beelen en J.T. Sanders, Heffing van omzetbelasting bij publiekrechtelijke lichamen, De-
venter 1988, blz. 80.
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5.3.4. HERZIENING VAN DE AFTREK VAN VOORBELASTING

In paragraaf ~.3. is gesteld dat voor de heffing van omzetbelasting het zakelijk
recht op een onroerend goed en de bloot eigendom van dat goed een eigen
leven gaan leiden. Dit gevolg van de toepassing van artikel3, tweede lid, van
de Wet heeft ook consequenties voor de aftrek van voorbelasting door de
zakelijk gerechtigde en de bloot eigenaar. In deze paragraaf worden deze con-
sequenties nader bezien voor zover het betreft de eventuele herziening van de
aftrek van voorbelasting, welke op de voet van artikel 15, vijfde lid, van de
Wet is geregeld in de artikelen 11 tot en met 14 van de Uitvoeringsbeschikking.

De vestiging, overdracht, wijziging en afstand van een zakelijk recht wordt
aangemerkt als de levering van het onroerend goed waarop het recht betrek-
king heeft. Voor de toepassing van laatstbedoelde herzieningsbepalingen
heeft dat mijns inziens tot gevolg dat de zakelijk gerechtigde een onroerend
goed bezigt. Dit betekent dat het zakelijk recht voor de toepassing van de
herzieningsbepalingen ingevolge artikel 13 van de Uitvoeringsbeschikking af-
zonderlijk in aanmerking wordt genomen en dat de herzieningsperiode voor
het zakelijk recht zich uitstrekt tot het einde van het negende jaar na dat waar-
in de zakelijk gerechtigde het desbetreffende onroerend goed in gebruik heeft
genomen. In geval van overdracht van het zakelijk recht binnen evenbedoelde
periode zal eventueel een herziening van de aftrek moeten plaatsvinden op
basis van fictief gebruik gedurende de resterende herzieningsperiode ingevol-
ge artikel 13a van de Uitvoeringsbeschikking.

Een complicatie doet zich hierbij voor in gevallen waarin het zakelijk recht
bij de verwerving door de zakelijk gerechtigde een (resterende) looptijd heeft
van minder dan tien jaren. In deze gevallen zal, bij gebreke van een bijzondere
bepaling op dit punt, toch een herzieningsperiode van globaal tien jaren in
acht moeten worden genomen, zodat per jaar slechts 1~10 deel van de voorbe-
lasting voor herziening in aanmerking komt. Het gaat hier om een zekere grof-
heid die inherent is aan het systeem van de herziening van de aftrek van voor-
belasting. Ook ten aanzien van een roerend goed dat een levensduur heeft van
bijvoorbeeld drie jaren geldt steeds een herzieningsperiode van globaal vijf
jaren.23 Omgekeerd geldt voor onroerende goederen met een levensduur van
veel meer dan tien jaren ook steeds een herzieningsperiode van globaal tien
jaren.

Vorenbedoeld stelsel kan in een aantal situaties leiden tot een vrijwel ver-
plichte keuze voor een belaste levering. Indien bijvoorbeeld een zakelijk recht
is gevestigd voor vijf jaren en dit recht na vier jaren wordt overgedragen, zal
die overdracht vrijgesteld zijn van omzetbelasting. Het gevolg daarvan is een
terugbetaling van globaa160o1o van de in aftrek gebrachte omzetbelasting, het-

231. In die zin ook J. Reugebrink, Omzetbelasting, zesde druk, Deventer 1990, blz. 207, die deze
methode overigens niet zo voor de hand liggend acht.
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geen meer zal zijn dan de ter zake van de overdracht verschuldigde omzet-
belasting indien gekozen wordt voor een belaste levering. Ook indien de over-
dracht plaatsvindt aan iemand die de voorbelasting niet in aftrek kan brengen,
ligt een keuze voor belaste levering dan voor de hand.

De expiratie van een zakelijk recht heeft voor de omzetbelasting geen gevol-
gen. Dit betekent tevens dat ten aanzien van de (laatste) zakelijk gerechtigde
de herzieningsregels van artikel 13a van de Uitvoeringsbeschikking niet van
toepassing zijn. Hij verricht immers in dit geval geen levering. Ook hier kan de
hiervoor gememoreerde grofheid in het systeem van de herziening van de af-
trek van voorbelasting tot een onevenwichtig resultaat leiden. Als in het vo-
renbedoelde voorbeeld van een zakelijk recht met een looptijd van vijf jaren
de eerste zakelijk gerechtigde geen aanspraak kan maken op aftrek van voor-
belasting en deze na vier jaren het zakelijk recht overdraagt aan iemand die
deze aanspraak wel heeft, zal bij belaste levering op verzoek de eerste zakelijk
gerechtigde alsnog 6001o van zijn voorbelasting in aftrek kunnen brengen. Het
uiteindelijke resultaat is dan een aftrek van 6001o van de voorbelasting bij een
gebruik voor belaste prestaties van 20a1o. Denkbaar is bij zakelijke rechten die
voor een vaste termijn korter dan tien jaren gevestigd worden de herziening
van de aftrek van voorbelasting te koppelen aan de werkelijke duur van het
recht. Anderzijds zou deze aansluiting bij de werkelijkheid slechts een in-
cidentele maatregel zijn, aangezien zoals hiervoor is aangegeven ook in vrij-
wel alle andere gevallen van gebruik van een goed de periode van het gebruik
niet overeenkomt met de voor het goed geldende herzieningsperiode.

Met betrekking tot de bloot eigenaar heb ik in paragraaf 4.2.1. betoogd dat
deze als exploitant van een zaak in de zin van artikel 7, tweede lid, letter b, van
de Wet kan worden gezien. Dit heeft tot gevolg dat de bloot eigenaar ten
aanzien van de vestiging van een zakelijk recht ondernemer is voor de omzet-
belasting. De vraag is of dit ook inhoudt dat de bloot eigenaar het desbe-
treffende onroerend goed bezigt in de zin van de wettelijke bepalingen inzake
omzetbelasting. Het antwoord op deze vraag is niet van belang voor toepas-
sing van artikel 11, eerste lid, letter a, lo, van de Wet, omdat het daarbij gaat
om de feitelijke ingebruikneming van het onroerend goedz'-, maar wel voor de
toepassing van de herzieningsregels van de artikelen 11 tot en met 14 van de
U i tvoeringsbeschi kking.

In het stelsel van de omzetbelasting is de vestiging van een zakelijk recht de
levering van een goed. In de zin van artikel 15, eerste lid, van de Wet bezigt de
bloot eigenaar het onroerend goed in het kader van zijn onderneming. De
uitdrukking `bezigen' ziet in dit verband niet slechts op het feitelijk gebruik
van goederen, maar ook op gevallen waarín goederen worden verhandeld of
aan derden worden verhuurd. De aard van het bezigen van het onroerend
goed door de bloot eigenaar is nu naar mijn mening de levering van het on-

232. In die zin ook J. Reugebrink, Omzetbelasting, zesde druk, Deventer 1990, blz. 120.
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roerend goed. Wanneer het onroerend goed is geleverd, moet het bezigen van
dat goed door de bloot eigenaar naar mijn mening in de zin van de wettelijke
bepalingen inzake omzetbelasting als beëindigd worden beschouwd. In het
wettelijk stelsel past niet de gedachtengang dat de bloot eigenaar het onroe-
rend goed blijft bezigen.

Erkend moet worden dat deze stellingname bij de toepassing van de herzie-
ningsregels, zoals die thans luiden, tot zeer onevenwichtige resultaten kan lei-
den, met name ten aanzien van kortlopende zakelijke rechten. Gesteld dat een
vervaardiger van een woning een recht van gebruik en bewoning vestigt op die
woning met een looptijd van vier jaren. Deze handeling is onderworpen aan de
heffing van omzetbelasting. Na drie jaren draagt de bloot eigenaar de juridi-
sche eigendom over aan de gebruiker. Deze levering valt buiten de zogenoem-
de twee-jaarsperiode en is mitsdien vrijgesteld van omzetbelasting. Als de
bloot eigenaar het onroerend goed gedurende de evenbedoelde drie jaren niet
heeft gebezigd in de zin van artikel 11 van de Uitvoeringsbeschikking kan er
ook geen sprake zijn van een (fictieve) voortzetting van het bezigen van het
onroerend goed in de zin van artikel 13a van de Uitvoeringsbeschikking, zodat
een herziening van de aftrek van voorbelasting door de bloot eigenaar niet aan
de orde kan komen. Het resultaat is dan dat de heffing van omzetbelasting
beperkt wordt tot de vergoeding voor de vestiging van het zakelijk recht, het-
geen wel zeer voordelig is indien de zakelijk gerechtigde iemand is die geen
aanspraak kan maken op aftrek van voorbelasting. Dezelfde situatie doet zich
voor indien meteen na afloop van de gebruiksperiode de volle eigendom van
het onroerend goed wordt overgedragen.

De belastingdienst neemt het standpunt in dat de herzieningsregels in de
hier beschreven gevallen moeten worden toegepast233. Indien de bloot eigen-
dom wordt overgedragen mag bij de herziening van de voorbelasting door de
bloot eigenaar rekening worden gehouden met de omstandigheid dat het on-
roerend goed bezwaard is met een zakelijk recht. Allereerst wordt de herzie-
ning van de aftrek berekend op basis van de resterende duur van de herzie-
ningsperiode van globaal tien jaren, zonder rekening te houden met het zake-
lijk recht. Vervolgens wordt het aldus gevonden bedrag vermenigvuldigd met
een breuk waarvan de teller gevormd wordt door de koopsom van de bloot
eigendom en de noemer door die koopsom vermeerderd met de waarde van
het lopende zakelijk recht op het moment van de overdracht van de bloot
eigendom.Z~ De achtergrond van deze wijze van berekening zal zijn dat een

233. Resolutie van 8 september 1980, nr. 280-12 233, V-N 1980, blz. 2035.
234. D.G. van Vliet, BTW en ondernemer, Deventer 1987, blz. 107, vraagt zich af of deze visie
juist is. Zijns inziens zou de in aftrek gebrachte voorbelasting moeten worden toegedeeld aan het
zakelijk recht en de bloot eigendom in de verhouding van de respectievelijke waarden op het
moment van de vestiging van het zakelijk recht. Deze toedeling vormt dan de basis voor eventuele
herzieningen van de aftrek van voorbelasting.
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toepassing van de herzieningsregels zonder rekening te houden met het lopen-
de zakelijk recht tot een onbillijk resultaat leidt, omdat ter zake van de vesti-
ging van het zakelijk recht omzetbelasting verschuldigd is geworden en dat
zakelijk recht zich mede uitstrekt over een gedeelte van de nog resterende
herzieningsperiode. Hier openbaart zich naar mijn mening de ambivalente
behandeling van de bloot eigenaar. Enerzijds wordt hij als zodanig als ge-
bruiker van het onroerend goed beschouwd en anderzijds wenst men ook re-
kening te houden met het door hem gevestigde zakelijk recht.

Wanneer men de bloot eigenaar voor de toepassing van de herzieningsregels
voor de aftrek van voorbelasting als gebruiker van het desbetreffende onroe-
rend goed wil zien, hetgeen met het oog op een evenwichtig resultaat blijkens
het vorenstaande althans in gevallen waarin kortlopende zakelijke rechten
worden gevestigd noodzakelijk is, verdient het naar mijn mening aanbeveling
zulks ook in die regels tot uitdrukking te brengen. Daarbij zou dan tevens de
verhouding tussen het gebruik van het onroerend goed door de bloot eigenaar
en het bestaan van een zakelijk recht op dat goed dienen te worden geregeld.

Aan artikel 11 van de Uitvoeringsbeschikking zou in dit verband een vierde
lid kunnen worden toegevoegd, wat zou kunnen luiden:

`Voor de toepassing van het eerste lid wordt de terbeschikkingstelling van
een onroerend goed uit hoofde van een op dat goed gevestigd recht van erf-
pacht, opstal, beklemming, gebruik en bewoning, vruchtgebruik of apparte-
ment aangemerkt als het gebruik van dat goed, mits het recht niet is gevestigd
voor ten minste een vaste periode van tien jaren. In dat geval wordt de onder-
nemer geacht gedurende de periode waarin het recht bestaat het onroerend
goed te bezigen uitsluitend ten behoeve van:

a. prestaties als bedoeld in artikel 11 van de wet waarvoor geen recht op
aftrek van voorbelasting bestaat, indien de vestiging van het recht isvrijgesteld
van belasting op grond van dat artikel;

b. andere prestaties, indien ter zake van de vestiging van het recht belasting
is verschuldigd.'

Artikel 13a van de Uitvoeringsbeschikking zou dan kunnen worden aan-
gepast in dier voege dat de aldaar bedoelde resterende herzieningsperiode een
aanvang neemt op het tijdstip waarop het zakelijk recht expireert.

In het vorenstaande is uitgegaan van kortlopende zakelijke rechten. De
vraag is of een dergelijke regeling ook dient te gelden voor langlopende zake-
lijke rechten, waarmee ik in dit verband bedoel zakelijke rechten die voor een
vaste periode van ten minste tien jaren zijn gevestigd. Als evenbedoelde tekst-
voorstellen ook zouden worden toegepast op deze zakelijke rechten zou dat
betekenen dat van een herziening van de aftrek van voorbelasting door de
bloot eigenaar geen sprake meer zou zijn. De aftrekbaarheid van de voorbe-
lasting zou te zijnen aanzien dan volledig worden bepaald door het al of niet
verschuldigd zijn van omzetbelasting ter zake van de vestiging van het zakelijk
recht. Voor het overige richt de eventuele herziening van de aftrek van voor-
belasting zich volledig op de zakelijk gerechtigde. Op zichzelf is deze uitkomst
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niet onaantrekkelijk. Het systeem van de aftrek van voorbelasting ten aanzien
van onroerend goed is immers zo dat voor die aftrek bepalend is het gebruik
van het onroerend goed gedurende de eerste tien jaren. Die periode is het
onroerend goed in handen van de zakelijk gerechtigde. Een bezwaar is echter
dat aldus niet vaststaat dat de totale investering in het onroerend goed in het
herzieningssysteen wordt betrokken. Bij een zakelijk recht, gevestigd voor
een vaste termijn van twaalf jaren, kan de waarde van de periodieke schuld-
plichtigheid immers lager zijn dan het bedrag van de investering door de bloot
eigenaar. Deze omstandigheid vormt naar mijn mening echter geen belemme-
ring de tekstvoorstellen ook op deze gevallen toe te passen. Ook bij levering
van het onroerend goed na expiratie van de termijn van twaalf jaren wordt
toch niet meer omzetbelasting geheven dan ter zake van de vestiging van het
zakelijk recht. De levering na ommekomst van de termijn van twaalf jaren is
immers vrijgesteld van omzetbelasting.

Het geheel overziende meen ik dat ook voor langlopende zakelijke rechten
de hiervoor voorgestelde aanpassing van de herzieningsregels bruikbaar is.

Het hiervoor behandelde probleem doet zich ook voor in gevallen waarin
een ondernemer een onroerend goed gebruikt en vervolgens, nog binnen de
voor dat goed geldende herzieningsperiode, op het goed een zakelijk recht
vestigt. De vestiging van het onroerend goed is voor de omzetbelasting een
levering, zodat het bepaalde in artikel 13a van de Uitvoeringsbeschikking van
toepassing is. Wanneer de bloot eigenaar van een onroerend goed moet wor-
den gezien als gebruiker van dat goed, is dat resultaat niet logisch. Werkelijk
gebruik van het onroerend goed dient voorrang te hebben boven fictief ge-
bruik van dat goed. Nog complexer wordt de situatie indien vervolgens de
bloot eigendom van het onroerend goed wordt overgedragen, ook binnen de
evenbedoelde herzieningsperiode. Wanneer de bloot eigenaar als gebruiker
van het onroerend goed moet worden gezien, zou dit een tweede toepassing
van artikel 13a van de Uitvoeringsbeschikking opleveren ten aanzien van de-
zelfde herzieningsperiode. Naar mijn mening zou een oplossing als hierboven
voorgesteld ook in deze gevallen tot een bevredigend resultaat kunnen leiden.
Daartoe is nodig artikel 13a van de Uitvoeringsbeschikking zodanig aan te
vullen dat het bepaalde in dat artikel niet geldt in gevallen als bedoeld in het
voorgestelde artikel 11, vierde lid.

5.4. Samenloop omzetbelasting en overdrachtsbelasting

Bij leveringen van onroerend goed is zoals in paragraaf 5.1. is aangegeven in
een aantal gevallen omzetbelasting verschuldigd. Een levering van onroerend
goed leidt in de regel ook tot een verkrijging van het onroerend goed, hetgeen
een belastbaar feit is voor de overdrachtsbelasting. Het is derhalve mogelijk
dat ten aanzien van dezelfde transactie in onroerend goed zowel de heffing van
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omzetbelasting als de heffing van overdrachtsbelasting aan de orde komt.Z'S
Opgemerkt zij dat de Zesde richtlijn in artikel 33 de Lid-Staten verbiedt een

belasting te handhaven of in te voeren die het karakter van een omzetbelasting
heeft. Wel is het de Lid-Staten toegestaan te handhaven of in te voeren belas-
tingen op verzekeringsovereenkomsten en op spelen en weddenschappen, als-
mede accijnzen, registratierechten en, meer in het algemeen, alle belastingen,
rechten en heffingen die niet het karakter van een omzetbelasting hebben. Met
betrekking tot de overdrachtsbelasting betekent dit dat deze belasting in Ne-
derland gehandhaafd kon blijven.

In de meeste gevallen is de cumulatie van beide belastingen ongewenst
geacht. Voor die gevallen kent de Wet op belastingen van rechtsverkeer een
bepaling op grond waarvan een vrijstelling van overdrachtsbelasting geldt.

In deze paragraaf komen aan de orde de situaties waarin in beginsel zowel
omzetbelasting als overdrachtsbelasting is verschuldigd en wordt bezien in
welke gevallen de overdrachtsbelasting terugtreedt. Tevens komen aan de or-
de gevallen van snel opeenvolgende transacties in hetzelfde onroerend goed,
waarin de heffing van omzetbelasting invloed uitoefent op de heffing van over-
drachtsbelasting.

Het streven naar een zekere evenwichtigheid bij de toepassing van beide
belastingen op dezelfde transacties wordt enigszins bemoeilijkt door het ver-
schillende karakter van die belastingen. De omzetbelasting is een algemene
verbruiksbelasting, waarbij de heffing ten aanzien van leveringen en diensten
een hulpmiddel is om het doel te bereiken, te weten het treffen van de con-
sumptieve bestedingen. De overdrachtsbelasting is een verkeersbelasting,
waarbij het belastbare feit, de verkrijging, doel in zichzelf is. Het verschil in
doelstelling brengt ook een verschillende benadering met zich mee. De omzet-
belasting is meer economisch gericht, terwijl de overdrachtsbelasting meer
civielrechtelijk is getint. Bij de omzetbelasting is de neiging aan te sluiten bij
de maatschappelijke werkelijkheid groter dan bij de overdrachtsbelasting.Z~

235. J.K. Moltmaker, Omzetbelasting en registratierecht, WPNR 1968I5019 en 5020, blz. 505,
heeft bij de invoering van de Wet op de omzetbelasting 1968 het notariaat de suggestie gedaan om
voor een juiste toepassing van beide belastingen gebruik te maken van een standaardformulier,
dat ook in het verkeer met de inspecteur zou kunnen worden gebruikt. Dat de technische ont-
wikkelingen de hscale wereld ook op dit punt niet geheel voorbij gaan moge blijken uit het artikel
van C.N.J. de Vey Mestdagh, Een expertsysteem voor het vaststellen van de omzet- en over-
drachtsbelastingconsequenties van de wijziging van zakelijke gerechtigdheid tot onroerend goed,
WPNR 1987I5841, blz. 479 e.v. G.H. Warning, Grenzen tussen omzetbelasting en overdrachts-
belasting, WPNR 1977I5376, blz. 65 e.v., acht het opsporen van gegevens die bepalend zijn voor
het vaststellen van de belastingplicht inzake beide belastingen een deel van de taak van de notaris.
Dat daarbij kennis van de omzetbelasting nodig is, omdat daar de sleutel is te vinden voor de
eventuele verschuldigdheid van overdrachtsbelasting, acht hij een voor velen onplezierige doch
niet altijd te vermijden omstandigheid.
236. Zie in dit verband ook G.H. Warning, Grenzen tussen omzetbelasting en overdrachtsbelas-
ting, WPNR 1977I5376, blz. 65 e.v.
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5.4.1. VRIJSTELLING VAN OVERDRACHTSBELASTING

Bi j de invoering van de omzetbelasting naar het stelsel van de belasting over de
toegevoegde waarde op 1 januari 1969 is de levering van onroerende goederen
als zodanig in de heffing van omzetbelasting betrokken. Ter zake van de ver-
krijging van onroerende goederen werd ingevolge de Registratiewet 1917 regi-
stratierecht geheven. Bij de invoering van de Wet op de omzetbelasting 1968 is
daarom de vraag onder ogen gezien of en in hoeverre een samenloop van
heffing van beide belastingen wenselijk was. De uitkomst van deze overweging
was dat de heffing van omzetbelasting werd beperkt tot leveringen in de bouw-
fase en de daarop aansluitende handelsfase en tot bepaalde leveringen van
gebruikte onroerende goederen. In artikel 48 van de Wet werd een wijziging
van artikel 101, eerste lid, van de Registratiewet 1917 opgenomen, waarin
werd voorzien in een vrijstelling van registratierecht voor de overdracht door
een ondernemer van onroerende goederen ter zake waarvan omzetbelasting
verschuldigd is, met uitzondering van de gevallen waarin de ondernemer het
onroerend goed als bedrijfsmiddel heeft gebruikt en de verkrijger de hem in
rekening gebrachte omzetbelasting geheel of gedeeltelijk in aftrek kan bren-
gen. Doel van deze bepaling was te voorkomen dat wegens een aan omzet-
belasting onderworpen levering tevens registratierecht verschuldigd zou
zijn.'-;' Een dergelijke dubbele heffing werd alleen aanvaardbaar geacht bij
transacties in gebruikte onroerende goederen, waarbij de koper de omzet-
belasting geheel of gedeeltelíjk in aftrek kan brengen.23s

Bij de vervanging van de Registratiewet 1917 door de WBR - waarbij het
registratierecht is vervangen door de overdrachtsbelasting - is de evenbedoel-
de vrijstelling van artikel 101, eerste lid, letter a, van de Registratiewet 1917
voor de overdrachtsbelasting inhoudelijk ongewijzigd overgenomen in artikel
15, eerste lid, letter a, van de WBR. De vrijstelling van overdrachtsbelasting
geldt voor de verkrijging krachtens een levering ter zake waarvan omzetbelas-
ting verschuldigd is, tenzij de ondernemer die de zaak levert, deze als bedrijfs-
middel heeft gebruikt en de verkrijger de omzetbelasting op grond van artikel
15 van de Wet geheel of gedeeltelijk in aftrek kan brengen.

Op grond van het vorenstaande kunnen de volgende drie gevallen worden
onderscheiden:

1. Er is geen omzetbelasting verschuldigd: dan is de vrijstelling van over-
drachtsbelasting niet van toepassing. In dit verband zij opgemerkt dat artikel
15 van de WBR ook andere vrijstellingen kent dan de hier besproken vrijstel-
ling van het eerste lid, letter a. Zo geldt bijvoorbeeld op grond van het eerste

237. Tweede Kamer zitting 1967-1968, 9324, Memorie van Toelichting, blz. 39 l.k.
238. Zie voor een uitwerking van de samenloop van omzetbelasting en registratierecht C.G. Zeg-
waart, BTW en registratierecht met betrekking tot onroerend goed in schema's, Weekblad 1969~
4928, blz. 31 e.v.
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lid, letter c, een-vrijstelling voor de verkrijging van onroerend goed door pu-
bliekrechtelijke lichamen.

2. Er is omzetbelasting verschuldigd en er geldt een vrijstelling van over-
drachtsbelasting. Deze situatie doet zich voor als niet voldaan wordt aan beide
omstandigheden die in artikel 15, eerste lid, letter a, van de WBR na `tenzij'
zijn genoemd. Voorbeelden daarvan zijn:
- de levering van ongebruikt onroerend goed door een ondernemer die het

goed heeft vervaardigd. In dit geval is het onroerend goed door de leveran-
cier niet als bedrijfsmiddel gebruikt, zodat de vrijstelling van overdrachts-
belasting geldt;

- de levering van vervaardigd maar nog ongebruikt onroerend goed door een
handelaar. Ook in dit geval is het goed door de handelaar niet als bedrijfs-
middel gebruikt, zodat de vrijstelling van overdrachtsbelasting geldt;

- de verkrijging van een vervaardigd maar nog ongebruikt onroerend goed
door een niet-ondernemer. In dit geval is de in rekening gebrachte omzet-
belasting in het geheel niet aftrekbaar;

- de verkrijging van een vervaardigd maar nog ongebruikt onroerend goed
door een ondernemer die het geheel voor vrijgestelde prestaties gaat ge-
bruiken. Ook in dit geval is de in rekening gebrachte omzetbelasting in het
geheel niet aftrekbaar.

3. Er is omzetbelasting verschuldigd en tevens overdrachtsbelasting. Deze
situatie doet zich voor indien voldaan wordt aan beide omstandigheden die in
artikel 15, eerste lid, letter a, van de WBR na `tenzij' worden genoemd. De
ondernemer die levert moet het goed als bedrijfsmiddel hebben gebruikt én de
verkrijger kan de hem in rekening gebrachte omzetbelasting geheel of gedeel-
telijk in aftrek brengen.

Een voorbeeld van deze situatie is het geval waarin een ondernemer een
bedrijfspand laat bouwen en dit in gebruik neemt, terwijl binnen twee jaren na
de eerste ingebruikneming van het bedrijfspand een levering van het pand
plaatsvindt aan een verkrijger die het pand voor belaste prestaties gaat ge-
bruiken en derhalve de in rekening gebrachte omzetbelasting in aftrek kan
brengen. In dit verband zij erop gewezen dat de vrijstelling van overdrachts-
belasting ook niet geldt als de verkrijger in het gegeven voorbeeld het pand
zou gaan gebruiken voor zowel belaste prestaties als vrijgestelde prestaties.
Het gaat er immers om dat de verkrijger de hem in rekening gebrachte omzet-
belasting geheel of gedeeltelijk in aftrek kan brengen. Als de verkrijger bij-
voorbeeld een bankier is die van de omzetbelasting SPIo in aftrek kan brengen,
is de verkrijging niettemin volledig belast met overdrachtsbelasting. Deze mo-
gelijkheid van cumulatie is kennelijk uitdrukkelijk aanvaard.Z'y

Uit de hiervoor weergegeven regels met betrekking tot de (vermijding van
een) samenloop van omzetbelasting en overdrachtsbelasting blijkt dat daarbij
drie aspecten van groot belang zijn, namelijk de vraag of ter zake van de leve-

239. Zie ook J. Reugebrink in zijn noot op BNB 19881255.
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ring van het onroerend goed omzetbelasting verschuldigd is, de vraag of de
ondernemer die het onroerend goed levert het als bedrijfsmiddel heeft ge-
bruikt en de vraag of de verkrijger van het onroerend goed de hem in rekening
gebrachte omzetbelasting (gedeeltelijk) in aftrek kan brengen. Op deze aspec-
ten wordt in de volgende paragrafen nader ingegaan.

5.4.2. VERSCHULDIGDHEID VAN OMZETBELASTING

De eerste voorwaarde voor een vrijstelling van overdrachtsbelasting is dat ter
zake van de desbetreffende levering van het onroerend goed omzetbelasting
verschuldigd is. Aan deze voorwaarde is in elk geval voldaan indien artikel 11,
eerste lid, letter a, lo, van de Wet op de levering van toepassing is, dat wil
zeggen dat de levering betreft een vervaardigd onroerend goed dat nog niet is
gebruikt of dat niet langer dan twee jaar geleden voor het eerst in gebruik is
genomen. Deze gevallen zijn behandeld in paragraaf 5.1.1. Dit betekent on-
der meer dat ook voor de heffing van overdrachtsbelasting van groot belang is
de vraag of een onroerend goed in de gegeven situatie als `vervaardigd' kan
worden aangemerkt.

Ter zake van de levering van onroerend goed is ook omzetbelasting ver-
schuldigd in andere dan de evenbedoelde gevallen, wanneer partijen bij de
levering daartoe een verzoek doen aan de inspecteur. Deze gevallen zijn be-
handeld in paragraaf 5.1.8. De vraag is nu of ook in die gevallen aanspraak
bestaat op een vrijstelling van overdrachtsbelasting, indien ook aan de overige
voorwaarden daarvoor is voldaan. Het belang van deze vraag kan aan de hand
van een voorbeeld worden geïllustreerd.

Een bouwondernemer bouwt een woning met een kostprijs van f 150 000.
Voor de woning wordt geen koper gevonden en de bouwondernemer besluit
de woning per 1 oktober 1987 te verhuren. De verhuur is vrijgesteld, zodat de
bouwondernemer een interne levering in de zin van artikel 3, eerste lid, letter
h, van de Wet verricht. Ter zake is 200~o van f 150 000, ofwel f 30 000 aan
omzetbelasting verschuldigd. Naderhand blijkt de huurder bereid de woning
te kopen voor f 120 000. De levering vindt plaats op 1 januari 1990. Er is geen
omzetbelasting verschuldigd omdat de twee-jaarstermijn is verstreken. Der-
halve is de huurderJkoper overdrachtsbelasting verschuldigd.

Als de bouwondernemer en de huurder zouden kiezen voor belaste levering
is ter zake van de levering 18,5~118,5 van f 120 000, ofwel f 18 734 aan omzet-
belasting verschuldigd. Daar staat tegenover dat de bouwondernemer, die de
woning binnen de herzieningsperiode voor de aftrek van voorbelasting levert,
op grond van artikel 13a van de Uitvoeringsbeschikking de voorbelasting die
betrekking heeft op de resterende herzieningsperiode alsnog in aftrek kan
brengen. Dit is 7~10 van f 30 000, ofwel f 21 000. Uit een oogpunt van omzet-
belasting is een keuze voor belaste levering derhalve voordelig. Als de vrijstel-
ling van overdrachtsbelasting van toepassing is - de huurder heeft geen aan-
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spraak op aftrek van de hem in rekening gebrachte omzetbelasting - wordt het
voordeel nog vergroot met de besparing van omzetbelasting.

De Hoge Raad aanvaardt evenwel niet in alle gevallen, waarin de verschul-
digdheid van omzetbelasting wordt opgeroepen door een verzoek daartoe van
de partijen bij de levering van een onroerend goed, een beroep op de vrijstel-
ling van overdrachtsbelasting. Volgens de Hoge Raad moet voor de beant-
woording van de vraag of sprake is van het in artikel 15, eerste lid, letter a, van
de WBR bedoelde geval dat de ondernemer die de zaak levert deze niet als
bedrijfsmiddel heeft gebruikt, beslissende betekenis worden toegekend aan
de strekking van dit onderdeel van de bepaling, te weten het voorkomen van
een verschil in heffing tussen bouwen voor de markt en bouwen in opdracht.
Dit brengt mede dat het enige geval waarin, ondanks aftrekbaarheid van de ter
zake van de levering verschuldigde omzetbelasting, sprake kan zijn van een
vrijstelling van overdrachtsbelasting, is het geval dat het onroerend goed voor
de markt is gebouwd.'~" In een later arrest heeft de Hoge Raad dit nog eens
duidelijk herhaald.'-41 Het betrof hier een levering van een onroerend goed
door de vervaardigster die het goed op grond van een huurkoopovereenkomst
had afgestaan, welke overeenkomst daarna wegens wanprestatie van de huur-
koper was ontbonden. Vervolgens werd het onroerend goed gedurende drie
maanden verhuurd en daarna geleverd, waarbij werd gekozen voor een belas-
te levering voor de omzetbelasting. Opmerkelijk is dat de Hoge Kaad er hier-
bij vanuit gaat dat het onroerend goed door de leverancier niet als bedrijfs-
middel is gebruikt. Kennelijk wordt de verhuur van het onroerend goed hier in
dit opzicht verwaarloosd, want anders zou op die grond reeds de vrijstelling
van overdrachtsbelasting niet van toepassing zijn geweest.

In beide voormelde arresten ging het om gevallen waarin omzetbelasting
verschuldigd was op verzoek, terwijl de leverancier het onroerend goed niet
als bedrijfsmiddel had gebruikt en de verkrijger de hem in rekening gebrachte
omzetbelasting in aftrek kon brengen. De vraag is nu of de beslissing van de
Hoge Raad ook kan worden toegepast op gevallen waarin de verschuldigdheid
van omzetbelasting wordt opgeroepen door een keuze van partijen bij de leve-
ring, terwijl het onroerend goed door de leverancier als bedrijfsmiddel is ge-
bruikt en de verkrijger de hem in rekening gebrachte omzetbelasting in het
geheel niet in aftrek kan brengen, welk geval hierboven als voorbeeld werd
gegeven. In dit verband moet worden bedacht dat de reden voor de vrijstelling
van registratierecht (overdrachtsbelasting) blijkens de wetsgeschiedenis twee-
ledig was: `Teneinde de concurrentieverhoudingen tussen ondernemers die in
opdracht bouwen en ondernemers die voor de markt bouwen niet te verstoren,
wordt in geval van levering van nieuwbouw heffing van registratierecht achter-
wege gelaten'.~'~ Uit dit eerste aspect valt inderdaad af te leiden dat een vrij-

240. HR 12 december 1984, nr. 22 405, BNB 1986~59.
24L HR 7 mei 1988, nr. 25 340, BNB 1988I255 met noot van J. Reugebrink.
242. Tweede Kamer zitting 1967-1968, 9324, Memorie van Toelichting, blz. 23 r.k.
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stelling van overdrachtsbelasting slechts is beoogd voor onroerend goed dat
voor de markt gebouwd wordt. Het tweede aspect wordt dan aldus verwoord:
`Voorts is ter voorkoming van dubbele heffing een vrijstelling van registratie-
recht opgenomen voor de gevallen waarin wegens levering van gebruikt on-
roerend goed omzetbelasting is verschuldigd die door de koper niet in aftrek
kan worden gebracht'. Uit het vorenstaande is mijns inziens niet zonder meer
af te leiden dat de beslissing van de Hoge Raad ten aanzien van de eerst-
bedoelde gevallen ook van toepassing moet zijn op de laatstbedoelde geval-
len.~43 Daar staat tegenover dat bij het scheppen van de onderhavige vrijstel-
ling van overdrachtsbelasting de Wet niet voorzag in een belaste levering voor
de omzetbelasting op verzoek van partijen. Het lijkt mij niet aannemelijk dat
de wetgever bij het voorzien in een dergelijke belaste levering bij de aan-
passing van de Wet aan de bepalingen van de Zesde richtlijn per 1 januari 1979
bedoeld heeft dat een dergelijke levering ook invloed zou uitoefenen op de
toepassing van de vrijstelling van overdrachtsbelasting.2~` Ik meen daarom dat
de vrijstelling van overdrachtsbelasting ook in de hier bedoelde gevallen,
waarin de verkrijger de hem in rekening gebrachte omzetbelasting niet in af-
trek kan brengen, niet van toepassing behoort te zijn.245 Opmerkelijk is dat de
staatssecretaris van Financiën in deze gevallen kennelijk wel een vrijstelling
van overdrachtsbelasting van toepassing acht.z~

In bijzondere gevallen van een keuze voor belaste levering voor de omzet-
belasting neemt de belastingdienst ten aanzien van de overdrachtsbelasting

243. Een procedure over deze vraag voor het HofArnhem is aangekondigd in Infobulletin 87I245.
Opmerkelijk is dat de inspecteur daarbij gesteld heeft dat een cumulatie van beide belastingen
zich in dit geval niet voordoet, omdat de leverancier de omzetbelasting niet heeft voldaan. Deze
omstandigheid kan naar mijn mening aan de toepassing van de vrijstelling van overdrachtsbelas-
ting niet afdoen.
244. Zie voor de achtergronden van de keuze voor belaste levering de paragrafen 5.1.9. en 5.1.11.
Een andere opvatting wordt verdedigd door E.H. van den Elsen en R.N.G. van der Paardt, De
vrijstelling van overdrachtsbelasting in verband met de heffing van omzetbelasting (II), MBB
1989, blz. 123, die daarvoor steun menen te vinden in de conclusie van advocaat-generaal Molt-
maker voor HR 12 december 1984, nr. 22 405, BNB 1986I59.
245. J.M.F. Finkensieper, Bouwrecht 1988, blz. 106, gaat ervan uit dat de vrijstelling van over-
drachtsbelasting ook in deze gevallen niet van toepassing is. Hij betreurt in zoverre de beslissing
van de Hoge Raad en bepleit een beperking van de uitsluiting van de vrijstelling tot die gevallen,
waarin voor de keuze van een met omzetbelasting belaste levering geen zinnige reden bestaat,
behalve het ontgaan van overdrachtsbelasting.
246. Infobulletin 88I475, ook gepubliceerd in V-N 1988, blz. 2216. A verkocht een onroerend
goed aan B, waarbij zij kozen voor heffing van omzetbelasting. B kon de omzetbelasting niet in
aftrek brengen. B verkocht het onroerend goed aan C. Ter zake van deze verkoop was geen
omzetbelasting verschuldigd. A leverde het onroerend goed rechtstreeks aan C. De staatssecreta-
ris verleende teruggaaf van overdrachtsbelasting, omdat indien afzonderlijke akten A-B en B-C
zouden zijn opgemaakt de verkrijging door B zou zijn vrijgesteld op grond van artikel I5, eerste
lid, letter a, van de WBR en op de verkrijging door C artikel 13 van de WBR van toepassing zou
zijn. Hieruit volgt mijns inziens dat de staatssecretaris een geval waarin wordt gekozen voor belas-
te levering, terwijl de omzetbelasting niet in aftrek kan worden gebracht, honoreert met een
vrijstelling van overdrachtsbelasting.
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een tegemoetkomende houding aan. Bij de uitgifte in erfpacht van bouwrijpe
grond door een gemeente meer dan twee jaren na de eerste ingebruikneming
van die grond door de erfpachter, waarbij wordt gekozen voor een belaste
levering voor de omzetbelasting, is goedgekeurd dat de vrijstelling van over-
drachtsbelasting toepassing vindt. Voorwaarde is dat de gemeente de grond
ten tijde van de uitgifte in erfpacht nog niet als bedrijfsmiddel heeft gebruikt.
Van een zodanig gebruik is geen sprake indien de gemeente de grond alvast ter
beschikking van de erfpachter heeft gesteld, mits voor dat gebruik geen hogere
vergoeding is gevraagd dan de normale jaarlijkse canon. Onder deze omstan-
digheden wordt aangenomen dat de grond zich nog in de bouw- en handelsfase
bevindt.24

De verschuldigdheid van omzetbelasting dient rechtstreeks voort te vloeien
uit de verkrijging van het onroerend goed. Het moet gaan om dezelfde trans-
actie. Zo zal bij de verkrijging van aandelen in een onroerend-goedlichaam de
vrijstelling van overdrachtsbelasting niet gelden, ook niet indien later de on-
roerende goederen in dat lichaam worden geleverd en ter zake omzetbelasting
is verschuldigd.z`~

Van verschuldigdheid van omzetbelasting is ook geen sprake indien de leve-
ring van het onroerend goed is vrijgesteld van omzetbelasting en op grond
daarvan een herziening van de aftrek van voorbelasting moet plaatsvinden.
Van belang is slechts of ter zake van de levering van het onroerend goed om-
zetbelasting verschuldigd is.Za9

5.4.3. LEVERING EN VERKRIJGING

Voor de heffing van omzetbelasting worden de vestiging, overdracht, wijzi-
ging en afstand van zakelijke genotsrechten op onroerende goederen als een

247. Brief van 14 juli 1988, nr. IB88~670, Infobulletin 88I475, V-N 1988, blz. 2216. Voor het hierin
vervatte goedkeuringsbeleid is gepleit door J.M.F. Finkensieper, Bouwrijpe grond: juridische
aspecten van het bouwrijp maken van bouwterreinen, Preadvies voor de Vereniging voor Bouw-
recht 1987, blz. 136, en K.F.M. Berger, Omzetbelasting bij levering van onroerend goed (II),
WPNR 1988I5894, b)z. 648 e.v. H.W. Heyman, Bouwrecht 1988, blz. 104, noemt nog een geval
waarin de beslissing van de Hoge Raad zeer onbillijk werkt. Als een ondernemer een nieuw,
kortstondig gebruikt onroerend goed koopt, dat zelf niet gebruikt en eerst na verloop van de
twee-jaarstermijn een koper vindt, moet zíjns inziens door een keuze voor belaste levering heffing
van overdrachtsbelasting achterwege blijven.
248. Zie HR 13 januari 1982, nr. 20 875, BNB 1982~74. J.M.F. Finkensieper, Compendium van de
omzetbelasting, vierde druk, Deventer 1986, blz. 86, schetst de gevolgen voor de belastingheffing
van de overdracht van de aandelen in een onroerend-goedlichaam enerzijds en de levering van de
daarin ondergebrachte onroerende goederen anderzijds. In Bouwrecht 1988, blz. 103, spreekt hij
in dit verband van een leemte in de anti-cumulatiebepalingen en geeft hij mogelijkheden aan om
een cumulatie van belasting toch te voorkomen.
249. In die zin ook paragraaf 25, vierde lid, van de Toelichting Overdrachtsbelasting.
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levering van het desbetreffende onroerend goed aangemerkt.25" Ingevolge de
artikelen 2 en 5 van de WBR is de verkrijging van deze rechten aan de heffing
van overdrachtsbelasting onderworpen. (~ok ten aanzien van transacties met
betrekking tot deze zakelijke rechten kan zich derhalve een samenloop voor-
doen van de heffing van omzetbelasting en overdrachtsbelasting en kan in
voorkomende gevallen op grond van artikel 15, eerste lid, letter a, van de
WBR een beroep worden gedaan op de vrijstelling van overdrachtsbelasting.
Een appartementsrecht wordt voor de heffing van omzetbelasting gelijkge-
steld met het deel van het onroerend goed waaruit het appartement bestaat.
Voor de heffing van overdrachtsbelasting wordt daarbij aangesloten.'`"

Het komt voor dat een levering van een onroerend goed voor de omzet-
belasting zich voordoet enige tijd vóór de verkrijging van hetzelfde onroerend
goed voor de overdrachtsbelasting. In het normale geval van levering van een
onroerend goed vindt de levering plaats door overschrijving van de notariële
akte ten hypotheekkantore, terwijl de verkrijging plaatsvindt bij het opmaken
van de transportakte. Dit tijdsverschil heeft geen invloed op de eventuele toe-
passing van een vrijstelling van overdrachtsbelasting. Waar het hier om gaat
zijn echter de gevallen waarin eerst een levering voor de omzetbelasting
plaatsvindt en daarna een verkrijging voor de overdrachtsbelasting. Een voor-
beeld daarvan is de huurkoop, waarbij de levering plaatsvindt bij de afgifte
van het goed en de verkrijging bij de eigendomsoverdracht van het goed. Ook
kan gedacht worden aan de leveringen in de zin van artikel3, eerste lid, letter
e, van de Wet, waarbij onroerende goederen overgaan of worden overgedra-
gen ten gevolge waarvan die goederen het bedrijfsvermogen van de onder-
nemer verlaten. In die gevallen is ter zake van de latere eigendomsoverdracht
niet opnieuw omzetbelasting verschuldigd. Voor de toepassing van artikel 15,
eerste lid, letter a, van de WBR kan echter worden aangenomen dat de aan-
vankelijk verschuldigde omzetbelasting betrekking heeft op de latere eigen-
domsoverdracht.~~~

Niet alle gevallen van levering van een onroerend goed in de zin van artikel3
van de Wet gaan gepaard met een verkrijging van dat goed in de zin van de
WBR. Zo zullen de interne leveringen als bedoeld in artikel 3, eerste lid, let-
ters g en h, van de Wet niet leiden tot een verkrijging, aangezien deze leverin-
gen geen eigendomsoverdracht van het onroerend goed inhouden. Ook de
oplevering van een goed door de vervaardiger als bedoeld in artikel 3, eerste
lid, letter c, van de Wet gaat niet gepaard met een verkrijging voor de over-
drachtsbelasting, omdat ingevolge artikel 3, aanhef en letter c, van de WBR de
natrekking van een goed niet als een verkrijging wordt aangemerkt.

250. Zie paragraaf 5.3.
251. Paragraaf 25, tiende lid, van de Toelich[ing Overdrachtsbelasting.
252. Zie paragraaf 25, elfde lid, van de Toelichting Overdrachtsbelasting. Ten aanzien van de
huurkoop is in Tweede Kamer zitting 1969-1970, 10 560, Memorie van Antwoord, blz. 12 Lk.,
hetzelfde standpunt ingenomen.
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Zoals in paragraaf 4.2.6. is aangegeven is nog niet duidelijk of de overdracht
van de economische eigendom van een goed als een levering in de zin van de
omzetbelasting moet worden aangemerkt. Indien dit het geval zou zijn ont-
staat voor wat betreft de samenloop tussen omzetbelasting en overdrachts-
belasting een situatie analoog aan die bij huurkoop. De overdracht van de
economische eigendom van een onroerend goed wordt immers voor de heffing
van overdrachtsbelasting niet aangemerkt als een verkrijging.'S' Voor zover in
deze gevallen sprake zou zijn van een levering in de zin van artikel 3, eerste lid,
letter e, van de Wet op het tijdstip waarop het onroerend goed ter beschikking
wordt gesteld, blijft heffing van overdrachtsbelasting bij de latere eigendoms-
overdracht van het onroerend goed achterwege.'-5~

In dit verband kan zich het volgende bijzondere geval voordoen. De econo-
mische eigendom van een `oud' onroerend goed wordt overgedragen. Deze
overdracht leidt, ongeacht de vraag of het hier een levering in de zin van artikel
3, eerste lid, letter e, van de Wet betreft, niet tot heffing van omzetbelasting.
Vervolgens wordt het onroerend goed zo ingrijpend verbouwd, dat sprake is
van een nieuw goed. Daarna wordt de juridische eigendom van het onroerend
goed overgedragen. Indien aangenomen moet worden dat de overdracht van
de economische eigendom voor de omzetbelasting geen levering was, is de
overdracht van de juridische eigendom een levering in de zin van artikel 3,
eerste lid, letter a, van de Wet, waarvoor naar mijn mening de aanvankelijk
betaalde koopsom de vergoeding vormt. Deze levering is met omzetbelasting
belast indien de eerste ingebruikneming van het nieuwe onroerend goed niet
meer dan twee jaar geleden plaatsvond. De vrijstelling van overdrachtsbelas-
ting zal in dit geval gelden, aangezien de juridische eigenaar het nieuwe on-
roerend goed niet als bedrijfsmiddel heeft gebruikt. Indien aangenomen moet
worden dat de overdracht van de economische eigendom een levering voor de
omzetbelasting was, was deze levering vrijgesteld van omzetbelasting. De
overdracht van de juridische eigendom is naar mijn mening dan bezwaarlijk
als een levering voor de omzetbelasting te duiden, hoewel het hier gaat om een

253. Tweede Kamer zitting 1969-1970, 10 560, Memorie van Antwoord, blz. 5. Zie voor de gevol-
gen van de economische eigendom van een onroerend goed A.A. van Velten en M.P. Bongard,
Economische eigendom van onroerend goed, MBB 1984, blz. 127 e.v. A.W.M. Roelen, On-
roerend-goedtransacties in het licht van de Wet OB en de WBR, MBB 1983, blz. 123 e.v., wijst
erop dat de verschillende voor de omzetbelasting bevoegde inspecteurs uiteenlopende standpun-
ten innemen met betrekking tot de overdracht van de economische eigendom en dat de voor de
overdrachtsbelasting bevoegde inspecteurs zich daarbij aan plegen te sluiten. Hij bespreekt de
gevolgen van evenbedoelde standpunten voor de omzetbelasting en de overdrachtsbelasting.
R.N.G. van der Paardt en E.H. van den Elsen, De vrijstelling overdrachtsbelasting in verband
met de heffing van omzetbelasting, MBB 1985, blz. 97 e.v., merken op dat in de opvatting dat de
overdracht van de economische eigendom van een onroerend goed een dienst is, welke opvatting
zij overigens verwerpen, de vrijstelling van overdrachtsbelasting bij de latere eigendomsover-
dracht in gevaar komt, aangezien de juridische eigenaar in dat geval het onroerend goed als be-

drijfsmiddel heeft gebruikt.
254. Paragraaf 25, elfde lid, van de Toelichting Overdrachtsbelasting.
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ander onroerend goed dan aanvankelijk werd geleverd.Z55 Voor de vraag of
een vrijstelling van overdrachtsbelasting van toepassing is zou dan moeten
worden teruggegrepen op de overdracht van de economische eigendom. Deze
handeling was vrijgesteld van omzetbelasting, zodat de vrijstelling van over-
drachtsbelasting niet geldt. Op zichzelf is dat niet onredelijk, omdat bij een
directe overdracht van de juridische eigendom ook geen vrijstelling van over-
drachtsbelasting van toepassing zou zijn geweest. Hier wordt echter niet het
oude onroerend goed verkregen, maar het nieuwe, zodat de waarde van het
nieuwe pand in de heffing van overdrachtsbelasting wordt betrokken.'-sb

5.4.4. LEVERINGEN IN BIJZONDERE GEVALLEN

Indien een levering van een onroerend goed plaatsvindt tussen onderdelen van
een fiscale eenheid in de zin van artikel 7, vierde lid, van de Wet, vormt die
levering voor de omzetbelasting geen belastbaar feit. Dit betekent dat ter zake
van die levering geen omzetbelasting is verschuldigd en dat aldus niet voldaan
is aan de voorwaarden voor de vrijstelling van overdrachtsbelasting. Dit kan
leiden tot onbillijke gevolgen. Indien binnen een fiscale eenheid AB onder-
deel A een onroerend goed bouwt of laat bouwen en dat onroerend goed ver-
volgens ongebruikt overdraagt aan onderdeel B, dat het goed voor belaste
prestaties gaat gebruiken, zou zonder het bestaan van een fiscale eenheid door
A omzetbelasting zijn verschuldigd, welke omzetbelasting B in aftrek zou kun-
nen brengen. Overdrachtsbelasting zou dan niet verschuldigd zijn, omdat A
het onroerend goed niet als bedrijfsmiddel heeft gebruikt. De bijzondere posi-
tie van A en B voor de omzetbelasting heeft nu tot gevolg dat wel overdrachts-
belasting wordt geheven.

De staatssecretaris van Financiën heeft de inspecteurs echter gemachtigd
om in deze gevallen de zogenoemde hardheidsclausule toe te passen.257 Voor-
waarde daartoe is dat zonder het bestaan van een fiscale eenheid van rechts-

255. In die zin kennelijk ook G.H. Warning en J.S. Rijkels, Omzetbelasting en overdrachts-
belasting in de onroerend-goedsector, Deventer z.j., A.IV, 2.3.a, die menen dat een obligatoire
overeenkomst slechts tot één leveríng kan leiden.
256. R.R.J.M. Keijsers, Kan een particulier een levering voor de omzetbelasting verrichten? Sa-
menloop van omzetbelasting en overdrachtsbelasting, WPNR 1987I5820, blz. 132 e.v., gaat er van
uit dat de overdracht van de juridische eigendom in een geval als het onderhavige in elk geval een
levering in de zin van artikel 3, eerste lid, letter a, van de Wet is, zij het dat er geen betaling
plaatsvindt. Deze levering is niet vrijgesteld van omzetbelasting, zodat op grond van de tekst van
artikel 15, eerste lid, letter a, van de WBR aanspraak kan worden gemaakt op een vrijstelling van
overdrachtsbelasting.
257. Resolutie van 31 december 1986, nr. 286-19 041, V-N 1987, blz. 238, ook gepubliceerd ín
FED 19871227 met mijn aantekening. G.H. Warning bepleitte een royaal kwijtscheldingsbeleid in
deze gevallen in Grenzen tussen omzetbelastíng en overdrachtsbelasting, WPNR 1977~5376, blz.
65 e.v.
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wege omzetbelasting verschuldigd zou zijn en tevens dat de leverancier het
desbetreffende onroerend goed
- niet als bedrijfsmiddel heeft gebruikt, of
- wel als bedrijfsmiddel heeft gebruikt maar de verkrijger de omzetbelasting

niet geheel of gedeeltelijk in aftrek had kunnen brengen.
Als een onroerend goed wordt geleverd in het kader van de overdracht van

een onderneming is ter zake van die levering in bepaalde gevallen geen omzet-
belasting verschuldigd op grond van artike131 van de Wet. Dit betekent dat in

die gevallen niet is voldaan aan de vereisten voor een vrijstelling van over-
drachtsbelasting. Ook hier kan een onbillijk resultaat het gevolg zijn. Indien
bijvoorbeeld een bouwonderneming wordt overgedragen, kunnen tot die
overdracht ook behoren leveringen van nieuwe of in aanbouw zijnde onroe-
rende goederen. Zonder de bepaling van artikel 31 van de Wet zouden die
leveringen belast zijn met omzetbelasting en zou de overnemer van de onder-
neming die omzetbelasting in aftrek kunnen brengen. Overdrachtsbelasting is

dan niet verschuldigd, omdat de overdragende ondernemer de onroerende
goederen niet als bedrijfsmiddel heeft gebruikt. Ook hier zou de toepassing
van een bijzondere regeling inzake de omzetbelasting tot gevolg hebben dat

overdrachtsbelasting verschuldigd is.
In evenbedoelde resolutie is ook voor deze gevallen in een toepassing van de

zogenoemde hardheidsclausule voorzien. Voorwaarde daartoe is weer dat
zonder toepassing van artike131 van rechtswege omzetbelasting verschuldigd
zou zijn en de leverancíer het onroerend goed
- niet als bedrijfsmiddel heeft gebruikt, of
- wel als bedrijfsmiddel heeft gebruikt maar de verkrijger de omzetbelasting

niet geheel of gedeeltelijk in aftrek had kunnen brengen.
Zowel ten aanzien van leveringen binnen een fiscale eenheid als leveringen

in het kader van de overdracht van een onderneming mogen derhalve de bij-
zondere bepalingen inzake de omzetbelasting worden weggedacht bij de be-
antwoording van de vraag of een vrijstelling van overdrachtsbelasting van toe-

passing is. Van belang is in dit verband wel dat de resolutie de voorwaarde stelt

dat afgezien van de bijzondere bepaling van rechtswege omzetbelasting ver-
schuldigd zou zijn. Daaruit leid ik af dat de faciliteit niet geldt als partijen de
verschuldigdheid van omzetbelasting zelf zouden kunnen oproepen door te

kiezen voor een belaste levering. Het moet derhalve gaan om een onroerend

goed dat vervaardigd is en ongebruikt of niet langer dan twee jaar geleden
voor het eerst in gebruik genomen. Deze gedachte spoort met de in paragraaf
5.4.2. vermelde jurisprudentie inzake de toepassing van de vrijstelling van
overdrachtsbelasting in gevallen waarin omzetbelasting verschuldigd is op

grond van een keuze daartoe van de partijen bij de levering.
Ten slotte is aan de toepassing van de hardheidsclausule de bepaling ver-

bonden, dat de tegemoetkoming vervalt indien en voor zover op grond van de

verschuldigdheid van het kwijtgescholden bedrag aan overdrachtsbelasting

aanspraak wordt gemaakt op een vermindering van de overdrachtsbelasting
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bij een volgende levering op de voet van artikel 13 van de WBR. Deze bepa-
ling acht ik redelijk, aangezien bij toepassing van de tegemoetkoming ter zake
van de bijzondere levering noch overdrachtsbelasting noch niet-aftrekbare
omzetbelasting is voldaan.

Een bijzonder geval van levering doet zich ook voor bij de levering van een
onroerend goed door een ondernemer als bedoeld in artike125, derde lid van
de Wet. Het gaat hier om een zogenoemde kleine ondernemer, die is ontheven
van zijn administratieve verplichtingen voor de omzetbelasting. Een van de
aan de ontheffing verbonden bepalingen is dat de ondernemer op eventueel
toch door hem uitgereikte facturen geen bedragen aan omzetbelasting mag
vermelden. De vraag kan worden gesteld of ter zake van de levering van een
onroerend goed door een dergelijke ondernemer omzetbelasting verschuldigd
is, afgezien van de toepassing van de vrijstelling van artikel 11, eerste lid, letter
a, van de Wet. Een ontkennende beantwoording van deze vraag heeft tot ge-
volg dat een levering als hier bedoeld steeds gepaard gaat met een belaste
verkrijging voor de overdrachtsbelasting. Het bijzondere van een kleine on-
dernemer is dat de door hem verschuldigde omzetbelasting op de voet van
artike125, eerste lid, van de Wet wordt verminderd. Dit houdt naar mijn me-
ning in dat aan de verschuldigdheid van omzetbelasting ter zake van de door
een kleine ondernemer verrichte leveringen en diensten niets wordt afgedaan.
Wanneer nu aan een kleine ondernemer, die zo klein is dat hij per saldo niets
behoeft te voldoen, ontheffing wordt verleend van de administratieve ver-
plichtingen, dan houdt dat naar mijn mening niet in, dat daardoor die onder-
nemer ter zake van zijn leveringen en diensten geen omzetbelasting meer ver-
schuldigd wordt. Ook ter zake van een eventuele levering van een onroerend
goed door die ondernemer is derhalve omzetbelasting verschuldigd, daargela-
ten nog of door een dergelijke levering de ontheffing komt te vervallen. Een
redelijke toepassing van artike115, eerste lid, letter a, van de WBR brengt dan
mijns inziens mede dat voor de vraag of de verkrijger de omzetbelasting geheel
of gedeeltelijk in aftrek kan brengen moet worden uitgegaan van de situatie
waarin daadwerkelijk omzetbelasting in rekening zou zijn gebracht.2S8 Ove-
rigens zij opgemerkt dat de ontheffing van administratieve verplichtingen
slechts geschiedt op verzoek van de kleine ondernemer en dat deze een ver-
kregen ontheffing weer kan opzeggen.

S.4.S. GEBRUIK ALS BEDRIJFSMIDDEL

Als ter zake van een transactie in onroerend goed omzetbelasting verschuldigd
is, geldt in elk geval een vrijstelling van overdrachtsbelasting indien de onder-

258. Een andere opvatting wordt verdedigd door J.K. Moltmaker, Belastingen van rechtsverkeer,
vierde druk, Deventer 1988, blz. 70, die het niet in rekening brengen van omzetbelasting in deze
gevallen kennelijk gelijk stelt met het niet verschuldigd worden van die belasting.
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nemer die het goed levert het onroerend goed niet als bedrijfsmiddel heeft
gebruikt. De begrippen `ondernemer' en `bedrijfsmiddel' moeten in dit ver-
band in dezelfde zin worden verstaan als voor de toepassing van de Wet op de
omzetbelasting 1968.'Sy Van een onroerend goed als bedrijfsmiddel gebruiken
is naar mijn mening slechts sprake indien het goed daadwerkelijk in de onder-
neming is aangewend. Niet voldoende is dat het onroerend goed voor gebruik
of verhuur bestemd en~of geschikt is.2ót Van gebruik als bedrijfsmiddel is ook
geen sprake als het onroerend goed is gebruikt om een nieuw onroerend goed
voort te brengen.261 De verkrijger die zich beroept op het feit dat de leveran-
cier het onroerend goed niet als bedrijfsmiddel heeft gebruikt, zal dat aan-
nemelijk moeten maken.'-bZ

Voor de beantwoording van de vraag of een onroerend goed als bedrijfs-
middel is gebruikt, kan in voorkomende gevallen een onroerend goed worden
gesplitst in onderdelen. Per onderdeel wordt dan voor de toepassing van de
vrijstelling van overdrachtsbelasting beoordeeld of van gebruik als bedrijfs-
middel sprake is geweest. Daartoe is vereist dat de verschillende onderdelen
van het onroerend goed zijn ontworpen en bestemd om als afzonderlijke en
zelfstandige gedeelten van het onroerend goed te worden gebruikt.'-6~

In gevallen van levering van een onroerend goed aan een ondernemer, die
het goed alvorens het te gaan gebruiken zo ingrijpend wil verbouwen dat daar-
door een nieuw onroerend goed ontstaat, wordt de eigendomsoverdracht
soms uitgesteld totdat de verbouwing heeft plaatsgevonden. In dat geval ver-
krijgt de ondernemer een nieuw onroerend goed dat als zodanig niet door de
verkoper is gebruikt. Het resultaat is dan dat ter zake van de levering omzet-
belasting is verschuldigd en dat voor de verkrijging de vrijstelling van over-
drachtsbelasting geldt. Indien deze constructie gekozen wordt om over-
drachtsbelasting te ontgaan is het van groot belang dat aannemelijk gemaakt

259. Hof Amsterdam 10 mei 1983, nr. 507182, V-N 1984, blz. 1233, en HR 7 november 1984, nr.
22 331, BNB 198513 met noot van G. Laeijendecker. Het begrip `bedrijfsmiddel' was in de omzet-

belasting van belang voor de toepassing van de artikelen 43 en 45 van de Wet, welke artikelen
inmiddels hun belang hebben verloren. Onder bedrijfsmiddelen werden verstaan alle goederen
welke voor het drijven van de onderneming worden gebruikt, met uitzondering van - voor zover
hier van belang- voor wederverkoop bestemde goederen, voor verkoop bestemde gerede produk-
ten, grondstoffen en halffabrikaten en hulpstoffen.
260. D.G. van Vliet, BTW en ondernemer, Deventer 1987, blz. 103, noemt in dit verband het
geval van een gekraakt pand, dat zijns inziens door de ondernemer niet als bedrijfsmiddel is
gebruikt.
261. In die zin ook paragraaf 25, zesde lid, van de Toelichting Overdrachtsbelasting.
262. HR 4 januari 1989, nr. 25 351, BNB 1989I78 met noot van G. Laeijendecker.
263. In die zin Hof Amsterdam 8 februari 1985, nr. 41183, BNB 19861331, en A.J. Woelders,
Bedrijfs-onroerend-goed en fiscus, Deventer 1987, blz. 58. J.K. Moltmaker, Belastingen van
rechtsverkeer, vierde druk, Deventer 1988, blz. 71, bepleit een dergelijke splitsing ook voor de
beoordeling of de verkrijger de hem in rekening gebrachte omzetbelasting in aftrek kan brengen.
Voor de vraag of de vrijstelling van overdrachtsbelasting van toepassing is kunnen dan de voor
belaste prestaties te gebruiken gedeelten van een onroerend goed en de voor vrijgestelde presta-
ties te gebruiken gedeelten afzonderlijk worden bezien.
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kan worden dat het onroerend goed vóór de verkrijging is vervaardigd.2~` Als
bewijs daarvoor is niet voldoende dat ter zake van de levering van het nieuwe
onroerend goed omzetbelasting is voldaan. lle voor de overdrachtsbelasting
bevoegde inspecteur dient naar mijn mening zelfstandig te bepalen of de vrij-
stelling van overdrachtsbelasting in een gegeven geval van toepassing is. Hij is
daarbij niet gebonden aan de handelwijze van de leverancier en ook niet aan
het standpunt dat de voor de omzetbelasting bevoegde inspecteur heeft inge-
nomen, al verdient in het laatste geval overleg tussen de betreffende inspec-
teurs en een gezamenlijke stellingname uiteraard de voorkeur.

S.4.C. OVERDRACHT VAN VERHUURD ONROEREND GOED

Indien een bouwondernemer voor de verhuur bestemde onroerende goederen
voor de markt bouwt, zal de verkoop van die goederen soms eenvoudiger zijn
indien zij op gunstige voorwaarden zijn verhuurd. Als de bouwondernemer op
grond daarvan streeft naar verhuur van de onroerende goederen vóór de leve-
ring ervan en in dat streven slaagt, verkrijgt de koper onroerende goederen die
de bouwondernemer als bedrijfsmiddel heeft gebruikt. Dit houdt in dat, in-
dien de verkrijger de door de bouwondernemer in rekening gebrachte omzet-
belasting in aftrek kan brengen, hij tevens overdrachtsbelasting verschuldigd
is.265 Deze overdrachtsbelasting zou niet verschuldigd zijn indien de bouwon-
dernemer de onroerende goederen in nog onverhuurde staat zou hebben gele-
verd.

De inspecteurs zijn gemachtigd in deze gevallen van verhuur van een nieuw
vervaardigd onroerend goed in het kader van een voorgenomen verkoop er-
van als beleggingsobject de zogenoemde hardheidsclausule toe te passen.2`~
Voldaan dient dan te zijn aan de volgende vereisten:
- de notariële akte waarbij de levering plaatsvindt dient te zijn verleden bin-

nen een tijdvak van zes maanden, gerekend vanaf de ingangsdatum van de
verhuur, dan wel, indien het onroerend goed reeds vóór die datum in ge-
bruik is genomen, gerekend vanaf de eerste ingebruikneming;

- de levering dient van rechtswege te zijn onderworpen aan omzetbelasting,

264. Zie bijvoorbeeld Hof Arnhem 21 oktober 1988, nr. 2793I1987, Infobulletin 89~46, waarin de
vervaardiging van een nieuw onroerend goed onder meer met foto's aannemelijk werd gemaakt.
265. Aan deze cumulatie van belasting is aandacht geschonken door G.H. Warning, Onvolko-
menheden in de regeling voor onroerend goed, MBB 1969, blz. 182, en J.M.F. Finkensieper,
Duur verhuur, Weekblad 1971IS028, blz. 153 e.v.
266. Resolutie van 31 december 1986, nr. 286-19 041, V-N 1987, blz. 238, ook gepubliceerd in
FED 19871227 met mijn aantekening.
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tenzij deze heffing uitsluitend door de toepassing van artikel 31 van de Wet
achterwege blijft;Z`''

- de verkoper mag niet het oogmerk hebben gehad het onroerend goed te
exploiteren.

De tegemoetkoming vervalt indien en voor zover op grond van de verschul-
digdheid van het kwijtgescholden bedrag aan overdrachtsbelasting aanspraak
wordt gemaakt op een vermindering van de overdrachtsbelasting bij een vol-

gende levering op de voet van artikel 13 van de WBR.
Opgemerkt zij dat, anders dan in de in paragraaf 5.4.4. beschreven bijzon-

dere gevallen van levering van een onroerend goed, in deze gevallen als regel
heffing van omzetbelasting plaatsvindt ter zake van de levering van het on-

roerend goed. Indien die omzetbelasting door de verkrijger niet in aftrek kan
worden gebracht is geen overdrachtsbelasting verschuldigd en kan bij een vol-

gende verkrijging eventueel een beroep op artikel 13 van de WBR worden

gedaan.

5.4.~. AFTREK VAN OMZE"rBELASTING

Als ter zake van een transactie in onroerend goed omzetbelasting verschuldigd
is, geldt in elk geval een vrijstelling van overdrachtsbelasting indien de ver-

krijger de omzetbelasting niet geheel of gedeeltelijk in aftrek kan brengen. In

paragraaf 5.4.1. is reeds aangegeven dat ook een fractionele aftrek van omzet-
belasting voldoende is om de vrijstelling van overdrachtsbelasting te verijde-
len. Zo'n aftrek leidt, als aan de overige voorwaarden is voldaan, tot heffing

van overdrachtsbelasting over de volledige koopsom of waarde van het on-

roerend goed. In dit verband zij opgemerkt dat de verkrijger niet de vrijheid
heeft de aftrek van omzetbelasting achterwege te laten om op die manier een
vrijstelling van overdrachtsbelasting te verwerven. Beslissend is volgens de

tekst van artikel 15, eerste lid, letter a, van de WBR of de verkrijger de omzet-

belasting geheel of gedeeltelijk in aftrek kan brengen.
De aanspraak van de verkrijger op aftrek van voorbelasting wordt bepaald

door het gebruik dat hij van het desbetreffende onroerend goed maakt. In dit

verband is mede van belang de omstandigheid dat voor de verkrijger ten aan-

zien van de aftrek van voorbelasting een herzieningsperiode geldt van globaal

tien jaren. Het is derhalve mogelijk dat de verkrijger bij de verwerving van het

onroerend goed geen aanspraak kan maken op enige aftrek van voorbelasting,

bijvoorbeeld omdat hij het onroerend goed voor vrijgestelde prestaties ge-

bruikt, en later alsnog een gedeelte van de voorbelasting in aftrek kan bren-

gen, bijvoorbeeld omdat hij het onroerend goed gaat gebruiken voor belaste

267. Hierbij is er kennelijk vanuit gegaan dat de overdracht van een verhuurd onroerend goed is
aan te merken als de overdracht van een ondememing of een deel daarvan. Dit standpunt is in zijn
algemeenheid blijkens de in paragraaf 5.2.3. vermelde jurisprudentie inmiddels achterhaald.
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prestaties. De vraag is nu wat in dergelijke gevallen het gevolg is voor de
heffing van overdrachtsbelasting. Ten tijde van de verkrijging kan de verkrij-
ger geen aanspraak maken op enige aftrek van omzetbelasting, zodat aan de
voorwaarde voor de vrijstelling van overdrachtsbelasting is voldaan. Brengt
een latere wijziging in de aard van het gebruik, waardoor alsnog een gedeelte
van de voorbelasting in aftrek kan worden gebracht, daarin verandering? De-
ze vraag is door de Hoge Raad in beginsel bevestigend beantwoord.z`~ Uit de
geschiedenis van de totstandkoming van artikel 15, eerste lid, letter a, van de
WBR blijkt dat de wetgever daarmee heeft beoogd dubbele heffing te voorko-
men voor de gevallen waarin wegens levering van gebruikt onroerend goed
omzetbelasting is verschuldigd die door de koper niet in aftrek kan worden
gebracht. Met deze bedoeling strookt volgens de Hoge Raad niet die koper
een beroep op de vrijstelling van overdrachtsbelasting toe te staan ingeval hij
omzetbelasting, zij het niet aanstonds na de verkrijging maar eerst op een later
tijdstip, in aftrek kan brengen. Veeleer moet worden aangenomen dat, indien
de verkrijger alsnog aanspraak kan maken op gedeeltelijke aftrek van omzet-
belasting vanwege het gebruik van het onroerend goed voor belaste prestaties,
daardoor aan de vrijstelling van overdrachtsbelasting de grond komt te ont-
vallen en die vrijstelling moeten worden beschouwd als ten onrechte te zijn
verleend. Dit houdt in dat in deze gevallen de overdrachtsbelasting kan wor-
den nageheven, zij het met inachtneming van de in artikel 20, derde lid, van de
Algemene wet inzake rijksbelastingen bedoelde termijn van vijf jaren.

Het gevolg is dat zolang de naheffingstermijn niet is verstreken een aan-
spraak op aftrek van een gedeelte van de voorbelasting leidt tot integrale hef-
fing van overdrachtsbelasting. Dit gevolg komt mij niet redelijk voor. Het is
begrijpelijk dat voor de vraag of de vríjstelling van overdrachtsbelasting van
toepassing is niet uitsluitend wordt gelet op de toestand ten tijde van de ver-
krijging. In dat geval vraagt men immers om het ontgaan van belasting. In
gevallen van bijvoorbeeld verhuur kan men dan eerst kortstondig vrijgesteld
verhuren en vervolgens kiezen voor belaste verhuur. Door de ruime uitlegging
van het in aftrek kunnen brengen van (een gedeelte van) de omzetbelasting
door de Hoge Raad blijft echter meer dan vijf jaren lang het zwaard van de
overdrachtsbelasting boven het onroerend goed hangen en worden ook vol-
strekt bonafide gevallen getroffen. Indien de verkrijger het onroerend goed

268. HR 16 september 1981, nr. 20 548, BNB 19821281 met noot van A. Meering. J. Reugebrink,
Enkele aspecten van de heffing van omzetbelasting ten aanzien van onroerend goed, Bouwrecht
1976, blz. 638 e.v., verdedigde dat in deze gevallen geen naheffing van overdrachtsbelasting kan
plaatsvinden. Weliswaar is zulks niet bevredigend, maar dat is te wijten aan een niet volmaakte
afstemming van beide belastingen opelkaar. Ook G.H. Warning, Grenzen tussen omzetbelasting
en overdrachtsbelasting, WPNR 1977I5376, blz. 65 e.v., acht de feitelijke toestand bij het op-
maken van de transportakte beslissend. Een verandering van de feitelijke toestand op een later
tijdstip kan niet met terugwerkende kracht een verandering in de feitelijke toestand brengen die
ten tijde van het opmaken van de transportakte aanwezig was. Er is zijns inziens dan ook geen
wettelijke basis voor een naheffing in de hier bedoelde gevallen.
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verhuurt en de huurder verricht van omzetbelasting vrijgestelde prestaties, zal

de verhuur vrijgesteld van omzetbelasting geschieden. De voorbelasting kan

dan door de verkrijger niet in aftrek worden gebracht. Als deze huurder na

vier jaar de huur opzegt en zich een nieuwe huurder aandient die belaste pres-

taties verricht, ligt een keuze voor een belaste verhuur in de rede. Die keuze
heeft dan wel tot gevolg dat de verkrijger alsnog een deel van voorbelasting in

aftrek kan brengen en dat derhalve de overdrachtsbelasting van hem wordt

nageheven. Naar mijn mening zou het redelijk zijn indien de staatssecretaris

van Financiën van de door de Hoge Raad op dit punt gegeven mogelijkheden

een bescheiden gebruik zou maken. Hij zou de naheffing van overdrachts-

belasting kunnen beperken tot gevallen waarin vrijgesteld gebruik van het

onroerend goed betrekkelijk snel, bijvoorbeeld binnen een jaar, gevolgd

wordt door belast gebruik.~69
Reugebrink''~ stelt ook het omgekeerde geval aan de orde. De verkrijger

van een onroerend goed bestemt het onroerend goed voor belaste prestaties

en heeft daarom op grond van artikel 15, derde lid, van de Wet aanspraak op

aftrek van de hem in rekening gebrachte omzetbelasting. Dit betekent dat - als

ook aan de overige voorwaarden is voldaan - de vrijstelling van overdrachts-

belasting niet van toepassing is. Vervolgens neemt de verkrijger het onroerend

goed daadwerkelijk in gebruik voor vrijgestelde prestaties. Hij wordt dan de

in aftrek gebrachte omzetbelasting op de voet van evenbedoelde wetsbepaling

weer verschuldigd. Als de door de Hoge Raad uitgezette lijn wordt doorge-

trokken dient in een dergelijk geval naar mijn mening teruggaaf van over-

drachtsbelasting plaats te vinden.
In paragraaf 5.1.7. is aangegeven dat in gevallen waarin een onroerend goed

gedeeltelijk wordt gebruikt in het kader van een onderneming en gedeeltelijk

voor privé-doeleinden, zoals bij woon-winkelpanden het geval is, bij door-

levering van het onroerend goed een splitsing plaatsvindt: het winkelpand

wordt geleverd door de ondernemer in het kader van diens onderneming en de

woning wordt niet in het kader van de onderneming geleverd en blijft daar-

door buiten de heffing van omzetbelasting. Voor de toepassing van de vrijstel-

ling van overdrachtsbelasting wordt eveneens van deze splitsing uitgegaan.''~

Een zogenoemde kleine ondernemer, die op de voet van artikel 25, derde

lid, van de Wet is ontheven van zijn administratieve verplichtingen, wordt

269. J.K. Moltmaker in zijn aantekening op FED Rechtsverkeer: Art. 15 : 76 meent dat de Hoge

Raad te ver is gegaan door niet slechts de toestand op het moment van het opmaken van de
transportakte beslissend te achten. Hij vraagt zich af hoe artike120 van de AWR in deze gevallen

moet worden toegepast. Moet opnieuw aangifte worden gedaan? Zo ja, op grond van welke wets-
bepaling? In welke vorm en binnen welke termijn? De wetgever zou dit probleem moeten op-

lossen, waarbij Moltmaker denkt aan een mogelijkheid van herziening van de vrijstelling binnen

een redelijke termijn, waarbij hij denkt aan twee jaren, analoog aan de termijn in artikel 11, eerste
lid, letter a, lo, van de Wet.
270. J. Reugebrink, Omzetbelasting, zesde druk, Deventer 1990, blz. 262.
271. Paragraaf 25, achtste lid, van de Toelichting Overdrachtsbelasting.
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gelijkgesteld met een ondernemer die geen aanspraak heeft op aftrek van om-
zetbelasting.'''- Ik acht deze stellingname niet geheel zuiver. De kleine onder-
nemcr is volledig ondernemer, dat wil zeggen dat hij op grond van de wettelij-
ke bepalingen omzetbelasting verschuldigd wordt en aanspraak heeft op af-
trek van voorbelasting. De ontheffing van administratieve verplichtingen, die
onder bepaalde voorwaarden op verzoek van de ondernemer wordt verleend,
doet daaraan niet af. Wel is het zo dat een van de aan de ontheffing verbonden
bepalingen is dat aan de ondernemer geen teruggaaf van omzetbelasting wordt
verleend op de voet van artikel 17, dat wil zeggen dat een zogenoemde negatie-
ve aangifte niet wordt gehonoreerd. Nu zou men kunnen zeggen dat de ver-
werving van een onroerend goed door een kleine ondernemer als hier bedoeld
steeds zal leiden tot een negatieve aangifte, zodat de omzetbelasting op het
onroerend goed in feite niet of slechts zeer ten dele in aftrek kan worden ge-
bracht. In deze optiek kan de gelijkstelling met een ondernemer die geen aan-
spraak kan maken op aftrek van omzetbelasting redelijk worden geacht.

S.4.ó. A-B-C-TRANSACTIES

De gevolgen van A-B-C-transacties in onroerend goed zi jn voor de heffing van
omzetbelasting niet gelijk aan die voor de heffing van overdrachtsbelasting.
Indíen ondernemer A een onroerend goed verkoopt aan ondernemer B en
deze vervolgens dat onroerend goed verkoopt aan ondernemer C, terwijl de
eigendom van het onroerend goed door A rechtstreeks wordt overgedragen
aan C, doen zich voor de omzetbelasting op grond van artikel3, derde lid, van
de Wet twee leveringen voor, namelijk een levering van A aan B en een leve-
ring van B aan C. Voor de overdrachtsbelasting is er echter slechts één ver-
krijging, namelijk door C. De vraag rijst op welke wijze in deze gevallen de
vrijstelling van overdrachtsbelasting moet worden toegepast. Deze vrijstelling
vindt toepassing indien:'"
a. ten minste één levering belast is met omzetbelasting anders dan op grond

van een keuze voor belaste levering, en
b. het onroerend goed niet als bedrijfsmiddel is gebruikt, dan wel als bedrijfs-

middel is gebruikt doch de uiteindelijke afnemer geen omzetbelasting in
aftrek kan brengen.

In dit verband worden met A-B-C-transacties gelijkgesteld gevallen waarin
niet het onroerend goed wordt doorverkocht maar het recht op levering. Op-
merking verdient in dit verband dat voor de toepassing van artikel 3, derde lid,
van de Wet vereist is dat de wil van partijen gericht is op de verkoop van het
goed en dat daarvan geen sprake is in een geval waarin een koper van een

272. Paragraaf 25, zevende lid, van de Toelichting Overdrachtsbelasting.
273. Paragraaf 25, dertiende lid, van de Toelichting Overdrachtsbelasting.
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onroerend goed afstand doet van zijn rechten uit de koopovereenkomst.'" Dit
betekent dat hier toch weer een incongruentie tussen de heffing van omzet-
belasting en overdrachtsbelasting kan ontstaan.

De hiervoor gegeven regels worden op overeenkomstige wijze toegepast op
de levering van goederen via een veiling en door tussenkomst van een commis-
sionair, in welke gevallen voor de omzetbelasting op grond van artikel3, leden
4 en 5, van de Wet ook twee leveringen worden aangenomen.

De toepassing van de hiervoor omschreven regels kan aan de hand van de
volgende voorbeelden worden geïllustreerd:
1. De aannemer A bouwt een pand en verkoopt dat aan de handelaar B, die

het pand op zijn beurt verkoopt aan de gebruiker C. Op de verkrijging door
C is de vrijstelling van overdrachtsbelasting van toepassing, want de leve-
ringen door A en B zijn belast met omzetbelasting en het pand is niet als
bedrijfsmiddel gebruikt.

2. De belegger B koopt een nieuwe woning en verhuurt deze. Binnen twee
jaar na ingebruikneming verkoopt hij de woning aan de handelaar B, die de
woning op zijn beurt verkoopt aan de particulier C. Op de verkrijging door
C is de vrijstelling van overdrachtsbelasting van toepassing, want de leve-
ringen van A en B zijn belast met omzetbelasting en C kan de hem in reke-
ning gebrachte omzetbelasting niet in aftrek brengen.

3. De aannemer A bouwt een bedrijfspand en verkoopt dit aan de onder-
nemer B, die het pand gaat gebruiken. Binnen twee jaar na de eerste inge-
bruikneming verkoopt B het pand aan C, die het pand voor belaste presta-
ties gaat gebruiken. In dit geval is de vrijstelling van overdrachtsbelasting
niet van toepassing, aangezien de leveringen van A en B weliswaar belast
zijn met omzetbelasting, maar het pand als bedrijfsmiddel is gebruikt en
bovendien de aan C in rekening gebrachte omzetbelasting aftrekbaar is.

4. De aannemer A bouwt een pand en verkoopt dat aan de particulier B, die
het pand op zijn beurt verkoopt aan de particulier C. Op de verkrijging
door C is de vrijstelling van overdrachtsbelasting van toepassing, want de
levering door A is belast en B heeft de hem in rekening gebrachte omzet-
belasting niet in aftrek kunnen brengen.

Het is de vraag of de hierboven beschreven regeling niet al te royaal is. Het
gevolg kan namelijk zijn dat bepaalde bedragen volledig onbelast blijven. In
het onder 4. genoemde voorbeeld blijft het eventuele positieve verschil in prijs
tussen de transacties B-C en A-B zowel buiten de heffing van omzetbelasting
als die van overdrachtsbelasting.'75

In dit verband verdient nog vermelding het in paragraaf 5.4.2. vermelde
arrest van de Hoge Raad van 12 december 1984. Daaruit blijkt dat de vrijstel-

274. Zie paragraaf 4.3.13.
275. In die zin ook A.A.C.C. Rademakers, Enige aspecten van de overdrachtsbelasting die in het
bijzonder van belang zijn voor bouwcontracten en voor onroerend-goedmaatschappijen, Bouw-
recht 1976, blz. 632 e.v.
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ling van overdrachtsbelasting bij A-B-C-transacties niet kan worden verdiend
door te kiezen voor een met omzetbelasting belaste levering. Als A een niet
door hem gebruikt pand verkoopt aan B, zonder dat omzetbelasting verschul-
digd is omdat de twee-jaarstermijn is verstreken, en B dat pand doorverkoopt
aan C, waarbij B en C kiezen voor belaste levering en C de hem in rekening
gebrachte omzetbelasting in aftrek brengt, is de vrijstelling van overdrachts-
belasting niet van toepassing. Weliswaar wordt in dit geval voldaan aan de
voorwaarde dat ten minste één van de leveringen belast is met omzetbelasting
en eveneens aan de voorwaarde dat het pand niet als bedrijfsmiddel is ge-
bruikt, doch de vrijstelling van overdrachtsbelasting struikelt op de overwe-
ging van de Hoge Raad dat voor die vrijstelling niet voldoende is dat het on-
roerend goed door een keuze voor belaste levering in de sfeer van de omzet-
belasting is gekomen.

Moltmaker acht de gekozen methode om cumulatie van belastingen te ver-
mijden bij A-B-C-transacties voor verbetering vatbaar.276 De enig juiste op-
lossing voor het op elkaar afstemmen van omzetbelasting en overdrachtsbelas-
ting is zijns inziens om ook in deze gevallen elke levering van omzetbelasting te
behandelen als een verkrijging voor de overdrachtsbelasting en vervolgens op
de achtereenvolgende verkrijgingen artikel 13 van de WBR toe te passen, met
dien verstande dat deze bepaling - die in paragraaf 5.4.10. is behandeld - ook
wordt toegepast als een aan overdrachtsbelasting onderworpen verkrijging
wordt gevolgd door een aan niet-aftrekbare omzetbelasting onderworpen ver-
krijging. Een dergelijke handelwijze sluit ook naar mijn mening beter aan bij
de systematiek van de WBR en voorkomt bovendien dat bedragen in het ge-
heel niet met belasting worden getroffen.

5.4.9. MAATSTAF VAN HEFFING OVERDRACHTSBELASTING

Indien ter zake van een transactie in onroerend goed zowel omzetbelasting als
overdrachtsbelasting verschuldigd is, rijst de vraag over welk bedrag de over-
drachtsbelasting dient te worden berekend. Als een onroerend goed wordt
gekocht voor f 400 000 vermeerderd met f 74 000 aan omzetbelasting, is de
maatstaf van heffing voor de overdrachtsbelasting in beginsel f 474 000.
Goedgekeurd is evenwel dat bij de berekening van de verschuldigde over-
drachtsbelasting de omzetbelasting buiten beschouwing wordt gelaten, zodat
in het gegeven voorbeeld overdrachtsbelasting verschuldigd is over
f 400 000.27

276. J.K. Moltmaker, Belastingen van rechtsverkeer, vierde druk, Deventer 1988, blz. 72.
277. Paragraaf 25, twaalfde lid, van de Toelichting Overdrachtsbelasting.
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S.4.lO. KORT OP ELKAAR VOLGENDE TRANSACTIES

Artikel 13 van de WBR bevat een regeling voor kort op elkaar volgende trans-
acties. In geval van een verkrijging binnen drie maanden na de vorige ver-
krijging van hetzelfde onroerend goed wordt de maatstaf van heffing vermin-
derd met het bedrag waarover ter zake van de vorige verkrijging overdrachts-
belasting of omzetbelasting was verschuldigd. Voor zover het betreft de ter
zake van de vorige verkrijging geheven omzetbelasting geldt de faciliteit
slechts indien de omzetbelasting in het geheel niet in aftrek kon worden ge-
bracht.

De onderhavige faciliteit geldt uitsluitend voor de overdrachtsbelasting.
Voor de heffing van omzetbelasting is het tijdstip van de voorafgaande leve-
ring of verkrijging nimmer van belang voor het bepalen van de maatstaf van
heffing. Dit betekent dat bij twee transacties in hetzelfde onroerend goed bin-
nen drie maanden, waarbij ten aanzien van de eerste transactie overdrachts-
belasting verschuldigd is en ten aanzien van de tweede omzetbelasting, die in
het geheel niet aftrekbaar is, zich een cumulatie van heffing voordoet, welke in
het omgekeerde geval wordt vermeden door de toepassing van artikel 13 van
de WBR. Het lijkt redelijk de werking van deze wetsbepaling uit te breiden tot
het hier bedoelde geval, temeer daar cumulatie van heffing in zo'n geval niet
optreedt als de vorm van de A-B-C-transactie wordt gekozen. Zoals in para-
graaf 5.4.8. is aangegeven zou in een dergelijk geval de vrijstelling van over-
drachtsbelasting worden toegepast.27x

In artikel 13 van de WBR is sprake van de omzetbelasting die ter zake van de
vorige verkrijging was verschuldigd. Deze formulering is niet geheel zuiver,
omdat de omzetbelasting niet verschuldigd is ter zake van een verkrijging van
onroerend goed maar ter zake van een Ievering.27v Dit verschil is niet zonder
betekenis aangezien de begrippen `levering' en `verkrijging' een andere in-
houd hebben, zoals in paragraaf 5.4.3. is aangegeven. Gelet op de strekking
van evenbedoelde wetsbepaling mag worden aangenomen dat onder een vori-

278. J.K. Moltmaker, Belastingen van rechtsverkeer, vierde druk, Deventer 1988, blz. 56, ziet
geen redelijk argument waarom de cumulatie van belastingen niet zou moeten worden vermeden
in het geval eerst overdrachtsbelasting en vervolgens omzetbelasting verschuldigd is. Hij wijst
erop dat soms door middel van een A-B-C-transactie de bedoelde cumulatie van belastingen kan
worden ontgaan, hetgeen curieus is omdat het tegengaan van A-B-C-transacties een van de argu-
menten was om de regeling van artikel 13 van de WBR te handhaven. A.A.C.C. Rademakers,
Enige aspecten van de overdrachtsbelasting die in het bijzonder van belang zijn voor bouwcon-
tracten en voor onroerend-goedmaatschappijen, Bouwrecht 1976, blz. 632 e.v., acht de huidige
situatie ongewenst omdat een A-B-C-transactie niet altijd mogelijk is, zeker niet als de eerste
verkrijging gevolgd wordt door een fictieve levering voor de omzetbelasting. H. Schutteváer en
M.P. Bongard, Kort begrip van rechtsverkeersbelastingen en registratie, vierde druk, Arnhem
1987, blz. 126, achten het wonderlijk dat aan de gesignaleerde dubbele heffing valt te ontkomen
door een A-B-C-transactie. Voor een sprekend geval van de hier bedoelde cumulatie van belastin-
gen zie men Hof 's-Gravenhage 6 september 1983, nr. 40I83, V-N 1984, blz. 1029.
279. Zie ook J. Reugebrink, Omzetbelasting, zesde druk, Deventer 1990, blz. 263.
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ge verkrijging eveneens kan worden verstaan een vorige levering in de zin van
de omzetbelasting. Hetzelfde geldt voor het tijdstip van de vorige verkrijging.
Als zodanig komt ook in aanmerking het tijdstip van de voorafgaande levering
in de zin van de omzetbelasting.'-~"'

Zoals in paragraaf 5.4.3. werd opgemerkt vallen bij een transactie in on-
roerend goed de tijdstippen van de levering en van de verkrijging niet steeds
samen. Gesteld dat een bouwondernemer A een woning bouwt op eigen grond
en die woning verkoopt aan de particulier B op 2 januari. Op die datum wordt
ook de transportakte opgemaakt. De notaris laat de akte overschrijven ten
hypotheekkantore op 5 januari. De verkrijging vindt dan plaats op 2 januari en
de levering op 5 januari. In dit geval is sprake van een met omzetbelasting
belaste levering, terwijl B de omzetbelasting niet in aftrek kan brengen. Dit
houdt in dat de faciliteit van artikel 13 van de WBR toegepast kan worden bij
doorlevering door B vóór of op 5 april.

Indien de voorafgaande verkrijging gepaard ging met heffing van omzet-
belasting wegens de levering van het onroerend goed en die omzetbelasting
niet in aftrek kon worden gebracht, rijst nog de vraag welk bedrag in minde-
ring mag worden gebracht op de maatstaf van heffing bij de volgende ver-
krijging, het bedrag inclusief of exclusief omzetbelasting. Artikel 13 van de
WBR staat aftrek toe van het bedrag waarover ter zake van de vorige ver-
krijging omzetbelasting was verschuldigd. Het gaat derhalve om het bedrag
exclusief omzetbelasting.z~' Opgemerkt zij dat in gevallen waarin de maatstaf
van heffing met toepassing van artikel 13 van de WBR op een negatief bedrag
uitkomt, geen teruggaaf van overdrachtsbelasting wordt verleend.

Onder zekere voorwaarden kan op grond van artikel 29, eerste lid, van de
Wet een verzoek om teruggaaf van de voldane omzetbelasting worden gedaan,
bijvoorbeeld in geval van vermindering van de vergoeding ofvan wanbetaling.
De vraag kan worden gesteld of een dergelijke teruggaaf invloed heeft op het
bedrag waarmee de maatstaf van heffing voor de overdrachtsbelasting bij een
volgende verkrijging wordt verminderd. In het systeem van de Wet wordt door
een teruggaaf als hier bedoeld het bedrag waarover de omzetbelasting was
verschuldigd niet verminderd, zodat gesteld zou kunnen worden dat die terug-
gaaf geen invloed heeft op de toepassing van artikel 13 van de WBR. In dit
verband zij opgemerkt dat de WBR in artikel 19, vierde lid, op dit punt een
regeling kent, die inhoudt dat een verkrijging waarvoor teruggaaf van belas-
ting is verleend voor de toepassing van artikel 13 van de WBR niet in aan-
merking wordt genomen. Het gaat hier om een situatie waarin de zaak wordt

280. In die zin ook G.H. Warning en J.S. Rijkels, Omzetbelasting en overdrachtsbelasting in de
onroerend-goedsector, Deventer z. j., A.IV, 5.2. J.M.J.M. Haman wijst er in zijn aantekening op
FED Rechtsverkeer: Art. 13 : 2 op dat het in de WBR in het algemeen gaat om de formeeljuridi-
sche eigendomsovergang doch dat door de aansluiting bij de regeling van de omzetbelasting de
economische werkelijkheid, voor zover daar aanvaard, ook doordringt bij de heffing van over-
drachtsbelasting.
281. In die zin ook Hof Arnhem 21 oktober 1988, nr. 2793I1987, Infobulletin 89146.
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teruggedraaid in de toestand van vóór die verkrijging. In zoverre is een analo-
gische toepassing van die bepaling op de gevallen van artikel 29 van de Wet

niet zonder meer mogelijk.z82 In laatstbedoelde gevallen verandert de situatie

ten aanzien van het onroerend goed niet; er wordt alleen niet of niet volledig
betaald. Daar komt bij dat in de gevallen die in artikel 19, vierde lid, van de
WBR zijn bedoeld het terugdraaien van de transactie veelal ook gevolgen zal

hebben voor latere transacties, hetgeen bij toepassing van artikel 29 van de

Wet niet het geval is. Een naheffing van overdrachtsbelasting zal in laatst-
bedoelde gevallen ten laste komen van iemand die aan de toepassing van arti-

kel 29 van de Wet op de vorige transactie part noch deel heeft. Hoezeer de

strekking van artikel 13 van de WBR ook een rekening houden met een terug-
gaaf van omzetbelasting rechtvaardigt, meen ik alles overziende toch dat zulks
niet gewenst is. Een uitzondering zou ik daarbij willen maken voor de gevallen

waarin een onroerend goed in ongebruikte staat wordt teruggeven aan de on-

dernemer, die het heeft geleverd. In dat geval ontbreken vooralsnog opvol-

gende verkrijgers en doet zich het evenbedoelde probleem niet voor. Boven-

dien lijkt dit geval het meest op die waarop artikel 19, vierde lid, van de WBR

van toepassing is.'-H3
De vermindering van de maatstaf van heffing voor de overdrachtsbelasting

geldt als de ter zake van de vorige verkrijging verschuldigde omzetbelasting in

het geheel niet in aftrek kon worden gebracht. Daarbij wordt geen onder-

scheid gemaakt tussen omzetbelasting die van rechtswege verschuldigd was en
omzetbelasting die verschuldigd was omdat partijen hebben gekozen voor een
belaste levering. Nu zal het in het algemeen zo zijn dat een koper van een

onroerend goed, die geen aanspraak heeft op aftrek van voorbelasting, niet zal

meewerken aan een met omzetbelasting belaste levering. Niettemin is denk-

baar dat zulks toch gebeurt.~4 Naar mijn mening staat de omstandigheid dat de

heffing van omzetbelasting voortvloeit uit een keuze van de bij de levering

betrokken partijen aan toepassing van de faciliteit niet in de weg. Uit de recht-

282. H.S.A. van Gils, Wet op belastingen van rechtsverkeer, EVB, art. 13, aant. 5, pleit voor een
dergelijke analogische toepassing.
283. G.H. Warning en J.S. Rijkels, Omzetbelasting en overdrachtsbelasting in de onroerend-
goedsector, Deventer z.j., A.IV, 5.5, menen dat ee~ teruggaaf van omzetbelasting buiten be-
schouwing moet blijven, tenzij het betreft een teruggaaf wegens vermindering van de prijs, in welk
geval naar hun mening het bedrag waarover omzetbelasting verschuldigd is achteraf wordt gecor-
rigeerd.
284. Een voorbeeld van een situatie waarin dit zinvol is bij de levering van een onroerend goed aan
een particulier, is gegeven in de bijlage bij de Resolutie van 5 december 1981, nr. 281-17 870,

a.n.g., V-N 1982, blz. 1146. E.H. van der Elsen en R.N.G. van der Paardt, De vrijstelling van
overdrachtsbelasting in verband met de heffing van omzetbelasting (II), MBB 1989, blz. 123 e.v.,
geven een voorbeeld waarin de verschuldigdheid van (niet-aftrekbare) omzetbelasting wordt af-
gewogen tegen het resultaat van de toepassing van de herzieningsregels voor de aftrek van voorbe-
lasting. Zie ook het in paragraaf 5.4.2. gegeven voorbeeld.
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spraak dienaangaande valt af te leiden dat een `tussengeschoven' levering, die
als tijdelijk onderdeel van een beoogde overdracht van het onroerend goed
aan een derde kan worden gezien, wordt weggedacht, zodat de ter zake van die
levering verschuldigde en niet-aftrekbare omzetbelasting niet leidt tot toepas-
sing van de faciliteit van artikel 13 van de WBR bij de uiteindelijke levering
aan de derde.~s

De faciliteit geldt ook in gevallen waarin ten aanzien van de vorige transac-
tie in hetzelfde onroerend goed slechts sprake was van een levering voor de
omzetbelasting en niet van een verkrijging voor de overdrachtsbelasting. Dit
doet zich bijvoorbeeld voor bij de bouw van een pand door een bouwonder-
nemer op grond van de opdrachtgever. Bij oplevering van het pand vindt een
levering in de zin van artikel3, eerste lid, letter c, van de Wet plaats, maar op
grond van artikel3, aanhef en letter c, van de WBR is van een verkrijging geen
sprake. Indien de ter zake van de oplevering in rekening gebrachte omzet-
belasting niet in aftrek kan worden gebracht, kan bij een volgende verkrijging
van het onroerend goed binnen drie maanden na de oplevering de maatstaf
van heffing worden verminderd met het bedrag waarover ter zake van de op-
levering omzetbelasting verschuldigd is geworden.

In gevallen waarin degene die de bouwondernemer opdracht geeft tot het
bouwen van een pand reeds vóór de oplevering van het pand de grond met het
pand in aanbouw doorverkoopt aan een derde, kan de faciliteit eveneens toe-
passing vinden, indien de ter zake van de bouwtermijnen in rekening gebrach-
te omzetbelasting niet aftrekbaar was. De vermindering van de maatstaf van
heffing beloopt dan het totale bedrag van de inmiddels vervallen bouwtermij-
nen, exclusief omzetbelasting.2~

Een geval van levering zonder verkri jging doet zich ook voor als een onder-
nemer een interne levering verricht in de zin van artikel3, eerste lid, letter g of
h, van de Wet. Indien binnen drie maanden na deze levering een verkrijging
van hetzelfde onroerend goed plaatsvindt, kan de maatstaf van heffing voor
die verkrijging verminderd worden met het bedrag waarover ter zake van de

285. Zie Hof Arnhem 30 juni 1987, nr. 816~1986, BNB 1989124. E.H. van der Elsen en R.N.G. van
der Paardt, Devrijstelling van overdrachtsbelasting in verband met de heffing van omzetbelasting
(II), MBB 1989, blz. 123 e.v., hebben grote bezwaren tegen het ontkennen van de betekenis van
de eerste transactie en het gevolg daarvan, namelijk heffing van overdrachtsbelasting van de der-
de, omdat deze oamogelijk kan aantonen dat de eerste transactie wel betekenis heeft gehad. Naar
hun mening mag van de derde slechts worden verlangd dat hij aannemelijk maakt dat aan zijn
voorganger omzetbelasting in rekening is gebracht die niet af[rekbaar was.
286. Resolutie van 12 januari 1973, nr. B 72I16 418, V-N 1974, blz. 168. S.P.M. van Dorp-Peek.
Artike113 Wet Belastingen Rechtsverkeer en doorverkoop grond met opstal in aanbouw, WPNR
1989~5930, blz. 550, stelt dat het Ministerie van Financiën deze resolutie beperkt uitlegt in die zin,
dat artikel 13 van de WBR in deze gevallen alleen toepassing kan vinden indien de bouw op het
moment van de doorlevering is voltooid en de oplevering in feite een formaliteit is.
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interne levering omzetbelasting is geheven.287 Uiteraard is ook hier vereist dat
die omzetbelasting in het geheel niet in aftrek kon worden gebracht, aan welk
vereiste bij de interne levering in de zin van artikel 3, eerste lid, letter h, van de
Wet niet steeds zal worden voldaan. Aannemelijk acht ik dat een zelfde ge-
dragslijn kan worden gevolgd met betrekking tot leveringen in de zin van arti-
kel 3, eerste lid, letter e, van de Wet.~~

Bij koop-laannemingsovereenkomsten vindt soms de levering van de grond
direct plaats, dat wil zeggen vóór de aanvang van de bouw van het pand. Voor
de omzetbelasting vinden zoals in paragraaf 5.1.5. is aangegeven dan twee
leveringen plaats, namelijk de levering van de grond ex artikel 3, eerste lid,
letter a, van de Wet en de oplevering van het pand ex artikel3, eerste lid, letter
c, van de Wet. Deze dubbele levering heeft voor de faciliteit van artikel 13 van
de WBR betekenis in die zin dat slechts de laatste levering - dat is de levering
van het pand - voor de overdrachtsbelasting relevant is. Dit houdt in dat bij
doorlevering van het pand op de maatstaf van heffing voor de overdrachts-
belasting slechts in mindering komt de aannemingssom exclusief omzetbelas-
ting en niet tevens de voor de grond betaalde prijs.za9

5.5. Gebruik van onroerend goed

In de voorafgaande paragrafen is het gebruik van een onroerend goed aan de
orde geweest bij de bepaling van het tijdstip van de eerste ingebruikneming,
van belang voor de toepassing van de vrijstelling van omzetbelasting van arti-
kel 11, eerste lid, letter a, van de Wet, en bij het gebruik als bedrijfsmiddel,
van belang voor de toepassing van de vrijstelling van overdrachtsbelasting van
artikel 15, eerste lid, letter a, van de WBR.

Het gebruik van een onroerend goed speelt voorts een belangrijke rol bij de

287. Zie paragraaf 23, derde lid, van de Toelichting Overdrachtsbelasting. J. Reugebrink, Enkele
aspecten van de heffing van omzetbelasting ten aanzien van onroerend goed, Bouwrecht 1976, blz.
638 e.v., noemt in dit verband het geval waarin een ondernemer een door hem gebouwde woning
gaat verhuren. Er vindt dan een levering ex artikel 3, eerste lid, letter h, van de Wet plaats, welke
tot een heffing van omzetbelasting over de voortbrengingskosten leidt. Binnen drie maanden
daarna vindt de levering van de woning aan de huurder plaats, waarbij een beroep wordt gedaan
op artikel 13 van de WBR. In de tot en met 1978 geldende regeling kon dan worden volstaan met
de voldoening van omzetbelasting over de voortbrengingskosten, terwijl een directe levering van
de woning aan de huurder een voldoening van omzetbelasting over de verkoopprijs zou hebben
betekend. Opgemerkt zij dat thans een dergelijke levering aan de huurder na kortstondige ver-
huur belast is met omzetbelasting.
288. In die zin ook G.H. Warning, Grenzen tussen omzetbelasting en overdrachtsbelasting,
WPNR 197715376, blz. 65 e.v., met betrekking tot de overdracht van de economische eigendom
van een onroerend goed.
289. Tweede Kamer zitting 1969-1970, 10 560, Memorie van Toelichting, blz. 271. k. In die zin ook

paragraaf 23, vierde lid, van de Toelichting Overdrachtsbelasting, H.S.A. van Gils, Wet op belas-

tingen van rechtsverkeer, EVB, art. 13, aant. 4, en H. Schutteváer en M.P. Bongard, Kort begrip

van rechtsverkeersbelastingen en registratie, vierde druk, Arnhem 1987, blz. 126.
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beantwoording van de vraag of en in hoeverre de op het onroerend goed be-
trekking hebbende voorbelasting in aftrek kan worden gebracht. Ingevolge
artikel 15 van de Wet is de aard van het gebruik dienaangaande beslissend.
Onder het gebruik van een onroerend goed wordt in dit verband niet slechts
verstaan het voor eigen doeleinden gebruiken van het onroerend goed door de
ondernemer, maar ook de verhuur en andere vormen van exploitatie van het
onroerend goed. Op de verhuur van onroerend goed en de consequenties
daarvan voor de omzetbelasting wordt in paragraaf 5.6. nog afzonderlijk inge-
gaan.

Ingevolge artikel 15, eerste lid, van de Wet kan de ondernemer de hem in
rekening gebrachte of door hem verschuldigd geworden omzetbelasting in be-
ginsel in aftrek brengen indien en voor zover de desbetreffende goederen en
diensten worden gebezigd in het kader van de onderneming. Daarmee is de
eerste uitzondering op de mogelijkheid van aftrek gegeven, namelijk indien de
goederen en diensten buiten het kader van de onderneming worden gebruikt.
Het gaat hier niet alleen om het privé-gebruik van de ondernemer, maar ook
om bijvoorbeeld het gebruik van goederen en diensten door een publiekrech-
telijk lichaam ten behoeve van de uitoefening van een overheidstaak of andere
handelingen als niet-ondernemer.
Indien de ondernemer goederen en diensten in het kader van zijn onderne-
ming gebruikt is de aftrek van voorbelasting mogelijk, tenzij de Wet in een
uitsluiting van de aftrek voorziet.29~ Een dergelijke uitsluiting is in artikel 15,
tweede lid, van de Wet opgenomen voor het gebruik van goederen en diensten
ten behoeve van vrijgestelde prestaties291, met dien verstande dat de uitsluiting
van de aftrek niet geldt ten aanzien van bepaalde nader omschreven prestaties
in de financiële en verzekeringssector. De uitsluiting van de aftrek is ten aan-
zien van onroerend goed bijvoorbeeld ook van belang bij het gebruik van het
goed voor vrijgestelde verhuur.

Een volgende uitsluiting van de aftrek van voorbelasting die voor onroeren-
de goederen van belang is, is opgenomen in artikel 16 van de Wet juncto het
Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968. Het betreft hier het gebruik van
goederen en diensten ten behoeve van het voeren van een zekere staat (zoge-

290. Zoals in paragraaf 3.5. besproken wijkt de systematiek van de toepassing van de aftrek van
voorbelasting in de Wet op een aantal punten af van die in de Zesde richtlijn.
291. In deze wetsbepaling wordt gesproken van prestaties als zijn bedoeld in artikel 11. In dit
artikel zijn weliswaar ook prestaties opgenomen waarvoor de vrijstelling van omzetbelasting niet
geldt, doch de strekking van evenbedoelde wetsbepaling brengt mee dat de uitsluiting van de
aftrek slechts geldt ten aanzien vao prestaties die zijn vrijgesteld van omzetbelasting. In die zin
ook paragraaf 19, tweede lid, van de Toelichting Aftrek van voorbelasting, V-N 1968, blz. 904.
Sedert de inwerkingtreding van artikel 15, derde lid, van de Wet op 1 januari 1979 moet worden
aangenomen dat van vrijgestelde prestaties ook sprake is in gevallen waarin de vrijstelling in feite
niet wordt genoten, bijvoorbeeld omdat het belastbare feit niet hier te lande plaatsvindt, het
nultarief van toepassing is of de prestatie zonder vergoeding wordt verricht. Zie in dit verband HR
18 december 1985, nr. 23 160, BNB 1986I104 met noot van L.F. Ploeger, en HR 25 juni 1986, nr.
23 375, BNB 1987I303 met noot van J. Reugebrink.
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noemde standsuitgaven), het geven van relatiegeschenken en andere giften en
voorzieningen voor het personeel. Deze uitsluiting speelt onder meer een rol
bij het gebruik van een onroerend goed als dienstwoning voor een personeels-
lid.

De aftrek van de in rekening gebrachte of verschuldigde omzetbelasting
vindt plaats met inachtneming van het gebruik dat van het onroerend goed zal
worden gemaakt. Blijkt bij de daadwerkelijke aanwending van het onroerend
goed de aard van het gebruik anders te zijn dan werd beoogd, dan vindt een
herziening van de aftrek plaats, welke herziening in paragraaf 5.5.1. nader
wordt bezien.

Ingeval een onroerend goed wordt gebruikt zowel voor prestaties die aan-
spraak op aftrek van voorbelasting geven als voor andere doeleinden, komt de
omzetbelasting gedeeltelijk voor aftrek in aanmerking. In dit verband is van
belang dat de aftrek van voorbelasting met betrekking tot onroerende goede-
ren gedurende een periode van globaal tien jaren zonodig wordt herzien. Op
deze samenloop van verschillende vormen van gebruik van het onroerend
goed wordt in de paragrafen 5.5.2. tot en met 5.5.5. nader ingegaan.

Een bijzonder geval van gebruik doet zich voor als het onroerend goed
wordt geleverd vóór het einde van de voor dat goed geldende herzienings-
periode. De consequenties van deze levering, die al eerder terloops aan de
orde waren, worden beschreven in paragraaf 5.5.6. Afzonderlijke aandacht
wordt besteed aan de gevolgen van een verbouwing van het onroerend goed
tijdens de voor dat goed geldende herzieningsperiode (paragraaf 5.5.7.) en het
gebruik van het onroerend goed door een ander dan de eigenaar (paragraaf
5.5.8.). De consequenties voor de aftrek van voorbelasting in gevallen waarin
op een onroerend goed een zakelijk recht is gevestigd, zijn reeds behandeld in
paragraaf 5.3.4.

S.S.1. HERZIENING AFTREK BIJ INGEBRUIKNEMING

Uit artikel 15, derde lid, van de Wet valt af te leiden dat het recht op aftrek van
voorbelasting ontstaat op het tijdstip waarop die belasting in rekening wordt
gebracht of verschuldigd is geworden.29z De omvang van het recht op aftrek is
echter afhankelijk van het gebruik dat van het goed gemaakt wordt. Met name
bij de verwerving van onroerend goed, waarvan de bouw langere tijd kan ver-
gen, is het soms nog onzeker waarvoor het goed uiteindelijk zal gaan dienen,

292. Duidelijk is op dit punt Tweede Kamer zitting 1977-1978, 14 887, Memorie van Toelichting,
blz. 25. Opgemerkt zij dat deze wetsbepaling geldt sedert 1 januari 1979. Voor die datum werd in
de praktijk eenzelfde gedragslijn gevolgd, hetgeen blijkt uit Hof Amsterdam 23 november 1977,
nr. 1134177, BNB 1979I51. Aftrek is, anders dan de tekst van artikel 15, eerste lid, van de Wet doet
vermoeden, ook mogelijk indien de factuur wordt uitgereikt vóór de desbetreffende prestatie aan
de ondernemer is verricht. In die zin HR 26 november 1986, nr. 23 522, BNB 1987I305.
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bijvoorbeeld voor de verkoop of voor de - in beginsel vrijgestelde - verhuur.
In die gevallen dient men de omvang van het recht op aftrek aanvankelijk te
beoordelen aan de hand van de (vermoedelijke) bestemming. Dit betekent dat
wanneer een onroerend goed gebouwd wordt voor de verkoop of voor belaste
verhuur, de voorbelasting aanstonds in aftrek kan worden gebracht. Is men
daarentegen voornemens het onroerend goed na de voltooiing vrijgesteld te
gaan verhuren, dan komt aanvankelijk niets voor aftrek in aanmerking. In dit
geval moet overigens onderscheid worden gemaakt tussen de aankoop van een
onroerend goed en het in eigen bedrijf vervaardigen c.q. het in opdracht onder
terbeschikkingstelling van grond laten vervaardigen van een onroerend goed.
In laatstbedoelde gevallen zal de vervaardiging van het onroerend goed leiden
tot een interne levering in de zin van artikel 3, eerste lid, letter h, van de Wet,
ter zake van welke levering omzetbelasting verschuldigd is. Dit betekent dat in
die gevallen de op de vervaardiging van het onroerend goed betrekking heb-
bende omzetbelasting direct in aftrek kan worden gebracht. De desbetreffen-
de goederen en diensten worden dan immers gebruikt ten behoeve van een
belaste levering.

Voor de vraag of de in rekening gebrachte of verschuldigde omzetbelasting
in aftrek kan worden gebracht, is derhalve in eerste instantie beslissend de
bestemming van het onroerend goed. Die bestemming is de bestemming die de
ondernemer aan het onroerend goed geeft.29~ Gelet op het financiële belang
zal de ondernemer snel geneigd zijn aan het onroerend goed een bestemming
te geven die de aftrek van voorbelasting rechtvaardigt. Niettemin meen ik dat
op grond van de jurisprudentie met betrekking tot de aftrek van voorbelasting
bij de aanvang van het ondernemerschap2y', het door de ondernemer gestelde
oogmerk op zichzelf niet voldoende is voor het realiseren van de aftrek van
voorbelasting. De inspecteur zal het recht op aftrek kunnen betwisten ingeval
het gebruik van het onroerend goed voor belaste prestaties niet goed denkbaar
is. De Hoge Raad legt de bewijslast op dit punt nog wat meer op de onder-
nemer, aangezien uit evenbedoelde jurisprudentie valt af te leiden dat de on-
dernemer aannemelijk moet maken dat redelijkerwijs te verwachten valt dat
de gestelde bestemming ook te verwezenlijken is. Als bijvoorbeeld het ver-
worven, maar nog niet in gebruik genomen onroerend goed een woning is, zal
de stelling dat het goed bestemd is voor belaste verhuur niet tot aftrek van
voorbelasting kunnen leiden, aangezien een woning in beginsel niet belast kan
worden verhuurd.

Indien op het tijdstip waarop het onroerend goed daadwerkelijk door de

293. Zie Tweede Kamer zitting 1977-1978. 14 887, Memorie van Toelichting, blz. Z5, waarin van
het 'voornemen' van de ondernemer sprake is. Iets voorzichtiger is men in de Memorie van Ant-
woord, blz. 24 en 25, waarin sprake is van 'kan worden aangenomen dat het bes[emd ís voor
belaste verhuur'.
294. HvJ 14 februari 1985, nr. 268183, BNB 1985I315, gevolgd door HR 27 augustus 1985, nr.
21 608, BNB 19851316 met noot van A.L.C. Simons. Deze jurisprudentie is besproken in para-
graaf 4.2.4.
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ondernemer wordt aangewend, blijkt dat het gebruik afwíjkt van hetgeen in-
dertijd werd verondersteld, dan vindt op de voet van artikel 15, derde lid, van
de Wet een herziening van de aftrek plaats. Het eventueel te veel in aftrek
gebrachte bedrag aan belasting moet op aangifte worden voldaan, terwijl de te
weinig in aftrek gebrachte belasting op verzoek wordt teruggegeven. Dit ver-
zoek dient te worden gedaan in de periodieke aangifte omzetbelasting.

Opgemerkt zij dat aan de herziening van de aftrek bij de ingebruikneming
van het onroerend goed geen tijdslimiet is gesteld. De eventueel in aftrek
gebrachte omzetbelasting kan dus niet 'verjaren'. Als een onroerend goed,
waarvoor de omzetbelasting in aftrek is gebracht, zes jaren leeg staat en ver-
volgens vrijgesteld wordt verhuurd, is de ondernemer op dat tijdstip de in
aftrek gebrachte omzetbelasting weer verschuldigd.'-y5 In dit verband is van
belang dat het huidige derde lid van artikel 15 op 1 januari 1979 in de Wet is
opgenomen. Vóór die datum ontbrak een wettelijke bepaling op grond waar-
van de ondernemer de aanvankelijk te veel in aftrek gebrachte omzetbelasting
weer verschuldigd werd, zodat slechts een naheffing van ten onrechte in aftrek
gebrachte omzetbelasting kon plaatsvinden, waarbij de inspecteur uiteraard
gebonden was aan de naheffingstermijn van artikel 20, derde lid, van de
AWR.

Naar de tekst van artike115, derde lid, van de Wet is die bepaling niet slechts
van toepassing op het gebruik van goederen en diensten in het kader van de
onderneming voor prestaties die wel dan wel geen aanspraak geven op aftrek
van voorbelasting, maar ook op het gebruik van goederen en diensten wel of
niet in het kader van de onderneming. Een ondernemer die een onroerend
goed verwerft en dat goed bestemt voor belaste prestaties, heeft aanspraak op
aftrek van de voorbelastíng. Indien hij evenwel het onroerend goed daad-
werkelijk (gedeeltelijk) gaat gebruiken voor privé-doeleinden, kan artikel 15,
derde lid, van de Wet toepassing vinden.'-`'6 Dit roept de vraag op hoe de toe-
passing van deze wetsbepaling zich verhoudt tot de toepassing van artikel 3,
eerste lid, letter g, van de Wet, waarin het beschikken over goederen voor
privé-doeleinden als een levering wordt aangemerkt indien die goederen ten
gevolge daarvan het bedrijfsvermogen van de ondernemer verlaten. Naar ik
meen moet daarbij vooropgesteld worden dat bij de invoering van artikel 15,
derde lid, van de Wet op 1 januari 1979 de wetgever kennelijk niet de bedoe-
ling heeft gehad de reikwijdte van de toepassing van de interne levering van
artikel 3, eerste lid, letter g, van de Wet te beperken. Eerstgenoemde bepaling
strekt ertoe te regelen op welk tijdstip de belasting in aftrek kan worden ge-
bracht en hoe moet worden gehandeld ingeval het eerste gebruik van goederen
en diensten afwijkt van de veronderstellingen waarvan op dat tijdstip voor de
beoordeling van de aanspraak op aftrek is uitgegaan. In dat verband is gesteld
dat de toenmalige wettelijke bepalingen op dit punt niet geheel duidelijk wa-

295. Zie ook Tweede Kamcr zittin~ 1977-1978, 14 AR7, Memorie van Antwoord, blz. 25.
296. In die zin HR 9 nocembcr l~l~h, nr. 25 165, BNB 198918.

307



BIJZONDERE ASPECTEN

ren.-9' Daarvan uitgaande kan naar mijn mening een interne levering in de zin
van artikel3, eerste lid, letter g, van de Wet niet ter zijde gesteld worden met
een beroep op toepassing van artikel 15, derde lid, van de Wet. Voor een
interne levering in de hier bedoelde zin is overigens vereist dat het desbe-
treffende goed tot het bedrijfsvermogen van de ondernemer behoorde. Of aan
deze voorwaarde wordt voldaan zal van geval tot geval moeten worden be-
oordeeld. Zo zullen bijvoorbeeld in een geval waarin een handelaar in on-
roerend goed een aantal woningen koopt en die ten verkoop aanbiedt, die
woningen tot het bedrijfsvermogen van de handelaar moeten worden gere-
kend. Indien de handelaar besluit een van de woningen voor privé-doeleinden
te gaan gebruiken, zal zich ten aanzien van die woning een levering in de zin
van artikel 3, eerste lid, letter g, van de Wet voordoen. Gelet op het voren-
staande is naar mijn mening aan die levering niet te ontkomen door toepassing
van artikel 15, derde lid, van de Wet. Het belang van de vraag welke wets-
bepaling in de hier bedoelde gevallen van toepassing is, is gelegen in het feit
dat de correctie van de aftrek van voorbelasting een ander bedrag kan be-
treffen dan dat wat verschuldigd is ter zake van de interne levering. In het
eerste geval gaat het om de ter zake van de verwerving van de woning in reke-
ning gebrachte omzetbelasting, in het tweede geval om de omzetbelasting over
de door artikel 8, vierde lid, van de Wet bepaalde maatstaf van heffing.29s

S.S.2,. SAMENLOOP VAN GEBRUIK VOOR ZAKELIJKE EN PRIVÉ-DOELEINDEN

Ingevolge artikel 15, eerste lid, laatste zinsnede, van de Wet is aftrek van
voorbelasting slechts mogelijk indien en voor zover de goederen en diensten
door de ondernemer worden gebezigd in het kader van zijn onderneming. Dit
betekent dat gebruik voor privé-doeleinden de aftrek van voorbelasting ver-
hindert. Hetzelfde geldt voor ander gebruik buiten het kader van de onder-
neming, zoals dat het geval kan zijn bij publiekrechtelijke lichamen. Het kan
zijn dat een onroerend goed gebruikt wordt zowel voor prestaties in het kader
van de onderneming als voor andere doeleinden. In artikel 15, vijfde lid, van
de Wet is de minister opgedragen nadere regels vast te stellen voor gevallen
waarin een dergelijke samenloop van gebruik plaatsvindt. Dergelijke regels
zijn tot nog toe slechts vastgesteld voor de samenloop van gebruik voor privé-
en zakelijke doeleinden van personenauto's (artikel 15 van de Uitvoerings-
beschikking). Voor het gebruik van onroerend goed is op dit punt geen specia-

297. Tweede Kamer zitting 1977-1978, 14 887, Memorie van Toelichting, blz. 25.
298. J. Reugebrink, Omzetbelasting, zesde druk, Deventer 1990, blz. 197 en 210, meent dat be-
langhebbenden in de hier bedoelde gevallen een beroep kunnen doen op toepassing van artike115,
derde lid, van de Wet, omdat die bepaling - hoewel niet voor die gevallen geschreven - naar de
letter van toepassing is. Dit laatste geldt mijns inziens echter evenzeer voor artikel 3, eerste lid,
le[ter g, van de Wet. C.P. Tuk, Wetop de omzetbelasting 1968, tweede druk, Deventer 1979, blz.
372, gaat zonder meer uit van de toepasselijkheid van artikel 3, eerste lid, letter g, van de Wet.
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le regeling getroffen, zodat men voor de aftrek van voorbelasting aangewezen
is op de algemene regel van artike115, eerste lid, laatste zinsnede, van de Wet.

Bij de verwerving van een onroerend goed dat voor een gedeelte ten behoe-
ve van de onderneming en voor een gedeelte als woning wordt gebruikt, bete-
kent dit dat de aanschaffingsprijs of bouwprijs moet worden gesplitst in een
deel dat betrekking heeft op het ondernemingsgedeelte en een deel dat be-
trekking heeft op de woning. De omzetbelasting die toe te rekenen is aan het
laatstbedoelde deel is dan niet aftrekbaar.

De samenloop van gebruik voor zakelijke en privé-doeleinden komt ook
aan de orde bij een vakantiewoning die wordt verhuurd en die door de ver-
huurder tevens voor privé-doeleinden wordt gebruikt. De staatsscretaris heeft
dienaangaande het standpunt ingenomen dat de woning gedurende de periode
dat de woning niet aan derden wordt verhuurd, niet wordt gebruikt in het
kader van de onderneming, aangezien de woning in die periode beschikbaar is
voor gebruik ten behoeve van privé-doeleinden van de verhuurder.2~ Naar
mijn mening is dit standpunt te weinig genuanceerd. Er laten zich zeer wel
gevallen denken waarin een vakantiewoning geheel of nagenoeg geheel voor
de verhuur bestemd is en het privé-gebruik een incidenteel karakter draagt in
die zin dat de woning slechts wordt gebruikt om daarin de vakantie door te
brengen. Dit is zeker het geval als de verhuurder over meer dan één vakantie-
woning beschikt. In dergelijke gevallen ligt naar mijn mening een evenredige
verdeling van de voorbelasting naar rato van het werkelijke gebruik van de
woning voor de hand. Het door de staatssecretaris ingenomen standpunt lijkt
met name gefundeerd in gevallen waarin de verhuur van de woning ten op-
zichte van het privé-gebruik bijkomstig is en aannemelijk is dat het gebruik
voor privé-doeleinden voorop staat. Het vorenstaande klemt temeer indien de
vakantiewoning van dien aard is dat de woning niet gedurende het gehele jaar
kan worden gebruikt of indien het gebruik niet gedurende het gehele jaar is
toegestaan.3~

In het vorenstaande is uitgegaan van een gelijktijdige samenloop van ge-
bruik voor de onderneming en ander gebruik van het onroerend goed. Het
komt echter ook voor dat een onroerend goed achtereenvolgens uitsluitend
voor de onderneming en uitsluitend voor andere doeleinden wordt gebruikt,
of omgekeerd. Als een onroerend goed eerst voor privé-doeleinden wordt
gebruikt, is de aftrek van voorbelasting niet mogelijk. Als het onroerend goed
na enige tijd in gebruik wordt genomen ten behoeve van de onderneming,
bieden de wettelijke bepalingen niet de mogelijkheid alsnog een gedeelte van
de indertijd betaalde omzetbelasting in aftrek te brengen. Met deze omstan-
digheid worden met name ook startende ondernemers geconfronteerd. Naar

299. Resolutie van 18 juli 1983, nr. 283-9975, V-N 1983, blz. 1594.
300. Zie in dit verband ook Hof Amsterdam 22 januari 1980, nr. 2509177, V-N 1981, blz. 1173,
waarin uitgegaan wordt van de verhouding van het werkelijk gebruik van een goed in een geval
waarin dat goed slechts gedurende een gedeelte van het jaar pleegt te worden gebruikt.
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mijn mening werkt de wettelijke regeling hier onbillijk uit. Een regeling ana-
loog aan die voor de samenloop van gebruik voor belaste en vrijgestelde pres-
taties zou hier zeer wel denkbaar zijn.~t Ook de bepalingen van de Zesde
richtlijn, met name de artikelen 17 tot en met 20, verzetten zich mijns inziens
niet tegen een dergelijke regeling. In dit verband zij gewezen op hetgeen ge-
zegd is bij de totstandkoming van artikel7, tweede lid, letter b, van de Wet ten
aanzien van de aftrek van voorbelasting op goederen en diensten die uitein-
delijk een uitvinding mogelijk maken. Daarbij is gesteld dat er geen bezwaar
tegen bestaat dat de vóór de aanvang van het ondernemerschap in rekening
gebrachte omzetbelasting ter zake van aanschaffingen die ten behoeve van de
uitvinding zijn gebruikt, overeenkomstig de bepalingen inzake herziening van
de aftrek alsnog in de aftrek worden betrokken.302 Niet geheel duidelijk is
welke bepalingen inzake de herziening hier zijn bedoeld. Wellicht is bedoeld
de herziening van artikel 15, derde lid, van de Wet. Hiertegen pleit dat die
bepaling er, mede gelet op geschiedenis van de totstandkoming ervan, kenne-
lijk van uit gaat dat de desbetreffende persoon ondernemer is op het tijdstíp
dat hem de omzetbelasting in rekening wordt gebracht, terwijl evenbedoelde
goedkeuring ervan uitgaat dat dit in het gegeven geval niet zo is. Anderzijds
kunnen ook niet bedoeld zijn de bepalingen inzake de herziening van de aftrek
bij samenloop van gebruik voor privé- en zakelijke doeleinden, want die bepa-
lingen zijn er niet. Ik houd het er voor dat bedoeld is alsnog aftrek van voorbe-
lasting toe te staan voor die aanschaffingen waarvan later blijkt dat zij volledig
dienstbaar zijn geweest aan de uitoefening van de onderneming. Dit betekent
dat de meerbedoelde toezegging geen effect heeft in gevallen waarin een on-
roerend goed eerst feitelijk voor privé-doeleinden is gebruikt en vervolgens
wordt aangewend ten behoeve van de onderneming.

Als een onroerend goed eerst ten behoeve van de onderneming is gebruikt
en vervolgens in gebruik genomen wordt voor privé-doeleinden, bijvoorbeeld
als woning, verricht de ondernemer een interne levering in de zin van artikel3,
eerste lid, letter g, van de Wet. Indien deze levering plaats vindt binnen twee
jaar na het tijdstip van eerste ingebruikneming van het onroerend goed - het-
geen niet hetzelfde tijdstip behoeft te zijn als dat van de ingebruikneming door
de desbetreffende ondernemer - is de levering belast, in andere gevallen is de

301. In die zin ook J. Reugebrink, Omzetbelasting, zesde druk, Deventer 1990, blz. 199, die het
overigens mogelijk acht in deze gevallen teruggaaf van omzetbelasting te vragen, zij het binnen de
- vrijwel steeds te korte - teruggaaftermijn. C.P. Tuk, Wet op de omzetbelasting 1968, tweede
druk, Deventer 1979, blz. 361, geeft in gevallen van gemengd gebruik van goederen en diensten de
voorkeur aan het treffen van een regeling, wetke erop neerkomt dat de goederen en diensten
geacht worden geheel in de onderneming te worden gebruikt, terwijl het gebruik daarbuiten wordt
aangemerkt als een belastbare dienst. Vooreen dergelijke regeling biedt artikeló, tweede lid, van
de Zesde richtlijn de mogelijkheid.
302. Tweede Kamer zitting 1977-1978, 14 887, Memorie van Antwoord, blz. 19. Ter zijde zij
opgemerkt dat hierbij naar mijn mening een te laat tijdstip van de aanvang van het ondernemer-
schap wordt gehanteerd, gelet op de in paragraaf 4.2.4. vermelde jurisprudentie.
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levering vrijgesteld. Het gevolg van een en ander kan zijn een herziening van
de aftrek van voorbelasting. Deze herziening wordt in paragraaf 5.5.6. behan-
deld.

Hiervoor is aangegeven dat een samenloop van gebruik voor zakelijke en
privé-doeleinden zich ook voordoet ten aanzien van publiekrechtelijke licha-
men, die goederen en diensten zowel voor prestaties als ondernemer als voor
andere prestaties gebruiken. De hier vermelde regels zijn dienaangaande der-
halve ook van toepassing. Opmerkelijk is dat de staatssecretaris van Financiën
met betrekking tot deze vorm van samenloop van gebruik de regels die in de
artikelen 11 tot en met 14 van de Uitvoeringsbeschikking zijn opgenomen voor
de samenloop van gebruik voor belaste en voor vrijgestelde prestaties impera-
tief van toepassing heeft verklaard.'o3 Uiteraard kan een publiekrechtelijk li-
chaam tot een toepassing van die bepalingen niet worden gedwongen."" Ove-
rigens zal toepassing van die bepalingen in veel gevallen tot een redelijke uit-
komst leiden. In elk geval is hierdoor het hierboven besproken probleem met
betrekking tot het gebruik van een goed eerst buiten het kader van de onder-
neming en vervolgens in het kader van de onderneming in deze gevallen op-
gelost.

S.S.3. SAMENLOOP VAN GEBRUIK VOOR BELASTE EN VRIJGESTELDE

PRESTATIES

Ingevolge artikel 15, tweede lid, van de Wet is de aftrek van voorbelasting
uitgesloten voor zovergoederen en diensten worden gebezigd ten behoeve van
vrijgestelde prestaties.~os Dit betekent dat indien een onroerend goed wordt
gebruikt zowel voor belaste prestaties als voor vrijgestelde prestaties, de voor-
belasting op het onroerend goed slechts voor een gedeelte in aftrek kan wor-

303. Paragraaf 11, eerste lid, van de Toelichting Gemeenten, V-N 1969, blz. 396.
304. In die zin ook J. Reugebrink, Omzetbelasting, zesde druk, Deventer 1990, blz. 201, die
concludeert dat publiekrechtelijke lichamen in feite kunnen kiezen tussen de wettelijke regeling
en de regeling voor samenloop van gebruik voor belaste en vrijgestelde prestaties. Evenzo S.T.M.
Beelen en J.T. Sanders, Heffing van omzetbelasting bij publiekrechtelijke lichamen, Deventer
1988, blz. 61 en 62.
305. Voor de reikwijdte van het begrip `bezigen voor vrijgestelde prestaties' wordt verwezen naar
HR 17 februari 1988, nr. 24 092, BNB 1988I146 met noot van L.F. Ploeger, en Hof Amsterdam 3
december 1985, nr. 5049184, BNB 1987183. Ten aanzien van het gebruik van onroerende goederen
is van belang dat volgens laatstbedoelde uitspraak de exploitatie van een personeelskantine door
een bankbedrijf een afzonderlijke belaste activiteit vormt, welke los staat van de in hoofdzaak
vrijgestelde bancaire activiteiten. Hof's-Hertogenbosch 18 mei 1988, nr. 1067I87, BNB 1989~195,
heeft daarentegen in een geval waarin parkeerplaatsen aan personeelsleden ter beschikking wor-
den gesteld door een woningbouwvereniging beslist dat het parkeerterrein wordt gebruikt voor de
(vrijgestelde) verhuur van woningen. Dat is naar het mij voorkomt in strijd met HR 3 oktober
1979, nr. 19 358, BNB 1979I320 met noot van L.F. Ploeger, waarin de terbeschikkingstelling van
parkeerplaatsen aan personeelsleden als een afzonderlijke prestatie is aangemerkt, waarop het
BUA van toepassing is.
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den gebracht. Op de voet van artikel 15, vijfde lid, van de Wet zijn in de
artikelen 11 tot en met 14 van de Uitvoeringsbeschikking nadere regels gege-
ven voor de bepaling van het bedrag van de aftrekbare voorbelasting. Uit-
gangspunt van die regels is dat de voorbelasting op goederen en diensten, die
zowel voor belaste prestaties als vrijgestelde prestaties worden gebruikt, af-
trekbaar is naar de verhouding tussen de omzet van de belaste prestaties en de
totale omzet. Indien blijkt dat het werkelijke gebruik van evenbedoelde goe-
deren en diensten, als geheel genomen, niet overeenkomt met de omzetver-
houding, wordt het voor aftrek in aanmerking komende gedeelte van de voor-
belasting ingevolge artikel 11, tweede lid, van de Uitvoeringsbeschikking be-
rekend op basis van het werkelijke gebruik. Op grond van artikel 13, eerste
lid, van de Uitvoeringsbeschikking worden in afwijking van artikel 11 onroe-
rende goederen voor de toepassing van de aftrek afzonderlijk in aanmerking
genomen. Dit betekent mijns inziens dat ten aanzien van een onroerend goed
dat zowel voor belaste als vrijgestelde prestaties wordt gebruikt, de aftrek van
voorbelasting wordt bepaald om basis van de meerbedoelde omzetverhou-
ding, tenzij blijkt dat het werkelijke gebruik van dat onroerend goed daarmee
niet overeenkomt, in welk geval de aftrek van voorbelasting wordt bepaald op
basis van het werkelijke gebruik.

Met betrekking tot het gebruik van onroerende goederen komt het voor dat
een deel van het onroerend goed uitsluitend voor vrijgestelde en een ander
deel uitsluitend voor belaste prestaties wordt gebruikt. In een dergelijk geval,
waarin men van splitsbaar gemengd gebruik zou kunnen spreken~, vindt de
aftrek van voorbelasting gelet op het vorenstaande plaats op basis van het
werkelijk gebruik, waarbij in het algemeen kan worden uitgegaan van de in
gebruik zijnde oppervlakten."" Denkbaar is dat de kostprijs van het onroe-
rend goed, en daarmee de voorbelasting, niet evenredig op beide delen drukt.
Zo kan bij de verhuur van een woon-winkelpand, waarbij het winkelgedeelte
belast wordt verhuurd en de woning vrijgesteld, een groter deel van de kost-
prijs betrekking hebben op de woning dan blijkt uit de verhouding van de
oppervlakten. De vraag is dan of daarmee bij de bepaling van de aftrekbare
voorbelasting rekening moet worden gehouden. Een bevestigende beant-
woording van deze vraag lijkt voor de hand te liggen, aangezien op die manier
een juistere splitsing van de voorbelasting wordt bereikt dan op basis van om-
zetverhouding of het werkelijke gebruik van het pand. Toch is het de vraag of
een dergelijke verfijning nog wel past in het systeem van de artikelen 11 tot en
met 14 van de Uitvoeringsbeschikking. Daarbij moet worden bedacht dat,
zoals in paragraaf 3.5.1. is aangegeven, de Zesde richtlijn als uitgangspunt

306. J. Reugebrink, Omzetbelasting, zesde druk, Deventer 1990, blz. 207, spreekt in dit verband
van een gebruik dat `ruimtelijk' blijkt, terwijl C.P. Tuk, Wet op de omzetbelasting 1968, tweede
druk, Deventer 1979, blz. 360, spreekt van een `splitsing in materie'.
307. Bij bedrijfsruimten kan in voorkomende gevallen de verhouding van de inhoud van de ruim-
ten als basis worden gehanteerd.
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neemt de omzetverhouding en de Lid-Staten de mogelijkheid biedt de belas-
tingplichtigen toe te staan of te verplichten de aftrek van voorbelasting toe te
passen op basis van het werkelijke gebruik van het desbetreffende goed. In
beide gevallen heeft de bepaling van de aftrekbare voorbelasting een forfaitair
karakter. Naar mijn mening past een exacte vaststelling van de aftrekbare
voorbelasting in een bepaald geval niet goed in het systeem van de Zesde
richtlijn. Nu er geen aanwijzingen zijn dat de wetgever op dit punt van de
richtlijnbepalingen heeft willen afwijken, meen ik dat de verhouding van het
werkelijke gebruik het maximum is dat aan redelijkheid kan worden bereikt.
Overigens is het rekening houden met de kostprijs van de verschillende delen
van een onroerend goed ook uit praktisch oogpunt niet aantrekkelijk. Men
komt dan terecht in de beoordeling van kostencalculaties van de architect of
van de correspondentie inzake aanbestedingen en dergelijke.

In een aantal gevallen wordt een onroerend goed zowel gebruikt voor belas-
te als voor vrijgestelde prestaties, zonder dat deze beide vormen van gebruik
betrekking hebben op afzonderlijke delen van het onroerend goed. Men zou
hier kunnen spreken van onsplitsbaar gemengd gebruik. Zoals hiervoor aan-
gegeven wordt in die gevallen de aftrekbare voorbelasting bepaald op basis
van de omzetverhouding.30R In dit verband verdient opmerking dat ingevolge
artikel 14 van de Uitvoeringsbeschikking niet als relevante omzet geldt de
vergoeding voor het afstoten van goederen die in het bedrijf van de onder-
nemer zijn gebruikt. Op die manier wordt voorkomen dat incidentele om-
zetten van vaak aanzienlijke omvang de omzetverhouding verstoren. Zoals in
paragraaf 5.1.12. reeds is aangegeven komt aan evenbedoelde uitvoerings-
bepaling geen zelfstandige betekenis toe in die zin, dat zij de aftrek van de op
het afgestoten bedrijfsmiddel betrekking hebbende voorbelasting zou toe-
staan.309

Denkbaar is dat zich ten aanzien van een onroerend goed zowel splitsbaar
als onsplitsbaar gemengd gebruik voordoet. Te denken valt in dit verband aan
een onroerend goed, bestaande uit een kantoorgedeelte en een personeels-
kantine, dat gebruikt wordt door de exploitant van een administratiekantoor
tevens tussenpersoon in verzekeringen of een onroerend goed, bestaande uit
een kantoorgedeelte en een woning, dat gebruikt wordt door een bankier. In
deze gevallen is het gemengde gebruik van het gehele onroerend goed splits-
baar in kantoorgedeelte~kantine c.q. kantoorgedeelte~woning, maar is het ge-
mengde gebruik van het kantoorgedeelte niet splitsbaar.;'o Naar mijn mening

308. De vraag wat in dezen onder omzet moet worden verstaan is niet steeds eenvoudig te be-
antwoorden. Dit is met name een probleem bi j prestaties in de financiële sfeer. In de resolutie van
9 november 1982, nr. 282-15 703, V-N 1982, blz. 2281, zijn dienaangaande nadere aanwijzingen
gegeven.
309. Zie HR 19 oktober 1988, nr. 24 987, BNB 1989~72 met noot van A.L.C. Simons, ook gepu-
bliceerd in FED 1988~771 met mijn aantekening.
310. Zie de voorbeelden in D.B. Bijl en D.C. Smit, Onroerend goed; omzetbelasting en over-
drachtsbelasting, vierde druk, Deventer 1987, blz. 211 e.v.
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laat de strekking van de artikelen 11 en 13 van de Uitvoeringsbeschikking toe
in dergelijke gevallen eerst de voorbelasting op het onroerend goed te ver-
delen over kantoorgedeelte en kantine c.q. woning op basis van het werkelijke
gebruik en vervolgens de aan het kantoorgedeelte toe te rekenen voorbelas-
ting te splitsen op basis van de omzetverhouding.

De hiervoor beschreven wijze van berekening van het aftrekbare gedeelte
van de voorbelasting moet ingevolge artike112, eerste lid, van de Uitvoerings-
beschikking in eerste instantie geschieden op basis van de gegevens van het
belastingtijdvak waarin de belasting aan de ondernemer in rekening wordt
gebracht dan wel de belasting wordt verschuldigd.311 In gevallen waarin de
aftrek bij ingebruikname van het onroerend goed wordt herzien op de voet van
artikel 15, derde lid, van de Wet, dienen ingevolge artikel 12, tweede lid, van
de Uitvoeringsbeschikking als uitgangspunt de gegevens van het belasting-
tijdvak waarin het goed in gebruik genomen wordt. Bij de laatste aangifte van
het boekjaar waarin de ondernemer het goed is gaan gebruiken, moet het
aftrekbare gedeelte van de voorbelasting ingevolge artikel 12, derde lid, van
de Uitvoeringsbeschikking opnieuw worden berekend op basis van de gege-
vens van het gehele afgelopen boekjaar.

Op grond van artikel 15, tweede lid, van de Wet is ten aanzien van het
verrichten van bepaalde vrijgestelde prestaties aftrek van voorbelasting moge-
lijk. Het betreft hier onder meer bancaire en verzekeringsprestaties jegens
opdrachtgevers die buiten de EG wonen of gevestigd zijn. Op grond van deze
bepaling kan bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij, die ook cliënten
buiten de EG heeft, van de op het kantoorpand drukkende voorbelasting een
gedeelte in aftrek brengen.312 Sedert 1 januari 1989 is de tekst van de artikelen
11 tot en met 14 van de Uitvoeringsbeschikking zodanig aangepast, dat de
daarin gegeven regels ook gelden voor de samenloop van gebruik voor vrijge-
stelde prestaties zonder recht op aftrek en vrijgestelde prestaties met recht op
aftrek. Vóór evenbedoelde datum zagen die regels strikt genomen niet op deze
gevallen van samenloop van gebruik.3'3

De hiervoor beschreven regels voor de aftrek van voorbelasting gelden niet
slechts in gevallen waarin goederen en diensten gelijktijdig worden gebruikt
voor zowel belaste als vrijgestelde prestaties, maar ook in gevallen waarin de

311. Tot 1 januari 1989 waren relevant de gegevens van het belastingtijdvak waarin het onroerend
goed door de ondernemer werd betrokken. Het nadeel daarvan is dat dit belastingtijdvak een
ander kan zijn dan dat waarin de voorbelasting in aftrek kan worden gebracht. Zie in dit verband
ook J.L.M.J. Vervloed en W.B. Bod, Wegwijs in de BTW, tweede druk, Lelystad 1989, blz. 127.
312. J. Reugebrink, Omzetbelasting, zesde druk, Deventer 1990, blz. 200, vraagt zich terecht af
hce de aanspraak op aftrek in deze gevallen kan worden aangetoond. Opvallend is dat dienaan-
gaande geen nadere regels zijn gegeven, hetgeen voor de toepassing van het nultarief - waarmee
de hier bedoelde vrijstelling te vergelijken is - wel is geschied.
313. Ingevolge de Resolutie van 9 november 1982. nr. 282-15 703, V-N 1982, blz. 2281, konden
vrijgestelde prestaties met aftrek voor de toepassing van de regeling worden beschouwd als belaste
prestaties. Voor de splitsing van de voorbelasting in het bankbedrijf zijn nadere regels gegeven in
de Resolutie van 9 november 1982, nr. 282-15 703, V-N 1982, blz. 2281.
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goederen en diensten achtereenvolgens voor belaste en vrijgestelde prestaties,
of omgekeerd, worden gebruikt.

Artikel 15, vijfde lid, van de Wet voorziet niet in nadere regels ten aanzien
van de samenloop van gebruik van een goed voor belaste prestaties en voor
prestaties als bedoeld in het BUA. Indien bijvoorbeeld een onroerend goed
gebruikt wordt zowel voor belaste prestaties als ten behoeve van de huisves-
ting van personeel (dienstwoning), dan is de op het onroerend goed druk-
kende voorbelasting ingevolge artikel 1, eerste lid, van het BUA niet aftrek-
baar voor zover het wordt gebruikt voor het verlenen van huisvesting van per-
soneel. In het algemeen zal bij een samenloop van gebruik van een onroerend
goed voor belaste prestaties en prestaties als bedoeld in het BUA sprake zijn
van splitsbaar gemengd gebruik. Op basis van de oppervlakteverhouding kan
dan de aftrekbare voorbelasting worden bepaald. Indien geen sprake is van
splitsbaar gemengd gebruik zal niet steeds een omzetverhouding kunnen wor-
den vastgesteld. Denkbaar is bijvoorbeeld dat een kantine ook wordt gebruikt
voor het gelegenheid geven tot sport of ontspanning aan het personeel; bij
laatstbedoelde prestaties is geen sprake van omzet.314 Uit het vorenstaande
kan worden geconcludeerd dat aan een regeling als opgenomen in de artikelen
11 en 12 van de Uitvoeringsbeschikking ten aanzien van de hier bedoelde sa-
menloop van gebruik geen toegevoegde waarde is toe te kennen. Dit is naar
mijn mening anders met betrekking tot de regeling van artikel 13 van de Uit-
voeringsbeschikking. Dit aspect wordt in paragraaf 5.5.5. nader bezien.

Het is denkbaar dat prestaties, waarvoor een onroerend goed wordt ge-
bruikt, zijn te kwalificeren als vrijgestelde prestaties in de zin van artikel 11
van de Wet en tevens als prestaties als bedoeld in het BUA. In die gevallen
dient bij de aftrek van voorbelasting naar mijn mening gelet op de wetssyste-
matiek te worden uitgegaan van vrijgestelde prestaties.;ts

Overigens dient te worden bedacht dat de Zesde richtlijn bij het geven van
regels voor de samenloop van verschillende vormen van gebruik slechts onder-
scheid maakt tussen gebruik voor handelingen die recht op aftrek geven en
gebruik voor handelingen die geen recht op aftrek geven.3'6
Die regels gelden derhalve ook in de hier bedoelde gevallen van samenloop
van gebruik.

314. De problemen ten aanzien van de splitsing van de voorbelasting worden in dergelijke geval-
len veelal voorkomen door het bepaalde in artikel 4 van het BUA, op grond waarvan aftrek van
voorbelasting is toegestaan indien de kosten van personeelsvoorzieningen niet hoger zijn dan f
500 per werknemer per jaar.
315. In die zin ook TC 2 december 1974, nr. 10 619 O'68, BNB 1975I154, en - impliciet - HR 17
februari 1988, nr. 24 092, BNB 1988I146 met noot van L.F. Ploeger. De kwalificatie is van belang,
omdat ten aanzien van prestaties als bedoeld in het BUA de aftrek van voorbelasting niet steeds is
uitgesloten.
316. Zie paragraaf 3.5.1.
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S.S.4. SAMENLOOP VAN GEBRUIK VOOR BELASTE EN ONBELASTE PRESTATIES

Naast de gevallen van samenloop van gebruik voor zakelijke en privé-doelein-
den en gebruik voor belaste en vrijgestelde prestaties doen zich ook andere
gevallen voor van samenloop voor belaste en onbelaste prestaties. In de eerste
plaats valt hier te denken aan landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bos-
bouwers die goederen en diensten gebruiken voor zowel prestaties die onder
de zogenoemde landbouwregeling vallen als andere prestaties. Voor eerst-
bedoelde prestaties zijn de landbouwers ingevolge artike127, eerste lid, van de
Wet geen omzetbelasting verschuldigd. Daar staat tegenover dat de op die
prestaties betrekking hebbende voorbelasting ingevolge artike127, tweede lid,
van de Wet niet voor aftrek in aanmerking komt. Voor de samenloop van
gebruik voor beide soorten prestaties gelden dezelfde regels als voor de sa-
menloop van gebruik voor belaste en vrijgestelde prestaties, die in paragraaf
5.5.3. zijn beschreven. Op grond van artikel 14a van de Uitvoeringsbeschik-
king worden de prestaties in het kader van de landbouwregeling voor de toe-
passing van die regels aangemerkt als vrijgestelde prestaties waarvoor geen
recht op aftrek bestaat. Deze bepaling, die sedert 1 januari 1979 geldt, is geba-
seerd op de delegatiebepaling van artikel 27, zevende lid, van de Wet.31

Ten aanzien van notarissen en gerechtsdeurwaarders is goedgekeurd dat zij
ter zake van hun werkzaamheden als openbaar ambtenaar geen omzetbelas-
ting voldoen."~ Maken zij van deze goedkeuring gebruik dan is de voorbelas-
ting die op deze werkzaamheden betrekking heeft niet aftrekbaar. Het kan dus
voorkomen dat notarissen en gerechtsdeurwaarders goederen gebruiken voor
zowel werkzaamheden waarvoor aftrek van voorbelasting mogelijk is als voor
werkzaamheden waarvoor dat niet het geval is. Aan evenbedoelde goedkeu-
ring is onder meer de voorwaarde verbonden dat de desbetreffende notaris of
gerechtsdeurwaarder in deze gevallen de aftrekbare voorbelasting bepaalt op
de voet van de artikelen 11 tot en met 14 van de Uitvoeringsbeschikking.

S.S.S. HERZIENINGSPERIODE

In de voorgaande paragrafen is aan de orde geweest de wijze waarop met
betrekking tot onroerende goederen de aftrekbare voorbelasting wordt be-
paald bij ontvangst van de desbetreffende factuur of het verschuldigd worden

317. Tot 1 januari 1979 was in artikel 27 van de Uitvoeringsbeschikking een samenloopbepaling
van beperkter strekking opgenomen. De vraag of de inhoud van deze bepaling binnen de aan de
minister gegeven bevoegdheid viel, is bevestigend beantwoord door Hof 's-Gravenhage 18 april
1978, nr. 57~77, BNB 19791218.
318. Zie paragraaf 4.2.6.
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van de desbetreffende belasting en de wijze waarop de aftrek van voorbelas-
ting wordt herrekend in twee volgende stadia, namelijk bij de ingebruikne-
ming van het onroerend goed, indien dat in een later belastingtijdvak plaats-
vindt, en bij het einde van het boekjaar waarin het onroerend goed in gebruik
is genomen. De aldus uiteindelijk toegepaste aftrek van voorbelasting wordt
voor onroerende goederen op grond van artikel 13 van de Uitvoeringsbeschik-
king nog gedurende negen volgende (boek)jaren herzien indien en voor zover
de aard van het gebruik van het onroerend goed verandert ten opzichte van dat
in het evenbedoelde boekjaar.

Gedurende dit tijdvak wordt de aftrek van voorbelasting jaarlijks herzien
op basis van het gebruik dat in het desbetreffende jaar van het onroerend goed
is gemaakt. Aan het einde van elk van de negen boekjaren wordt telkens 10010
van de voorbelasting opnieuw getoetst aan de regels voor de aftrek van voor-
belasting. Daarbij moeten tegenover elkaar worden gesteld het in het des-
betreffende jaar op basis van het gebruik `verdiende' bedrag aan omzetbelas-
ting en eentiende gedeelte van het bedrag aan belasting dat aanvankelijk in
aftrek is gebracht. Het verschil moet op de aangifte over het laatste belasting-
tijdvak in het boekjaar worden voldaan, dan wel in aftrek worden gebracht.
De onderhavige herzieningsregeling gaat er als het ware van uit dat de aan-
vankelijke aftrek van voorbelasting voor eentiende gedeelte - het gedeelte dat
is toe te rekenen aan het jaar van ingebruikneming - definitief is en voor het
resterende negentiende gedeelte het karakter heeft van een voorschot. In de
negen volgende jaren moet blijken voor welk bedrag aan voorbelasting in feite
aanspraak op aftrek bestaat.

Herziening van de aftrek aan het einde van het boekjaar vindt ingevolge
artikel 13, vierde lid, van de Uitvoeringsbeschikking niet plaats als in het des-
betreffende jaar de aftrekbare omzetbelasting niet meer dan 1001o verschilt van
de aanvankelijk in aftrek gebrachte belasting. Uit de tekst van deze bepaling
blijkt dat voor de beoordeling of de 10o1o-marge al of niet wordt overschreden,
de aanvankelijk in aftrek gebrachte voorbelasting tot uitgangspunt moet wor-
den genomen en niet de aftrekbare voorbelasting op basis van de gegevens van
het jaar waarop de herziening betrekking heeft.

De herziening van de aftrek van voorbelasting komt gedurende de herzie-
ningsperiode niet slechts aan de orde als er verandering komt in de verhouding
van het gelijktijdige gebruik van een onroerend goed voor belaste en vrijge-
stelde prestaties, maar ook als het gebruik van het onroerend goed uitsluitend
voor vrijgestelde prestaties wordt gevolgd door gebruik voor uitsluitend belas-
te prestaties of omgekeerd. Herziening van de aftrek van voorbelasting vindt
ook plaats als de aard van het gebruik van een onroerend goed zich niet wij-

zigt, maar het daarop van toepassing zijnde omzetbelastingregime wijziging
ondergaat. Als de verhuur aanvankelijk vrijgesteld was van omzetbelasting en
binnen de herzieningsperiode wordt gekozen voor belaste verhuur, dient de
aftrek van voorbelasting te worden herzien. Dit is ook het geval als met be-
trekking tot een bepaalde prestatie de vrijstelling van omzetbelasting in de
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loop van de herzieningsperiode door een wetswijziging vervalt of als een aan-
vankelijk belaste prestatie wordt vrijgesteld.319

Bij de verhuur van een onroerend goed kan het voorkomen dat het goed na
beëindiging van de verhuur een tijdlang leegstaat alvorens het goed opnieuw
wordt verhuurd dan wel voor andere prestaties wordt aangewend. Voor zover
een dergelijke leegstand zich voordoet tijdens de voor het desbetreffende on-
roerend goed geldende herzieningsperiode rijst de vraag of en in hoeverre de
aan het tijdvak waarin het goed leeg staat toe te rekenen voorbelasting voor
aftrek in aanmerking komt. Bij de beantwoording van deze vraag kunnen vier
benaderingswijzen worden onderkend. Men kan de leegstand op zichzelf be-
schouwen en op grond van de tekst van artikel 15 van de Wet concluderen dat
de aftrek van voorbelasting niet is uitgesloten in gevallen van leegstand. Dit
betekent dat voor de periode waarin een onroerend goed leeg staat aanspraak
op aftrek van voorbelasting bestaat.320 In de tweede benaderingswijze wordt
de periode van leegstand voor de toepassing van de herzieningsregeling geheel
verwaarloosd. Alleen het werkelijk gebruik -voor belaste of vrijgestelde pres-
taties - bepaalt de mate waarin aftrek van voorbelasting mogelijk is. Wanneer
de leegstand een geheel boekjaar omvat, vindt geen herziening van de oor-
spronkelijk toegepaste aftrek van voorbelasting plaats.'Zl In de derde benade-
ringswijze wordt de periode van leegstand als het ware gekoppeld aan de daar-
aan voorafgaande periode waarin het onroerend goed is gebruikt. De aard van
laatstbedoeld gebruik is dan beslissend voor de vraag of voor de periode van
leegstand aanspraak op aftrek van voorbelasting bestaat.322 De vierde benade-
ringswijze gaat voor de beantwoording van de onderhavige vraag uit van de
aard van het gebruik dat na de leegstand van het onroerend goed wordt ge-
maakt. Deze laatste benaderingswijze verdient naar mijn mening de voor-
keur. Op deze manier wordt aansluiting verkregen met de regels die ten aan-
zien van de aftrek van voorbelasting gelden bij leegstand van het onroerend
goed onmiddellijk na de verwerving ervan. Op grond van artikel 15, derde lid,
van de Wet wordt in dat geval de aftrekbaarheid van de voorbelasting uit-
eindelijk bepaald door het feitelijk gebruik dat van het goed zal worden ge-
maakt. Ook past een dergelijke benaderingswijze naar mijn mening beter bij
de status van het onroerend goed tijdens de herzieningsperiode. Het is be-
schikbaar voor gebruik en daarom is het redelijk de aard van dat gebruik tot

319. In die zin ook HR 7 mei 1980, nr. 19 841, BNB 19801185 met noot van C.P. Tuk.
320. In die zin Hof Arnhem 10 januari 1986, nr. 0176I1984, BNB 1987197, besproken door E.H.
van den Elsen, Omze[belasting bij leegstand van onroerend goed bestemd voor de verhuur,
Weekblad 1986I5748, blz. 1382 e.v. Ook J. Reugebrink, Omzetbelasting, zesde druk, Deventer
1990, blz. 208, kiest voor deze benaderingswijze.
321. Deze benaderingswijze wordt gevolgd in Hof Amsterdam 22 januari 1980, nr. 2509177, V-N
1981, blz. 1173. Ook S.T.M. Beelen en J.T. Sanders, Heffing van omzetbelasting bij publiek-
rechtelijke lichamen, Deventer 1988, blz. 68, verdedigen deze benaderingswijze.
322. Aan deze benaderingswijze lijkt de Redactie Vakstudie Nieuws, V-N 1986, blz. 1234, de
voorkeur te geven.
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uitgangspunt te nemen voor de aftrek van voorbelasting. Ten slotte leidt het
op zichzelf beschouwen van de leegstand tot mijns inziens onaanvaardbare
gevolgen. Indien bijvoorbeeld de verhuurder van een woning tijdens de voor
die woning geldende herzieningsperiode te maken krijgt met leegstand, zou
een gedeelte van de voorbelasting op die grond voor aftrek in aanmerking
komen, terwijl de verhuur van de woning niet anders dan vrijgesteld van om-
zetbelasting kan zijn.

Nog gecompliceerder is de toepassing van de herzieningsregels voor de af-
trek van voorbelasting in gevallen waarin van opvolgend gebruik geen sprake
meer is. Te denken valt aan het geval waarin een onroerend goed binnen de
daarvoor geldende herzieningsperiode teloor gaat, bijvoorbeeld door brand.
In artikel 13 van de Uitvoeringsbeschikking is geen voorziening getroffen voor
het geval een onroerend goed een (resterende) levensduur heeft die korter is
dan de herzieningsperiode. Uitgaande van de gedachte dat de aftrekbaarheid
van de voorbelasting gerelateerd dient te zijn aan de aard van het gebruik dat
van het onroerend goed wordt gemaakt, zou in deze gevallen een aftrek op
basis van het gebruik dat van het onroerend goed feitelijk is gemaakt juist zijn.
Geen van de hiervoor vermelde benaderingswijzen leidt dan tot het juiste re-
sultaat. Dit resultaat valt in het thans geldende systeem van herziening van de
aftrek naar mijn mening slechts te bereiken door naar analogie van artikel 13a
van de Uitvoeringsbeschikking te bepalen dat in de hier bedoelde gevallen een
fictief gebruik van het onroerend goed wordt gemaakt tot het einde van de
daarvoor geldende herzieningsperiode. De kwalificatie van dit gebruik zou
dan vervolgens moeten worden vastgesteld op het gemiddelde gebruik dat van
het onroerend goed feitelijk is gemaakt. Is het onroerend goed een jaar voor
belaste prestaties gebruikt en drie jaar voor vrijgestelde prestaties en vervol-
gens door brand verloren gegaan, dan zou het fictieve gebruik voor de reste-
rende zes jaren kunnen worden gekwalificeerd als gebruik voor eenvierde
voor belaste en drievierde voor vrijgestelde prestaties.3z3

Voor onroerend goed dat vóór 1 januari 1979 door een ondernemer in ge-
bruik is genomen geldt de hiervoor beschreven herzieningsregeling niet. De
herziening van de aftrek vindt dan nog plaats op de voet van de vóór die datum
geldende bepalingen. Deze houden in dat de aftrek wordt herzien aan het
einde van elk van de vier boekjaren na dat van de aanschaffing van het goed,
en wel telkens voor 2001o van de voorbelasting. De herziening van de aftrek
vindt dan voor het laatst plaats in het jaar waarin het goed wordt doorgeleverd.
Wanneer de ondernemer die het goed vóór 1 januari 1979 in gebruik heeft
genomen, het goed vanaf die datum met omzetbelasting levert, geldt voor de
afnemer ten aanzien van die omzetbelasting wel de hierboven beschreven her-
zieningsregeling.

323. Ook J. Reugebrink, Omzetbelasting, zesde druk, Deventer 1990, blz. 207, concludeert dat
de duur van de herzieningsperiode niet steeds voor de hand liggend is. Zo dient ook nog te worden
herzien als op het goed niet meer wordt afgeschreven.
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In paragraaf 5.3.3. is aangegeven dat de in de artikelen 11 tot en met 14 van de
Uitvoeringsbeschikking gegeven regels voor de bepaling van de aftrekbare
voorbelasting niet gelden in geval van samenloop van gebruik van een on-
roerend goed voor belaste prestaties en prestaties als bedoeld in het BUA. Dit
betekent dat in die gevallen voor het desbetreffende onroerend goed ook geen
herzieningsperiode geldt. Niettemin bestaat aan een regeling overeenkomstig
die van artikel 13 van de Uitvoeringsbeschikking naar mijn mening wel be-
hoefte. Indien een ondernemer de naast de kantoorruimte gelegen woning tot
dienstwoning bestemt, bestaat dienaangaande geen aanspraak op aftrek. Als
nu na bijvoorbeeld zeven jaren de dienstwoning bij de kantoorruimte wordt
gevoegd, voorzien de wettelijke bepalingen niet in een aanspraak op aftrek
van de aan de volgende drie jaren toe te rekenen voorbelasting op het on-
roerend goed.''4 De ondernemer zou in dat geval een beroep kunnen doen op
de artikelen 17, vijfde lid, en 20 van de Zesde richtlijn, op grond van welke
bepalingen een herzieningsperiode geldt voor goederen die worden gebruikt
zowel voor prestaties waarvoor geen recht op aftrek bestaat als prestaties
waarvoor wel recht op aftrek bestaat. Er geldt hier geen beperking tot goede-
ren die worden gebruikt zowel voor vrijgestelde als belaste prestaties. Ook het
omgekeerde geval is denkbaar. Indien de inspecteur in dat geval al zou kunnen
stellen dat de aftrek van voorbelasting indertijd tot een te hoog bedrag heeft
plaatsgevonden, dan baat die stelling hem na ommekomst van de naheffings-
termijn toch niet. De inspecteur kan bovendien geen beroep doen op de even-
genoemde bepalingen van de Zesde richtlijn, aangezien die bepalingen in dit
geval voor de ondernemer ongunstiger zijn dan de wettelijke bepalingen.;'S
Om onbillijke - en naar ik aanneem ook ongewenste - gevolgen van het ont-
breken van een regeling op dit punt te voorkomen, ligt het scheppen van een
regeling analoog aan die van de artikelen 11 tot en met 14 van de Uitvoerings-
beschikking voor deze gevallen in de rede. Dit zou eenvoudig kunnen op de
wijze zoals dat in artikel 14a van de Uitvoeringsbeschikking voor landbouwers
is geschied. Weliswaar voorzien de artikelen 15, vijfde lid, en 16 van de Wet op
dit punt niet in het stellen van nadere regels, doch die regels kunnen worden
gebaseerd op artikel 39 van de Wet. Op grond van dat artikel kunnen bij alge-
mene maatregel van bestuur nadere, zo nodig van de Wet afwijkende, regels
worden gegeven ter vergemakkelijking van de heffing of andere in het kader
van de Wet passende nadere regels ter aanvulling van de in de Wet geregelde

324. In HR 14 september 1988, nr. 24 943, BNB 1988I306, is voor de toetsíng van de kostprijs van
de verrichte prestatie aan het in artikel 4 van het BUA bedoelde bedrag van f500 artikel 13 van de
Uitvoeringsbeschikking in die zin analogisch toegepast, dat van de aanschaffingskosten van het
onroerend goed l001o aan het desbetreffende boekjaar werd toegerekend. D.G. van Vliet, De
keuken van de kapper. Afschrijving bij Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting, Weekblad 19891
5863, blz. 426 e.v. lijkt daaruit af te leiden dat de herzieningsregels van overeenkomstige toepas-
sing zijo op het gebruik van goederen voor prestaties als bedoeld in het BUA. Een dergelijke
conclusie kan naar mijn mening uit het arrest echter niet zonder meer worden getrokken.
325. Zie paragraaf 3.1.3.
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onderwerpen. Het onderhavige geval kan mijns inziens onder de laatstbedoel-

de gevallen worden gerangschikt.

S.S.Ó. FICTIEF GEBRUIK NA LEVEKING

In artikel 13a van de Uitvoeringsbeschikking is een bijzondere herzienings-
regel opgenomen voor het geval het onroerend goed vóór het einde van de

voor het goed geldende herzieningsperiode wordt geleverd. In dat geval wordt

gedaan alsof in het tijdvak vanaf de levering tot het einde van de herzienings-

periode het gebruik van het goed door de ondernemer wordt voortgezet. Dit

fictieve gebruik wordt geacht ten behoeve van vrijgestelde prestaties te zijn

ingeval de levering vrijgesteld is, en voor belaste prestaties ingeval de levering

belast is.
Dit betekent dat in het geval er vrijgesteld geleverd wordt en er met be-

trekking tot de aanschaf of het voortbrengen van het onroerend goed omzet-

belasting in aftrek is gebracht, een herziening van de aftrek moet plaatsvinden

voor wat betreft de resterende herzieningsperiode. Hetzelfde geldt indien het

onroerend goed belast geleverd wordt en de voorbelasting op het onroerend

goed niet volledig in aftrek is gebracht. De herziening van de aftrek geschiedt

in één keer bij de aangifte over het belastingtijdvak waarin de levering van het

goed heeft plaatsgevonden.
Het vorenstaande is eveneens van toepassing in gevallen waarin de onder-

nemer tijdens de herzieningsperiode een onroerend goed overbrengt naar zijn

privé-vermogen. In dit verband moeten de volgende gevallen worden onder-
scheiden:
a. Over het goed wordt voor privé-doeleinden beschikt binnen twee jaren na

de eerste ingebruikneming van het goed. De levering in de zin van artikel3,

eerste lid, letter g, van de Wet is dan belast, zodat de ondernemer geacht

wordt het goed tijdens de resterende herzieningsperiode voor belaste pres-

taties te hebben gebruikt. Op de ter zake verschuldigde omzetbelasting kan

hij de aan de resterende herzieningsperiode toe te rekenen voorbelasting in

aftrek brengen, indien en voor zover die belasting aanvankelijk niet in af-

trek was gebracht.
b. Het beschikken voor privé-doeleinden vindt later plaats. De levering van

het onroerend goed is dan vrijgesteld, zodat de aan de resterende herzie-

ningsperiode toe te rekenen voorbelasting moet worden terugbetaald, in-

dien en voor zover deze belasting aanvankelijk in aftrek was gebracht. In

deze gevallen zal de ondernemer geen gebruik maken van de mogelijkheid

het onroerend goed belast te leveren.
Wanneer in het kader van de overdracht van een onderneming of een deel

daarvan onroerend goed wordt overgedragen, is ter zake op grond van artikel

31 van de Wet nimmer omzetbelasting verschuldigd als de overnemende partij

de onderneming voortzet. Het gevolg van deze ontheffing van belasting is on-
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der meer dat de overnemende partij de rechten en verplichtingen die de over-
dragende partij op grond van de herzieningsbepalingen had, overneemt. Ge-
durende de nog resterende herzieningsperiode zal de overnemende partij zo
nodig aan het eind van elk jaar de vereiste correcties moeten aanbrengen. Dit
betekent dat hij zich bij de overname van de onderneming zal moeten ver-
gewissen van omvang van evenbedoelde rechten en verplichtingen. Bij de
overdragende partij wordt geen fictief gebruik tot het einde van de herzie-
ningsperiode aangenomen, zodat voor hem de overdracht geen enkel gevolg
heeft voor wat de omzetbelasting betreft.

Indien een onroerend goed reeds in het jaar van ingebruikneming - het
eerste jaar van de herzieningsperiode -opnieuw wordt geleverd, rijst de vraag
of en in hoeverre de regeling van het fictieve gebruik van toepassing is. Gelet
op de tekst van de artikelen 13, tweede lid, en 13a van de Uitvoeringsbe-
schikking zou verdedigd kunnen worden dat die regeling slechts toepassing
kan vinden in de jaren na dat van de ingebruikneming van het onroerend goed.
Naar mijn mening kan het bezwaarlijk de bedoeling van de minister zijn ge-
weest de herzieningsregels in gevallen als deze niet van toepassing te doen zijn.
Een andere opvatting dienaangaande zou tot onaanvaardbare gevolgen lei-
den. Als bijvoorbeeld een ondernemer een nieuw pand koopt op 1 januari
1989, dat pand vervolgens voor vrijgestelde prestaties gaat gebruiken en het
op 1 december 1989 doorlevert aan een andere ondernemer, die het eveneens
voor vrijgestelde prestaties gaat gebruiken, is de laatstbedoelde levering be-
last. Als de regeling van artikel 13a van de Uitvoeringsbeschikking niet van
toepassing is wordt voor de resterende herzieningsperiode geen gebruik voor
belaste prestaties aangenomen. Het resultaat is dan dat van de voorbelasting
van de ondernemer niets in aftrek kan worden gebracht, zodat uiteindelijk ten
aanzien van hetzelfde onroerend goed tweemaal niet-aftrekbare omzetbelas-
ting wordt geheven. Aan deze consequentie zou slechts zijn te ontkomen door
te stellen dat het onderhavige onroerend goed in feite voor twee doeleinden is
gebruikt, namelijk voor vrijgestelde prestaties in de periode 1 januari tot 1
december en voor belaste prestaties, namelijk de levering van het onroerend
goed. Een probleem is dan wel de wijze waarop de voorbelasting moet worden
gesplitst in een aftrekbaar en een niet-aftrekbaar deel.

Gelet op het vorenstaande brengt een redelijke toepassing van artikel 13a
van de Uitvoeringsbeschikking naar mijn mening met zich, dat de daarin ver-
vatte herzieningsregeling ook wordt toegepast bij levering van het onroerend
goed in het jaar van ingebruikneming.326

De vraag is of de hier bedoelde herzieningsregel ook geldt in gevallen waar-
in een levering van een onroerend goed plaatsvindt dat inmiddels van aard is
veranderd. Zo kan zich het geval voordoen dat een onroerend goed door

326. J.L.M.J. Vervloed en W.B. Bod, Wegwijs in de BTW, tweede druk, Lelystad 1989, blz. 132
en 153, menen dat de praktijk zich in deze gevallen zal redden met een herziening van de af[rek
van voorbelasting als ware artikel 13a van de Uitvoeringsbeschikking van toepassing.
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brand wordt verwoest en vervolgens de resten - bijvoorbeeld grond met fun-
dering - worden geleverd, welke levering plaatsvindt binnen de voor het oor-
spronkelijke onroerend goed geldende herzieningsperiode. Naar mijn mening
vindt in dit geval een levering plaats van een ander onroerend goed dan het
oorspronkelijke, zodat een herziening van de aftrek van voorbelasting op de
voet van artikel 13a van de Uitvoeringsbeschikking niet aan de orde kan ko-
men.'Z' Zoals in paragraaf 5.5.5. is aangegeven acht ik een herziening van de
aftrek van voorbelasting ten aanzien van het oorspronkelijke onroerend goed
in de gevallen als hier bedoeld wel wenselijk.

S.S.7. VERBOUWINGEN VAN ONROEREND GOED

Een verbouwing van een onroerend goed kan gevolgen hebben voor de toe-
passing van de omzetbelastingbepalingen ten aanzien van onroerend goed. In
deze paragraaf wordt ingegaan op de gevolgen van verbouwingen met betrek-
king tot de aftrek van voorbelasting. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tus-
sen gevallen waarin de verbouwing zo ingrijpend is dat daardoor een onroe-
rend goed wordt vervaardigd en gevallen waarin dat niet zo is.

Wanneer een onroerend goed zo ingrijpend wordt verbouwd dat daardoor
een nieuw onroerend goed ontstaat, vangt ten aanzien van dit goed een nieuwe
herzieningsperiode aan voor wat betreft de aftrek van voorbelasting. Als een
dergelijke verbouwing plaatsvindt binnen de voor het oorspronkelijke onroe-
rend goed geldende herzieningsperiode, rijst de vraag wat de gevolgen daar-
van zijn voor de aftrek van de voorbelasting van dat onroerend goed. In dit
geval kan onderscheid gemaakt worden tussen:

a. Gevallen waarin het in gebruik nemen van het nieuwe pand een levering in
de zin van artikel3, eerste lid, letter h, van de Wet betekent. Ter zake van die
levering moet omzetbelasting worden voldaan over de geactualiseerde kost-
prijs.3~ Aangezien deze heffingsmaatstaf inede betrekking heeft op het oude
pand, dat is opgegaan in het nieuwe, lijkt het redelijk de ondernemer recht op
aftrek te verlenen van de omzetbelasting die op het oorspronkelijke pand
drukt, voor zover die belasting is toe te rekenen aan de resterende herzienings-
periode. Als bijvoorbeeld een in 1986 aangeschaft pand na tot en met 1989 te

zijn gebruikt voor vrijgestelde prestaties, in 1990 wordt verbouwd tot een
nieuw pand, zal de aan de resterende herzieningsperiode van het oorspronke-
lijke pand toe te rekenen voorbelasting, in dit geva160~1o van de totale voorbe-
lasting, alsnog in aftrek kunnen worden gebracht.3z9

327. In die zin ook Hof Amsterdam 25 juni 1986, nr. 4075I85, FED 1987I154.
328. Zie paragraaf 4.4.4.
329. In die zin ook de Resolutie van 27 juni 1979, nr. 279-7382, V-N 1979, blz. 1289.
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b. Gevallen waarin de verbouwing niet leidt tot een interne levering als hier-
voor bedoeld. Gesteld zou kunnen worden dat het oorspronkelijke pand na de
vervaardiging van het nieuwe pand nog wordt gebruikt voor de prestaties
waarvoor het nieuwe pand wordt aangewend. In de resterende herzienings-
periode van het oorspronkelijke pand- in bovenvermeld voorbeeld zes jaren -
zou dan de eventuele herziening van de op dat pand drukkende voorbelasting
plaats kunnen vinden op basis van het gebruik dat van het nieuwe pand wordt
gemaakt. Als bijvoorbeeld het oorspronkelijke pand is gebruikt voor vrijge-
stelde prestaties en derhalve de voorbelasting niet in aftrek is gebracht, kan bij
aanwending van het nieuwe pand voor belaste prestaties van de voorbelasting
op het oorspronkelijke pand aan het einde van elk van de zes volgende jaren
nog eentiende deel in aftrek worden gebracht.

Een complicatie doet zich voor als het nieuwe pand wordt doorgeleverd
binnen de voor het oorspronkelijke pand geldende herzieningsperiode. Met
betrekking tot de voorbelasting op het nieuwe pand geldt dan de regeling van
het fictieve gebruik tot aan het einde van de voor dat pand geldende herzie-
ningsperiode. De vraag is of dezelfde regeling ook kan worden toegepast ten
aanzien van de voorbelasting op het oorspronkelijke pand. Wanneer men er-
van uit wil gaan dat de aftrekbaarheid van de voorbelasting op het oorspronke-
lijke pand bepaald wordt door de aard van het gebruik dat van het nieuwe
pand gemaakt wordt, zal men het fictieve gebruik van het nieuwe pand even-
eens in aanmerking kunnen nemen voor de aftrek van voorbelasting ten aan-
zien van het oorspronkelijke pand. Gelet op de strekking van de artikelen 11
tot en met 14 van de Uitvoeringsbeschikking wordt naar mijn mening op die
manier een redelijk resultaat bereikt. Het zwakke punt in de redenering is
echter dat op deze manier een herziening van de aftrek van voorbelasting
plaatsvindt ten aanzien van een goed dat omzetbelastingtechnisch niet meer
bestaat. Daar staat tegenover dat artikel 13 van de Uitvoeringsbeschikking,
zoals in paragraaf 5.5.5. vermeld, niet voorziet in een beëindiging van de her-
ziening van de aftrek van voorbelasting in gevallen waarin het desbetreffende
goed niet meer bestaat en daarmee kennelijk een posthuum gebruik van een
goed voor de toepassing van de herzieningsregels niet zonder meer uitsluit.

Als de verbouwing niet leidt tot de vervaardiging van een nieuw onroerend
goed zijn de gevolgen voor de omzetbelasting beperkt tot de voorbelasting op
de kosten van de verbouwing. De herzieningsregels blijven dan van toepassing
op de voorbelasting met betrekking tot de aanschaffing van het onroerend
goed. Het antwoord op de vraag of en in hoeverre aftrek mogelijk is van de
voorbelasting met betrekking tot de verbouwing wordt bepaald door de aard
van het gebruik dat van het verbouwde onroerend goed wordt gemaakt.

In een aantal gevallen zullen de hier bedoelde verbouwingen van een zoda-
nig omvangrijke aard zijn, dat (een deel van) de kosten moet worden geacti-
veerd voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. De vraag rijst of voor de
omzetbelasting in zulke gevallen artikel 13 van de Uitvoeringsbeschikking
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geldt, met andere woorden of de aftrek van voorbelasting op die kosten even-
tueel in de volgende negen jaren moet worden herzien. In sommige gevallen
zal het achterwege laten van een dergelijke herziening tot een onredelijk resul-
taat leiden, welk resultaat zowel positief als negatief voor belanghebbenden
kan uitvallen. In dit verband moet tevens worden bedacht dat in het licht van
de in paragraaf 5.1.4. vermelde jurisprudentíe ook zeer kostbare verbouwin-
gen niet snel tot de vervaardiging van een nieuw onroerend goed zullen leiden.
Een mogelijkheid tot herziening van de aftrek van voorbelasting in deze geval-
len is dan ook uit een oogpunt van een juiste toepassing van de aftrek van
voorbelasting alleszins gewenst te achten. Naar mijn mening verzet de tekst
van artikel 13 van de Uitvoeringsbeschikking zich niet zonder meer tegen toe-
passing in gevallen als hier bedoeld. Hof Amsterdam heeft overwogen dat
gelet op de tekst en de strekking van artikel 13 van de Uitvoeringsbeschikking
deze bepaling onder omstandigheden ook toepassing kan vinden ten aanzien
van een verbouwing van onroerend goed. Daartoe is dan wel in elk geval ver-
eist dat de verbouwing van het onroerend goed leidt tot een in absolute en
relatieve zin kostbare investering in het onroerend goed, dat die investering
pleegt te worden geactiveerd en dat op die investering in een reeks van jaren
pleegt te worden afgeschreven. `3" Toch meen ik, mede gelet op bewoordingen
van artikel 13a van de Uitvoeringsbeschikking, dat de minister bij het schep-
pen van de herzieningsregeling niet het oog zal hebben gehad op deze geval-
len. Ik zou er daarom voor willen pleiten deze herzieningsbepalingen in even-
bedoelde zin aan te vullen, waarbij aansluiting zou kunnen worden gezocht bij
de toepassing van artikel 10 van de Wet op de inkomstenbelasting 1964. Op
zichzelf is dit in het geheel van de herzieningsbepalingen geen vreemde ge-
dachte, aangezien in artikel 13 van de Uitvoeringsbeschikking het bestaan van
een herzieningsperiode voor roerende goederen reeds afhankelijk is gesteld
van de vraag of er voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting op het goed
wordt afgeschreven.

Op dit punt wordt in paragraaf 5.6.10. nog nader ingegaan.

S.S.ó. GEBRUIK DOOR EEN ANDER DAN DE EIGENAAR

In een aantal gevallen worden onroerende goederen gebruikt door een ander
dan de juridische eigenaar. Afgezien van de huurder, waaraan in paragraaf
5.6. aandacht wordt geschonken, valt te denken aan de zakelijk gerechtigde,
de huurkoper, de lessee en de economische eigenaar.

In het algemeen zal een ondernemer die een onroerend goed verwerft,
waarvan hij niet de juridische eigenaar is, voor wat betreft de aftrek van voor-
belasting en de eventuele herziening daarvan, dezelfde regels moeten toepas-
sen als de ondernemer die wel de juridische eigenaar is van het onroerend goed

330. Hof Amsterdam 28 maart 1989, nr. 1028187, Infobulletin 891478.
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dat hi j gebruikt. De bepalingen van artikel 15 van de Wet en de artikelen 11 tot
en met 13 van de Uitvoeringsbeschikking maken geen verschil tussen beide
figuren, doch gaan uit van het gebruik dat gemaakt wordt van het onroerend
goed waarop de voorbelasting betrekking heeft.

Hetzelfde geldt in beginsel voor artikel 13a van de Uitvoeringsbeschikking
in geval van levering van het onroerend goed binnen de herzieningsperiode.
Ingeval een zakelijk gerechtigde een zakelijk recht overdraagt, geldt dit als
een levering, zodat evengenoemd artikel van toepassing is. Dit is ook het geval
als de overdracht van het recht gepaard gaat met de verkoop van bijvoorbeeld
opstallen op de in erfpacht verkregen grond. Deze verkoop door de zakelijk
gerechtigde vormt eveneens een levering en wel op grond van artikel3, eerste
lid, letter e, van de Wet.

Wat moeilijker ligt in dit verband de overdracht van de economische eigen-
dom van een onroerend goed door de economische eigenaar. Als ervan uit
wordt gegaan dat de overdracht van de economische eigendom van een on-
roerend goed door de juridische eigenaar ervan geen levering van dat goed
inhoudt, dan is de overdracht van de economische eigendom door de economi-
sche eigenaar evenmin een levering. Indien aan de economische eígenaar ter
zake van de verkrijging van de economische eigendom omzetbelasting in reke-
ning is gebracht en hij deze naar het gebruik van het onroerend goed al of niet
in aftrek heeft gebracht, kan dan naar de letter van artikel 13a van de Uit-
voeringsbeschikking een herziening van de aftrek van voorbelasting op basis
van dat artikel zich niet voordoen. Een dergelijke herziening kan evenwel ter
wille van een redelijke werking van het aftrekmechanisme niet worden gemist.
Deze omstandigheid onderstreept de reeds in paragraaf 4.2.6. geuite wense-
lijkheid de overdracht van de economische eigendom van een goed voor de
omzetbelasting te behandelen als een levering van dat goed.

Het komt voor dat een onroerend goed door of in opdracht van de gebrui-
ker, die niet de juridische eigenaar van het goed is, zo ingrijpend wordt ver-
bouwd dat een nieuw onroerend goed ontstaat. Voor de eigenaar van het on-
roerend goed betekent dit in elk geval dat de levering van het nieuwe on-
roerend goed binnen twee jaren na de eerste ingebruikneming niet is vrijge-
steld van omzetbelasting.331

Met betrekking tot de gebruiker zijn de volgende gevallen te onderschei-
den:

a. Hij gebruikt het nieuwe onroerend goed geheel voor belaste prestaties. In

331. A.W.M. Roelen, Onroerend-goedtransacties in het licht van de Wet OB en de WBR, MBB
1983, blz. 123 e.v. , vraagt zich af of in een dergelijk geval een herziening van de aftrek van voorbe-
lasting door de gebruiker dient plaats te vinden en geeft daarbij de raad te overteggen met de
inspecteur teneinde tot een aanvaardbare oplossing te komen. Uit de tekst van artikel 13a van de
Uitvoeringsbeschikking blijkt dat degene die de levering verricht dezelfde is als degene voor wie
het fictieve gebruik van het goed geldt. Nu de gebruiker het onroerend goed niet levert, kan van
een herziening van de aftrek te zijnen aanzien naar mijn mening geen sprake zijn.
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dat geval is de op de verbouwing drukkende omzetbelasting volledig aftrek-
baar. Een levering in de zin van artikel 3, eerste lid, letter h, van de Wet doet
zich niet voor.

b. Hij gebruikt het nieuwe onroerend goed (mede) voor vrijgestelde prestaties
en~of andere prestaties die geen recht geven op aftrek van voorbelasting. De
op de verbouwing drukkende omzetbelasting is ook in dit geval aftrekbaar. De
gebruiker verricht echter bij het in gebruik nemen van het nieuwe onroerend
goed een levering in de zin van artikel 3, eerste lid, letter h, van de Wet. De
vraag rijst over welk bedrag ter zake van deze levering omzetbelasting moet
worden voldaan. Artikel 8, vierde lid, van de Wet gaat uit van het bedrag
exclusief omzetbelasting dat voor het nieuwe onroerend goed zou moeten
worden betaald als dat op het moment van de levering zou worden voort-
gebracht in de toestand waarin het zich op dat moment bevindt. Uit de in
paragraaf 4.4.4. weergegeven jurisprudentie inzake evenbedoelde wetsbepa-
ling valt af te leiden dat de maatstaf van heffing een subjectief karakter heeft;
het gaat om de kostprijs zoals deze bij de betrokken ondernemer ontstaat en
niet om een geobjectiveerde kostprijs. Dit houdt naar mijn mening mede in
dat in de hier bedoelde gevallen de maatstaf van heffing moet worden bepaald
uitgaande van de positie van de gebruikerlniet-eigenaar. Wanneer de gebrui-
ker een huurder is, betekent dit - zoals ik in paragraaf 4.4.4. heb verdedigd -
dat in de maatstaf van heffing niet behoeft te worden begrepen de gekapitali-
seerde huursom.

Een andere opvatting leidt ertoe dat in feite ook omzetbelasting moet wor-
den voldaan over de prijs of de waarde van het in het nieuwe onroerend goed
opgegane oorspronkelijke onroerend goed. In het geval dat de op het laatst-
bedoelde onroerend goed drukkende omzetbelasting niet in aftrek is gebracht
- bijvoorbeeld omdat de eigenaar het vrijgesteld van omzetbelasting verhuurt
-, zou op deze wijze dit onroerend goed tweemaal in de heffing van omzet-
belasting worden betrokken zonder dat aanspraak op aftrek van voorbelasting
kan worden gemaakt. De verhuurder zou dan eigenlijk aanspraak moeten
kunnen maken op teruggaaf van de omzetbelasting, die toe te rekenen is aan
de resterende herzieningsperiode voor het oorspronkelijke goed, een regel die
in de praktijk wordt toegepast in gevallen van verbouwing door of in opdracht
van de eigenaar.332 Deze oplossing stuit hier echter op praktische bezwaren,
omdat de interne levering en de herziening van de aftrek van voorbelasting
niet door dezelfde ondernemer plaatsvinden. Ook indien mijn opvatting om-
trent de vaststelling van de maatstaf van heffing in gevallen als deze onjuist zou
zijn, zou het toch aanbeveling verdienen artikel S, vierde lid, van de Wet in
deze gevallen van verbouwing zo toe te passen, dat omzetbelasting geheven

332. Zie paragraaf 5.5.7. en de aldaar genoemde resolutie.
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wordt over de door de gebruiker terzake van de verbouwing gemaakte kosten.
De staatssecretaris van Financiën lijkt echter zo ver niet te willen gaan.;33

Voor de herziening van de aftrek van voorbelasting in geval van vestiging,
overdracht, wijziging of afstand van een zakeli jk recht op een onroerend goed
zij verwezen naar paragraaf 5.3.4.

5.6. Verhuur van onroerend gced

In deze paragraaf wordt afzonderlijk aandacht besteed aan een van de vormen
van gebruik van onroerend goed, namelijk de verhuur van onroerend goed.
Evenals voor de levering van onroerend goed is in de omzetbelastingwetge-
ving voor de verhuur daarvan een bijzondere regeling getroffen in die zin dat
de verhuur van onroerend goed als regel vrijgesteld is, maar in een aantal
gevallen belast is. In paragraaf 5.6.1. wordt allereerst nagegaan wat voor de
toepassing van de Wet onder verhuur van onroerend goed dient te worden
verstaan. De nadruk ligt daarbij op de vraag in welke gevallen sprake is van
verhuur. Wat onder onroerend goed verstaan dient te worden is omschreven
in paragraaf 4.1. Soms worden prestaties verricht die naast een element van
verhuur van onroerend goed ook elementen van andersoortige diensten bevat-
ten. De heffing van omzetbelasting ten aanzien van deze zogenoemde gemeng-
de prestaties is behandeld in paragraaf 5.6.2.

Indien en voor zover er sprake is van verhuur van onroerend goed dient te
worden beoordeeld of en in hoeverre die verhuur aan de heffing van omzet-
belasting is onderworpen. Daartoe is nodig dat de verhuur plaatsvindt door
een ondernemer in het kader van zijn onderneming en tevens dat de verhuur
plaatsvindt in Nederland. Op deze aspecten wordt in paragraaf 5.6.3. inge-
gaan.

De verhuur van een onroerend goed, die binnen het bereik van de Wet valt,
is in beginsel vrijgesteld van omzetbelasting. In een aantal gevallen geldt een
uitzondering op de vrijstelling en is de verhuur van onroerend goed belast.
Een bijzonder geval van belaste verhuur is die waarbij verhuurder en huurder
kiezen voor belaste verhuur. De vrijgestelde en belaste verhuur zijn behan-
deld in de paragrafen 5.6.4. tot en met 5.6.7.

De vrijstelling voor de verhuur van onroerend goed heeft in voorkomende
gevallen tot gevolg dat een levering in de zin van artikel 3, eerste lid, letter h,
van de Wet van het desbetreffende onroerend goed plaatsvindt. Op enkele
bijzondere aspecten van deze levering wordt in paragraaf 5.6.8. ingegaan.

Ten slotte komen in dit onderdeel aan de orde enkele vormen van inge-
bruikgeving van een onroerend goed, andere dan verhuur, en wordt aandacht
besteed aan de gevolgen voor de omzetbelasting van investeringen door de
huurder in het gehuurde onroerend goed.

333. Resolutie van 27 juni 1979, nr. 279-7382, V-N 1979, blz. 1289.
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S.Ó.1. VERHUUR

Het begrip `de verhuur (de verpachting daaronder begrepen) van onroerende
goederen' in artikel 11, eerste lid, letter b, van de Wet komt naar de bedoeling
van de wetgever in beginsel overeen met het begrip `de verhuur en de ver-
pachting van onroerende zaken' in artike124, nr. 34, van de Wet op de Omzet-
belasting 1954.33~ Dit betekent dat de jurisprudentie met betrekking tot de
interpretatie van laatstbedoeld begrip ook thans nog van belang is voor de

beantwoording van de vraag of in een gegeven geval sprake is van verhuur van
onroerend goed.

De vraag of een prestatie is aan te merken als de verhuur van een onroerend
goed werd door de Tariefcommissie beantwoord naar de maatstaven van het

burgerlijk recht. Uitgangspunt daarbij is Boek IV, artikel 1584 BW, waarin de
huur en verhuur wordt omschreven als een overeenkomst, waarbij de ene par-
tij zich verbindt om een andere het genot van een zaak te doen hebben, gedu-

rende een bepaalde tijd en tegen een bepaalde prijs, welke de laatste aan-

neemt te betalen.335 Uit deze omschrijving blijken de volgende kenmerken van
huur en verhuur:
- het verschaffen van het genot;
- van een bepaalde zaak;
- voor een bepaalde tijd;
- tegen een bepaalde prijs.
In de jurisprudentie van de Tariefcommissie inzake de verhuur van onroerend

goed ligt de nadruk op het eerste kenmerk van de huur en verhuur, namelijk
het verschaffen van het genot. Kennelijk levert dat aspect in de praktijk de

meeste stof voor geschillen.
Bij de beoordeling van de vraag of het genot van een zaak wordt verschaft

hanteerde de Tariefcommissie verschillende malen het criterium dat van een
zaak het genot moet worden verschaft aan de wederpartij met uitsluiting van

anderen. Op grond van die overweging is bijvoorbeeld de terbeschikkingstel-

ling van kiosken en kramen als de verhuur van onroerend goed aangemerkt.3;h

Een belangrijk element bij het verschaffen van het genot van een bepaalde
zaak aan iemand met uitsluiting van anderen is de afbakening van de zaak. Zo

is als verhuur van onroerend goed aangemerkt het verschaffen van ligplaats

aan schepen in een geval waarin de ligplaats aan drie zijden door palen enlof
steigers was afgebakend"' en het verschaffen van bergplaats aan schepen in

een geval waarin het een vaste plaats betrof."~ Aan het vereiste van de af-

334. Tweede Kamer zitting 1967-1968, 9324, Memorie van Toelichting, blz. 33 r.k.
335. Zie TC 17 november 1952, nr. 6523 O, BNB 1953163, en TC 1 december 1952, nr. 6774 O,
BNB 1953I158.
336. TC 16 september 1952, nr. 6049 O, BNB 1953191.
337. TC 27 juli 1953, nr. 4340 O, BNB 19531288.
338. TC 16 oktober 1961, nr. 9387 O, BNB 1962136.
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bakening is niet voldaan in gevallen waarin voor de wederpartij goederen wor-
den opgeslagen of voertuigen en vaartuigen worden gestald, zonder dat de
wederpartij aanspraak kan maken op het gebruik van een bepaald deel van het
onroerend goed.339

Het verschaffen van het genot van een zaak kan ook betrekking hebben op
een gedeelte van een onroerend goed. Zo is het ter beschikking stellen van
kluizen en safeloketten als de verhuur van onroerend goed aan te merken.~"
Hetzelfde geldt voor de terbeschikkingstelling van cellen in een graansilo-~',
een gedeelte van de winkel- en etalageruimte in een winkelpand~Z en zalen in
een horecagelegenheid.343 Vereist is in deze gevallen dat het genot van een
voldoende geïndividualiseerd onroerend object wordt verstrekt.~ Aan dat
vereiste is niet voldaan in het geval waarin een groot aantal buitenlandse werk-
nemers in een pand wordt ondergebracht.35 Overigens acht de Tariefcommis-
sie het niet noodzakelijk dat de ter beschikking te stellen zaak reeds ten tijde
van het sluiten van de overeenkomst bepaald is. Indien een tennisbaan ter
beschikking wordt gesteld, is sprake van verhuur van onroerend goed, ook
indien de baan bij het sluiten van de overeenkomst nog niet is bepaald. Dit
gebrek in de huurovereenkomst wordt in de visie van de Tariefcommissie op-
geheven op het tijdstip waarop de baan wordt betreden.~ In die richting lijkt
ook een uitspraak van het Hof Amsterdam te gaan inzake de terbeschikking-
stelling van standplaatsen op een zogenoemde vlooienmarkt, waarbij de om-
vang van de standplaatsen van zaterdag tot zaterdag afhankelijk is van het
aantal standhouders.34

In de jurisprudentie betreffende de verhuur van onroerend goed met be-
trekking tot de thans geldende omzetbelastingwetgeving gaat het in een aantal
gevallen om het ter beschikking stellen van onroerend goed in het kader van
bepaalde vormen van vrijetijdsbesteding. De vraag is dan of de desbetreffende
prestatie als de verhuur van onroerend goed kan worden aangemerkt of dat die
prestatie is te beschouwen als het gelegenheid geven tot de beoefening van een
spel of iets dergelijks. Uit de jurisprudentie van de Hoge Raad kan worden
afgeleid dat bij de beantwoording van die vraag moet worden gelet op de strek-

339. In die zin TC 7 mei 1975, nr. 8405 O, BNB 1957I2S9, inzake het bewaren van pootaardap-
pelen, TC 10 januari 1955, nr. 7784 O, BNB 19SS1173, inzake het stallen van paarden, TC 28 april
1958, nr. 8676 O, BNB 19S81247, inzake het stallen van ri jwielen, en TC 28 april 1958, nr. 8696 O,
BNB 19581248, inzake het stallen van motorrijtuigen.
340. TC 22 maart 1943, nr. 2695 O, B. nr. 7680, en TC 8 november 1954, nr. 7688 O, BNB 19SS197.
341. TC 3 augustus 1959, nr. 9910 O, BNB 19S91381.
342. TC 3 juli 1962, nr. 9583 O, BNB 19621317.
343. Zie Vraag en Antwoord 6, V-N 1968, blz. 938.
344. TC 28 juni 1965, nr. 9917 O, BNB 1966121, inzake boxen voor de opslag van goederen in een
loods.
345. TC 1S november 1966, nr. 10 074 O, BNB 1967~34. Zie ook Resolutie van 4 maart 1971, nr.
B71~1748, V-N 1971, blz. 307, waarin ter zake thans een bijzondere regeling is ge[roffen.
346. TC 14 december 1976, nr. 11 094 O'68, BNB 1977I130.
347. Hof Amsterdam 24 december 1987, nr. 830187, BNB 1989I141.
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king van de ter zake gesloten overeenkomsten.3'x Door de Tariefcommissie
wordt in dit verband de vraag gesteld waarop de desbetreffende prestatie is
gericht.~9 Met betrekking tot de terbeschikkingstelling van tennisbanen heeft
de Tariefcommissie, zoals hiervoor reeds aangegeven, beslist dat sprake is van
verhuur van onroerend goed. Hetzelfde geldt voor de terbeschíkkingstelling
van bowlingbanen voor een vooraf bepaalde periode aan verenigingen en
groepen.35" In twee uitspraken van Hof Amsterdam is beslist dat van verhuur
van onroerend goed geen sprake is bi j het gelegenheid geven tot het gebruiken
van een midgetgolfbaan en evenmin bij de exploitatie van een tafeltennisin-
stituut.351 In beide gevallen is de strekking van de prestatie het gelegenheid
geven tot beoefening van een spel, waaraan niet afdoet de omstandigheid dat
daarbij mede gebruik wordt gemaakt van een (gedeelte van een) onroerend
goed.

Vorenvermelde rechterlijke beslissingen overziende meen ik dat ten aan-
zien van het gebruik van een midgetgolfbaan niet kan worden gesproken van
het verschaffen van het genot van een bepaalde zaak, aangezien een dergelijke
baan tegelijkertijd door verschillende (groepen van) spelers pleegt te worden
gebruikt. Reeds om die reden kan van verhuur van onroerend goed geen spra-
ke zijn. In de andere gevallen van sport- en spelbeoefening ligt de zaak wat
minder duidelijk. Het komt dan aan op de vraag wat de strekking van de over-
eenkomst is c.q. waarop de prestatie van de ondernemer is gericht. Naar mijn
mening is dat ook in gevallen van terbeschikkingstelling van bowlingbanen en
tennisbanen niet zonder meer de verhuur van onroerend goed. Met name in
gevallen van terbeschikkingstelling van dergelijke banen aan passanten voor
een uur of enkele uren meen ik dat de strekking van de overeenkomst veeleer
als het gelegenheid geven tot het beoefenen van een sport of een spel kan
worden gekwalificeerd dan als het verhuren van een onroerend goed.35' Dit ligt
anders in gevallen waarin bijvoorbeeld een tennisvereniging een tenniscom-
plex huurt voor een bepaald seizoen voor een bepaalde dag of bepaalde dagen
per week. lk ben mij er overigens van bewust dat de scheidslijn voor wat be-

348. HR 18 juni 1986, nr. 23 382, BNB 19861241, inzake het gebruik van een kamer in een sexclub
door een cliënt die zich aldaar met een van de gastvrouwen onderhield. De strekking van de ter
zake gesloten overeenkomst was niet de terbeschikkingstelling van een onroerend goed. In die zin
ook Hof Amsterdam 11 december 1979, nr. 2706178, V-N 1980, blz. 1315.
349. TC 20 november 1972, nr. 10 621 O'68, BNB 1973~188 met noot van C.P. Tuk, inzake de
terbeschikkingste(ling van tribuneplaatsen ten behoeve van donateurs van een sportclub. Deze
prestatie is gericht op het verlenen van toegang tot wedstrijden en derhalve niet als de verhuur van
onroerend goed aan te merken.
350. TC 24 februari 1976, nr. ]0 675 O'68, V-N 1977, blz. 55. Op de terbeschikkingstelling van
bowlingbanen wordt in paragraaf 5.6.2. nog teruggekomen.
351. Hof Amsterdam 22 maart 1979, nr. 2038I78, BNB 1980~108, en Hof Amsterdam 10 septem-
ber 1981, nr. 1892I80, V-N 1982, blz. 2022.
352. In die zin ook C.P. Tuk, Wet op de omzetbelasting 1968, tweede druk, Deventer 1979, blz.
442.
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treft de strekking van de overeenkomst in deze benadering niet steeds een-
voudig zal zijn te trekken.~`3

De vraag of sprake is van verhuur van onroerend goed speelt ook een rol
met betrekking tot het verlenen van bepaalde rechten ten aanzien van een
bepaald onroerend goed. Ook in deze gevallen dient te worden nagegaan of
van een bepaalde zaak het genot wordt verschaft voor een bepaalde tijd en
tegen een bepaalde prijs.

Met betrekking tot grafrechten hangt het van de aard van het recht af of
sprake is van verhuur van onroerend goed. Indien een bepaald stuk grond voor
een bepaalde tijd en een bepaalde prijs ter beschikking wordt gesteld in dier
voege dat de rechthebbende zelf doet zorgen voor het maken van de graven,
het ter aarde bestellen van overledenen, het aanbrengen van monumenten en
het onderhoud, terwijl de werkzaamheden van de exploitant van de begraaf-
plaats zich beperken tot het houden van enig toezicht, is sprake van verhuur
van onroerend goed.;'' Dit is echter niet het geval indien de overeenkomst niet
meer inhoudt dan de bevoegdheid een lijk ter aarde te doen bestellen in een
daartoe aangewezen graf.355 In dit verband zij nog opgemerkt dat is goed-
gekeurd dat de diensten welke door exploitanten van begraafplaatsen en cre-
matoria als zodanig worden verricht, worden gerangschikt onder de vrijstel-
ling voor diensten van lijkbezorgers als bedoeld in artikel 11, eerste lid, letter
h, van de Wet.3só

Het verhuren van een jachtrecht op bepaalde gronden is door de Tarief-
commissie aangemerkt als de verhuur van een onroerende zaak.357 Uit de hier-
voor weergegeven verhuurbegrippen uit de Wet op de Omzetbelasting 1954 en
de huidige Wet blijkt een verschil. Onder de eerstbedoelde Wet gold een vrij-
stelling voor de verhuur van onroerende zaken, onder de huidige Wet voor
onroerende goederen. Dit betekent dat de vrijstelling thans niet meer van toe-
passing is op de verhuur van onroerende rechten, zoals het jachtrecht.'S" Ove-
rigens is goedgekeurd dat het verhuren van jachtrechten door landbouwers,
veehouders, tuinbouwers en bosbouwers op wie de zogenoemde landbouw-
regeling van artikel 27 van de Wet van toepassing is, niet in de heffing van
omzetbelasting wordt betrokken, indien en voor zover het jachtrecht wordt
verleend op landbouwgronden die door de landbouwer primair worden ge-

353. De advocaat-generaal Van Soest stelt zich op het standpunt dat indien civielrech[elijk van
verhuur van onroerend goed sprake is, de prestaties als zodanig in de heffing van omzetbelasting
moet worden betrokken, ongeacht wat de huurder met het gebruik van het onroerend goed voor-
heeft. Zie de conclusie voor HR 19 maart 1986, nr. 23 291, BNB 1986I143, ook gepubliceerd in
FED 19861934.
354. TC 28 september 1942, nr. 2650 O, B. nr. 7673.
355. TC 28 september 1942, nr. 2553 O, B. nr. 7672.
356. Resolutie van 3 april 1970, nr. B7016392, V-N 1970, blz. 346.
357. TC 21 februari 1944, nr. 2798 O, B. nr. 8065.
358. In die zin Hof Arnhem 16 februari 1987, nr. 082I1986, V-N 1987, blz. 2207.
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bruikt voor het telen en voortbrengen van onder de landbouwregeling vallen-
de goederen.3sv

Het verlenen van een visrecht is volgens de Tariefcommissie niet de verhuur
van een onroerende zaak, omdat de betrokken visser in het genot van het
viswater wordt beperkt omdat ook andere houders van visvergunningen, on-
afhankelijk van elkaar, in hetzelfde water vissen.~" Onder de huidige wet-
geving is evenwel goedgekeurd dat het verhuren van een visrecht als bedoeld
in de Visserijwet 1963 wordt vrijgesteld op de voet van artikel 11, eerste lid,
letter b, van de Wet.;`''

Voorts heeft de Tariefcommissie beslist dat het ter inscharing aannemen van
vee niet kan worden beschouwd als de verhuur of verpachting van onroerend
goed."'' Ook in dit geval is thans goedgekeurd dat deze prestatie wordt gerang-
schikt onder de vrijgestelde verhuur van onroerend goed.;h'

Opgemerkt zij nog dat ingevolge artikel 11, letter b, van de Wet, zoals die
bepaling tot 1979 luidde, onder verhuur van goederen mede werd verstaan
iedere andere vorm waarin goederen voor gebruik ter beschikking worden
gesteld, anders dan ten minste voor een vaste termijn van tien jaren. Deze
uitbreiding van het verhuurbegrip hield verband met de omstandigheid dat de
vestiging, overdracht, wijziging en afstand van kortlopende zakelijke rechten
op onroerend goed niet - zoals thans het geval is - als een levering werd aan-
gemerkt. Om nu een ongelijke fiscale behandeling van verhuur en verpachting
enerzijds en zakelijke genotsrechten en dergelijke voor kortere duur ander-
zijds te voorkomen, waren laatstbedoelde vormen van ingebruikgeving van
onroerend goed met verhuur gelijkgesteld.;`~ Hoewel met de uitbreiding van
het verhuurbegrip kennelijk bedoeld is kortlopende zakelijke genotsrechten
onder dat begrip te brengen, is die uitbreiding zeer algemeen geformuleerd.
Naar mijn mening waren daaronder ook andere vormen van terbeschikking-
stelling van een onroerend goed te brengen dan die welke voortvloeien uit de
vestiging van kortlopende zakelijke genotsrechten.3~s

5.6.2. GEMENGDE PRESTATIES

Er zijn overeenkomsten die niet alleen verplichten tot het ter beschikking stel-

359. Resolutie van 9 oktober 1987, nr. VB87I1217, V-N 1987, blz. 2208.
360. TC 22 juni 1954, nr. 7245 O, BNB 19541294.
36L Vraag en Antwoord 114, V-N 1969, blz. 832.
362. TC 25 januari 1945, nr. 2745 O, B. nr. 7678.
363. Resolutie van 13 mei 1969, nr. D69I3215, V-N 1969, blz. 470.
364. Tweede Kamer zitting 1967-1968, 9324, Memorie van Toelich[ing, blz. 33 r.k.
365. In die zin ook A.E. de Moor, Omzetbelasting en onroerend goed, tweede druk, Deventer
1976, blz. 69. Vergelijk ook HR 13 mei 1987, nr. 23 937, BNB 1987I206, waarin een algemene
formulering van de mogelijkheid tot kiezen voor belaste levering van onroerend goed niet beperkt
werd geacht tot de gevallen die de wetgever daarbij voor ogen stonden (paragraaf S.L10.).
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len van (een deel van) een onroerend goed, maar ook andere prestaties rege-
len. Op grond van de jurisprudentie van de Tariefcommissie diende in deze
gevallen aan de hand van de aard van de overeenkomst te worden beoordeeld
welke van de volgende gevallen zich voordoet:

a. De verhuur van onroerend goed overheerst zo sterk, dat de andere presta-
ties als onbetekenend moeten worden beschouwd. In dat geval is het totaal
van de prestaties aan te merken als de verhuur van onroerend goed.~

b. De verhuur van onroerend goed is ten opzichte van de andere prestaties als
onbetekenend aan te merken. In dat geval is in het geheel geen sprake van
verhuur van onroerend goed.~'

c. De verhuur van onroerend goed is noch overheersend noch onbetekenend
ten opzichte van de andere prestaties. In dat geval wordt de verhuur van
onroerend goed in beginsel afzonderlijk bezien. Wordt voor het totaal van
de prestaties één vergoeding in rekening gebracht dan moet die vergoeding
worden gesplitst in een deel dat betrekking heeft op de verhuur van on-
roerend goed en een deel dat betrekking heeft op de overige prestaties.~

Voor wat betreft de gemengde prestaties die onder de hiervoor vermelde cate-
gorie c. kunnen worden gerangschikt werd de verhuur van onroerend goed
enigszins anders behandeld dan andere prestaties. Normaal gesproken werd
deze categorie gemengde prestaties nader onderverdeeld in:

1. Gemengde prestaties waarbij niet één prestatie sterk overheerst, maar
waarbij de prestaties functioneel bij elkaar behoren en causaal zijn ver-
bonden. De prestaties vormen naar maatschappelijke opvattingen een een-
heid en zijn daarom als één dienst aan te merken, welke als zodanig in de
heffing van omzetbelasting wordt betrokken.

2. Gemengde prestaties waarvan de samenstellende delen wel functioneel te
scheiden en niet noodzakelijk causaal verbonden zijn, in welk geval de

366. Bijvoorbeeld TC 10 december 1956, nr. 7910 O, BNB 1957I127, inzake de verhuur van een
bioscoopgebouw tegen een huursom en een bedrag voor goodwill.
367. Bijvoorbeeld TC 6 december 1955, nr. 7995 O, BNB 1956I128, inzake de verhuur van roeren-
de houten gebouwen met de zich daaronder bevindende grond.
368. Bijvoorbeeld TC 27 juli 1953, nr. 4340 O, BNB 1953I288, TC 10 maart 1953, nr. 6358 O, BNB
1953I201, inzake de verhuur van een café-restaurant en het verlenen van het bedieningsrecht in
een aangrenzende foyer tegen éé n vergoeding, TC 20 januari 1964, nr. 9795 O, BNB 1964~143,
inzake de verhuur van een stukje grond op een kampeerterrein en een aantal bijkomende presta-
ties, en TC 18 april 1951, nr. 5772 O, B. nr. 9143, inzake de verhuur van een koelcel met de
verplichting de cel op een bepaalde temperatuur te houden. Ook in de Leidraad Omzetbelasting
1954 werd ervan uitgegaan dat in de hier bedoelde gevallen de verhuur van onroerend goed steeds
afzonderlijk diende te worden behandeld ( paragraaf 81, tweede lid).
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onderscheiden prestaties elk op zichzelf in de heffing van omzetbelasting
worden betrokken.~y

Uit de recente jurisprudentie van de Hoge Raad valt af te leiden dat de hier-
voor weergegeven onderscheiding van de gemengde prestaties nog steeds van
betekenis is.371 Voor een uitzonderingspositie voor de verhuur van onroerend
goed, in die zin dat deze in de categorie c. steeds als afzonderlijke dienst in de
heffing van omzetbelasting wordt betrokken, lijkt echter geen plaats meer te
zijn.

In dit verband zijn allereerst twee arresten met betrekking tot het in pension
nemen van paarden van belang. Deze prestatie houdt onder meer in het ter
beschikking stellen van een bepaalde box voor de stalling van het paard, het
verstrekken van water en fourage, het gelegenheid bieden tot afrijden en het
volledig verzorgen van het paard. In het eerste geval vatte de Hoge Raad het
oordeel van het Hof aldus op dat het ter beschikking stellen van een box naar
maatschappelijke opvattingen niet met de overige prestaties een onsplitsbaar
geheel vormt. Uitgaande van dit feitelijke oordeel heeft het Hof terecht geoor-
deeld dat het ter beschikking stellen van een box, inclusief de kosten van licht,
als de vergoeding ter zake van verhuur van onroerend goed is vrijgesteld."' In
het tweede geval overwoog het Hof dat niet gebleken is dat de wil van partijen
zich mede richtte op de verhuur van afzonderlijke boxen. Daarvan uitgaande
oordeelde het Hof dat de ten aanzien van de paarden verrichte prestaties juri-
disch en naar maatschappelijke opvattingen telkens één geheel vormen, welk
geheel moet worden gekwalificeerd als de algehele verzorging van de aan de
ondernemer toevertrouwde paarden. Het cassatieberoep tegen de uitspraak
van het Hof werd door de Hoge Raad verworpen."~ Het verschil tussen beide
hiervoor weergegeven gevallen van in pension nemen van paarden is op het
eerste gezicht niet groot. Het verschil in uitkomst van beide gevallen wordt
kennelijk bepaald door de feitelijke vaststelling van het Hof, in het eerste
geval dat de verhuur naar maatschappelijke opvattingen niet onafscheidelijk
met de overige prestaties is verbonden, en in het tweede geval dat de verhuur
juridisch en naar maatschappelijke opvattingen een geheel vormt met de ove-
rige prestaties.

Kan naar mijn mening uit het eerstbedoelde arrest inzake het in pension

369. Zie C.P. Tuk, Wet op de omzetbelasting 1968, tweede druk, Deventer 1979, blz. 209 en 210.
A.L.C. Simons acht dit in zijn noot op BNB 1984146 nog steeds een goede leidraad, zij het dat hij
in de onder 1. bedoelde gevallen meer de nadruk wil leggen op combinaties die naar maatschap-
pelijke opvattingen een eenheid vormen, zonder dat daarvoor de prestaties functioneel en causaal
moeten zijn verbonden.
370. Bijvoorbeeld HR 8 mei 1985, nr. 22 639, BNB 19851205, ook gepubliceerd in FED 1985I451
met mijn aantekening, inzake de diensten van een exploitant van een recreatiepark, HR 22 januari
1986, nr. 23 114, BNB 1986l76, inzake het parkeren van auto's op een kampeerterrein, en HR 19
november 1986, nr. 23 579, BNB 1987121, inzake een sauna voor homofiele mannen.
371. HR 26 oktober 1983, nr. 21 878, BNB 1984146 met noot van A.L.C. Simons. Tot die uitkomst
kwam ook Hof 's-Gravenhage 25 juni 1985, nr. 26184, BNB 1987I122.
372. HR 23 januari 1985, nr. 22 748, BNB 1985I114 met noot van L.F. Ploeger.
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nemen van paarden al worden afgeleid dat de Hoge Raad de hiervoor geschet-
ste uitzonderingspositie van de verhuur van onroerend goed niet zonder meer
accepteert"', duidelijk wordt dat in een arrest inzake de terbeschikkingstelling
van bowlingbanen. De Hoge Raad overwoog in dat arrest"~ het volgende.
Indien de bowlingbaan als onroerend goed is aan te merken, is te dezen sprake
van een combinatie van prestaties, te weten de verhuur van onroerend goed,
welke prestatie op zichzelf beschouwd - behoudens voor zover aan te merken
als verhuur van machines en bedrijfsinstallaties - is vrijgesteld, en een andere
prestatie, namelijk het ter beschikking stellen van spelmateriaal, welke - af-
zonderlijk bezien - aan omzetbelasting is onderworpen. De vraag of het ter
beschikking stellen van bowlingbanen geheel of gedeeltelijk van omzetbelas-
ting is vrijgesteld, is afhankelijk van het antwoord op de vraag of de bowling-
baan als - niet van de vrijstelling uitgezonderd - onroerend goed is te be-
schouwen en zo ja, of de verhuur zo sterk overheerst dat de andere prestatie
onbetekenend is dan wel - indien dit laatste niet zo is - of de verhuur met die
andere prestatie een onsplitsbaar geheel vormt.

Na verwijzing oordeelde Hof 's-Gravenhage dat de bowlingbanen met de
daarbij behorende technische installaties naar verkeersopvattingen bestand-
delen zijn van het gebouw waarvan de bowlingruimte deel uitmaakt, zodat zij
als onroerend moeten worden aangemerkt. Naar spraakgebruik kunnen de
bowlingbanen niet als machines worden aangeduid en evenmin kunnen zij als
bedrijfsinstallaties worden aangemerkt. Er is derhalve sprake van de verhuur
van onroerend goed. Het ter beschikking stellen van spelmateriaal moet wor-
den beschouwd als een prestatie van zo bijkomstige aard, dat zij geacht moet
worden in de vrijgestelde verhuur van de bowlingbanen op te gaan.i75

Zoals reeds aangegeven kan uit de hiervoor weergegeven recente jurispru-
dentie van de Hoge Raad opgemaakt worden dat de door de Tariefcommissie
ontwikkelde onderscheiding van gemengde prestaties haar betekenis heeft be-
houden, zij het dat de verhuur van onroerend goed daarin geen bijzondere
plaats meer toekomt. Voor een dergelijke bijzondere plaats bestaat naar mijn
mening ook onvoldoende aanleiding. Wel is het zo dat door een combinatie
van een op zichzelf vrijgestelde verhuur van onroerend goed met een andere
prestatie aldus de mogelijkheid bestaat dat ook ter zake van die verhuur om-
zetbelasting geheven wordt, doch een vergelijkbaar geval kan zich voordoen
bij een combinatie van prestaties die op zichzelf naar verschillende tarieven
belast zijn. Ook dan kan de op zichzelf naar het verlaagde tarief belaste presta-
tie naar het algemene tarief worden belast.

De vraag rijst of in de hiervoor weergegeven jurisprudentie inzake de hef-
fing van omzetbelasting ten aanzien van gemengde prestaties betekenis toe-

373. In gelijke zin J. Reugebrink, Omzetbelasting, zesde druk, Deventer 1990, blz. 251. Anders
A.L.C. Simons in zijn noten op BNB 1984146 en BNB 1986I143.
374. HR 19 maart 1986, nr. 23 291, BNB 1986~143 met noot van A.L.C. Simons.
375. Hof 's-Gravenhage 21 mei 1987, nr. 1502~86, BNB 1988~242.
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komt aan de strekking van de desbetreffende overeenkomst, zoals die in para-
graaf 5.6.1. aan de orde is gesteld. Naar mijn mening dient aan die strekking
betekenis te worden toegekend bij het onderscheiden van gemengde presta-
ties in de verschillende categorieën. Als ik het goed zie, pleit ook Simons daar-
voor, als hij stelt dat bij de beoordeling van de basiselementen voor een goede
omzetbelastingheffing de maatschappelijke beoordeling van die elementen
primair staat. Het gaat om de vraag wat eigenlijk de dienst voor de omzet-
belasting is."~ Tegen deze achtergrond acht ik het zeer wel rnogelijk dat met
betrekking tot de hiervoor omschreven gevallen tot een andere oplossing
wordt geconcludeerd. Het is goed verdedigbaar dat het in pension nemen van
paarden maatschappelijk gezien als zodanig één prestatie is, waarvan de ver-
huur van een box voor het paard niet kan worden losgemaakt, ook niet indien
ter zake wellicht een afzonderlijk bescheid is opgemaakt. Ook ten aanzien van
de terbeschikkingstelling van bowlingbanen kan een maatschappelijke beoor-
deling tot een ander resultaat leiden dan een zuiver civielrechtelijke beoorde-
ling. Maatschappelijk gezien zal in die gevallen doorgaans het bieden van de
mogelijkheid een spel te beoefenen voorop staan. Dat lijkt mij ook de strek-
king van de overeenkomst. Overigens acht ik de beslissing van het Hof 's-
Gravenhage dat de bijkomende prestaties van bijkomstige aard zijn voor be-
twisting vatbaar. Behalve de terbeschikkingstelling van het onroerend goed
wordt voor de spelers nogal het een en ander gedaan, wat essentieel is om hun
doel te bereiken, namelijk het beoefenen van het bowlingspel. Te denken valt
aan de behandeling van de kegels, het weergeven van het resultaat, het ter
beschikking stellen en transporteren van ballen en dergelijke. Op grond van
deze omstandigheden zou ook geoordeeld kunnen worden dat de verschillen-
de prestaties maatschappelijk gezien een eenheid vormen, die als zodanig in
de heffing van omzetbelasting moeten worden betrokken.

Overigens lijkt de Hoge Raad ruimte te bieden voor een meer maatschap-
pelijke beoordeling van de prestatie in gevallen als hier bedoeld. Die ruimte is
gelegen in de beantwoording van de vraag of de verhuur van onroerend goed
en de andere prestaties naar maatschappelijke opvattingen een onsplitsbaar
geheel vormen, zoals uit het arrest inzake het ter beschikking stellen van bow-
lingbanen blijkt.

5.6.3. BELAS'rBARE VERHUUR VAN ONROEREND GOED

De verhuur van onroerend goed is slechts onderworpen aan de heffing van
omzetbelasting indien de verhuur plaatsvindt door een ondernemer in het ka-
der van zijn onderneming en bovendien de verhuur hier te lande plaatsvindt.

De verhuur van onroerend goed is een vorm van exploitatie van het des-
betreffende onroerend goed. Als het doel van de verhuur is duurzaam op-

376. A.L.C. Simons in zijn noot op BNB 1984~46.

337



BllZONDERE ASPECTEN

brengst te verkrijgen uit het onroerend goed, is die verhuur op grond van
artikel 7, tweede lid, letter b, van de Wet aan te merken als een bedrijfs-
handeling."' De verhuurder is dan, als aan de overige voorwaarden voor het
ondernemerschap is voldaan, ter zake ondernemer in de zin van artikel 7,
eerste lid, van de Wet. Een en ander heeft tot gevolg dat de verhuur van on-
roerend goed als regel is onderworpen aan de heffing van omzetbelasting.

Zoals in paragraaf 4.2.1. is aangegeven heeft de discussie met betrekking tot
de toepassing van artikel7, tweede lid, letter b, van de Wet ten aanzien van de
verhuur van onroerend goed zich aanvankelijk toegespitst op de verhuur van
vakantiewoningen. De staatssecretaris heeft daarbij het standpunt ingenomen
dat het ondernemerschap van de verhuurder niet wordt betwist indien de va-
kantiewoning ten minste 140 dagen per jaar wordt verhuurd. In andere geval-
len is een nadere toetsing voorgeschreven.3'~ Kenneli jk gaat de staatssecretaris
ervan uit dat in gevallen van incidentele, kortstondige verhuur het privé-ele-
ment dermate kan overheersen, dat van een exploitatie van de woning in de zin
van artikel7, tweede lid, letter b, van de Wet niet kan worden gesproken. Dit
standpunt acht ik verdedigbaar indien het een zogenoemde tweede woning
betreft die door de eigenaar voor privé-doeleinden is gekocht en wordt ge-
bruikt en die daarnaast ook nog incidenteel aan familieleden of vrienden
wordt verhuurd. Een bescheiden omvang van de verhuur kan evenwel op zich-
zelf niet leiden tot de conclusie dat van ondernemerschap geen sprake is. Te
denken valt in dit verband aan gevallen waarin aannemelijk is dat de woning
voor de verhuur bestemd is en niet of nauwelijks voor privé-doeleinden wordt
gebruikt, terwijl de bescheiden verhuurresultaten kunnen worden toegeschre-
ven aan een gebrek aan belangstelling van de zijde van potentiële huurders.

Met name met betrekking tot het ondernemerschap op grond van artikel 7,
tweede lid, letter b, van de Wet kan het van belang zijn de aanvang van het
ondernemerschap te bepalen, zulks in verband met de verwezenlijking van het
recht op aftrek van voorbelasting. In dit verband zij hier verwezen naar para-
graaf 4.2.4.

Ingevolge artikel 6, tweede lid, letter a, van de Wet worden diensten met
betrekking tot een onroerend goed verricht op de plaats waar het onroerend
goed is gelegen. Dit betekent dat de verhuur van onroerend goed slechts bin-
nen het bereik van de Nederlandse omzetbelasting valt indien het onroerend
goed hier te lande is gelegen. De verhuur van in het buitenland gelegen on-
roerend goed kan derhalve nimmer met Nederlandse omzetbelasting worden
belast.

De vraag is of het vorenstaande ook van toepassing is op de bemiddeling bij
de verhuur van onroerend goed. Wanneer een Nederlands reisbureau bemid-
delt bij de verhuur van een in Luxemburg gelegen vakantiewoning, is deze

377. Zie paragraaf 4.2.1.
378. Resolutie van 18 juli 1983, nr. 283-9975, V-N 1983, blz. 1594. In gefijke zin eerder de Resolu-
tie van 25 juli 1979, nr. 279-4429, V-N 1979, blz. 1451.
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bemiddeling belast in Luxemburg en niet in Nederland, indien die dienst als
een dienst met betrekking tot onroerend goed dient te worden gezien. Ik acht
het echter verdedigbaar te stellen dat de bemiddeling bij de verhuur tot het
onroerend goed in een zover verwijderd verband staat, dat de bemiddeling
niet meer als een dienst met betrekking tot het onroerend goed is aan te mer-
ken. Dit te meer nu in artikeló, tweede lid, letter a, van de Wet de diensten van
makelaars in onroerende goederen uitdrukkelijk als diensten met betrekking
tot onroerende goederen zijn genoemd, hetgeen erop duidt dat zulks niet van-
zelfsprekend is. Het gevolg van de hier verdedigde opvatting is dat het reis-
bureau ingevolge artikel 6, eerste lid, van de Wet de dienst verricht op de
plaats waar het is gevestigd, in casu in Nederland, en daar omzetbelasting
verschuldigd is.

5.6.4. VRIIGESTELDE VERHUUR VAN ONROEREND GOED

Ingevolge artikel 11, eerste lid, letter b, van de Wet is de verhuur van on-
roerende goederen in beginsel vrijgesteld van omzetbelasting. Een dergelijke
vrijstelling gold ook in de vroegere omzetbelastingwetgeving. Ten aanzien van
de verhuur van woningen werd een vrijstelling gerechtvaardigd geacht van-
wege het feit dat het daarbij ging om uitgaven voor noodzakelijke levens-
behoeften. Hoewel deze omstandigheid ook thans nog van betekenis is, be-
hoeft zulks in het huidige omzetbelastingsysteem niet zonder meer een vrij-
stelling voor de verhuur van onroerend goed in het algemeen en van woningen
in het bijzonder te rechtvaardigen. De toepassing van een vrijstelling houdt in
dat systeem immers in een uitsluiting van de aftrek van voorbelasting. Het is
derhalve denkbaar dat, uitgaande van de wenselijkheid van een verminderde
omzetbelastingdruk op de verhuur van onroerend goed, gekozen wordt voor
toepassing van een verlaagd tarief inet handhaving van de aftrek van voorbe-
lasting. Wanneer de geschiedenis van de totstandkoming van de onderhavige
vrijstelling wordt bezien, valt op dat aan de keuze voor een vrijstelling van de
verhuur van onroerend goed met name pragmatische argumenten ten grond-
slag liggen. De ruime omschrijving van het ondernemersbegrip boezemde de
wetgever de angst in dat, bij een belasting van de verhuurvan onroerend goed,
ook vele particuliere verhuurders in de heffing zouden moeten worden be-
trokken. Bovendien zou zich dan het probleem van de afbakening tussen ver-
huurderslondernemers en verhuurdersbiet-ondernemers voordoen, welke af-
bakening vrij willekeurig en erg moeilijk werd geacht. Ter voorkoming van
deze problemen werd voor een vrijstelling gekozen, welke als gunstig nevenef-
fect had dat de huren voor bestaande woningen niet behoefden te worden
verhoogd.379 Het gevolg van het belasten van de verhuur van woningen met het

379. Tweede Kamer zitting 1967-1968, 9324, Memoríe van Toelichting, blz. 23 r.k., en Memorie
van Antwoord, blz. 33 en 34.

339



BIJZONDERE ASPF.CTt?N

algemene tarief zou zijn geweest dat voor bestaande woningen de huurprijs
aanzienlijk zou moeten stijgen, terwijl voor nieuwe woningen het effect daar-
van door toepassing van de aftrek van voorbelasting te verwaarlozen zou
zijn.3~

Voor onroerende goederen die door ondernemers worden gehuurd is een
vrijstelling van de verhuur veelal nadelig, omdat daardoor de aftrek van voor-
belasting bij de verhuurder wordt uitgesloten, terwijl in geval van belasting-
heffing die voorbelasting aftrekbaar is en de aan de huurder in rekening ge-
brachte omzetbelasting ter zake van de verhuur als regel eveneens aftrekbaar
is. Uiteindelijk is ten aanzien van deze vormen van verhuur de mogelijkheid
geboden te kiezen voor belaste verhuur. In paragraaf 5.6.5. wordt daarop na-
deringegaan.

Sedert 1 januari 1979 is de situatie in zoverre veranderd, dat de verhuurder
van onroerend goed op grond van artikel 7, tweede lid, letter b, van de Wet als
regel als ondernemer is aan te merken. De hiervoor gememoreerde proble-
men met betrekking tot de afbakening van verhuurderslondernemers en ver-
huurderslniet-ondernemers doen zich daarom thans niet meer voor. In zover-
re is aan het vrijstellen van de verhuur van onroerend goed een grond ont-
vallen. Een praktisch probleem bij het belasten van de verhuur van onroerend
goed ligt op administratief gebied. Het aantal ondernemers dat periodiek aan-
gifte moet doen zou aanzienlijk worden uitgebreid. Met Reugebrink meen ik
dat deze omstandigheid op zichzelf het afzien van het belasten van de verhuur
van onroerend goed - eventueel naar het verlaagde tarief - niet kan recht-
vaardigen.3~' Een andere wijziging ten opzichte van de situatie ten tijde van de
invoering van de Wet is de vaststelling van de Zesde richtlijn, die in artikel 13,
B, aanhef en sub b, de verhuur van onroerend goed in beginsel vrijstelt van
omzetbelasting. Weliswaar is in die bepaling aan de Lid-Staten de bevoegd-
heid gegeven nog andere handelingen dan de aldaar genoemde van de toepas-
sing van de vrijstelling uit te sluiten, maar gezien de context van deze bevoegd-
heid zal die naar mijn mening niet zo ruim kunnen worden uitgelegd, dat alle
vormen van verhuur van onroerend goed van de vrijstelling kunnen worden
uitgesloten. Wel verleent artikel 13, C, aanhef en sub a, van de Zesde richtlijn
de Lid-Staten de bevoegdheid in alle gevallen van verhuur van onroerend goed
aan de belastingplichtigen de mogelijkheid te bieden te kiezen voor belaste
verhuur.

Uit het vorenstaande kan worden geconcludeerd dat de keuze voor een vrij-
stelling van de verhuur van onroerend goed thans in overeenstemming is met
het uitgangspunt van de Zesde richtlijn dienaangaande. Op de uitzonderingen
daarop en de keuzemogelijkheden daarbij wordt in de volgende paragrafen
nog nader ingegaan.

380. Tweede Kamer zitting 1967-1968, 9324, Memorie van Antwoord, blz. 33, en Eindverslag,
blz. 141.k.
381. J. Reugebrink, Omzetbelasting, zesde druk, Deventer 1990, blz. 249.
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De vrijstelling van omzetbelasting geldt ook voor prestaties die nauw sa-
menhangen met de verhuur van onroerend goed. In die zin is beslist ten aan-
zien van prestaties, waarvoor servicekosten in rekening worden gebracht, wel-
ke zozeer samenhangen met het verschaffen van het huurgenot van de des-
betreffende ruimten, dat voor het antwoord op de vraag of over bedoelde
servicekosten omzetbelasting verschuldigd is die kosten het lot van de ver-
goeding voor bedoeld huurgenot moeten delen.382

Overigens wordt door de staatssecretaris van Financiën met betrekking tot
de toepassing van de vrijstelling van omzetbelasting ten aanzien van zoge-
noemde servicekosten een royaal standpunt ingenomen. Er wordt geen be-
zwaar tegen gemaakt dat in gevallen waarin de verhuur van onroerend goed is
vrijgesteld van omzetbelasting de vrijstelling mede wordt toegepast op perio-
diek te zamen met de huur verschuldigde bedragen, die betrekking hebben op
prestaties die nauw samenhangen met het huurgenot van het onroerend
goed.'~; Als voorbeelden van de hier bedoelde servicekosten zijn genoemd de
vaste of variabele kosten wegens centrale verwarming, lift, hydrofoor, cen-
traal antennesysteem, portiekverlichting, waterverbruik, onderhoud trappen-
huizen, onderhoud gemeenschappelijke tuin, schoorsteenvegen, glasverzeke-
ring, huur van geiser, boiler, douche en mengkraan, huur van ingebouwde
wasmachine, centrifuge en lavet, huur van ingebouwde koelkast, huur van
jaloezieën en huismeester of portier. Voorwaarde voor deze tegemoetkoming
is dat ter zake van evenbedoelde kosten wordt afgezien van de aftrek van
voorbelasting.

Wanneer de verhuur van onroerend goed belast is, moeten ook de service-
kosten in de belastingheffing worden betrokken. Daarbij kan onderscheid
worden gemaakt tussen prestaties die aan het algemene tarief en prestaties die
aan het verlaagde tarief zijn onderworpen. Doorberekende assurantiekosten
behoeven niet in de heffing te worden betrokken als voldaan is aan de voor-
waarden van artikel 4 van het Uitvoeringsbesluit. Overigens is goedgekeurd
dat in gevallen waarin de servicekosten in één bedrag worden omgeslagen over
de desbetreffende huurders op het gehele bedrag het algemene tarief wordt
toegepast. Deze vereenvoudigde heffing zal in het algemeen geen consequen-
ties hebben gelet op het recht op aftrek van voorbelasting van de huurders.

Bij de vrijgestelde verhuur van kamers kan de vrijstelling mede worden
toegepast op de verstrekking van meubelen, water, verwarming, verlichting,
bediening, linnengoed en dergelijke.3~

Voor verzorgingsflats en dergelijke woonvormen is in een resolutie een bij-

382. HR 18 mei 1983, nr. 21 644, BNB 19831246.
383. Resolutie van 27 april 1979, nr. 279-6164, V-N 1979, blz. 967.
384. Paragraaf 21, derde lid, van de Toelichting Onroerende goederen, V-N 1968, blz. 895.
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zondere regeling getroffen.385 Onder verzorgingsflats worden in dit verband
verstaan woonvormen waarbij ten behoeve van de bewoners naast de voor de
verhuur van woningen gebruikelijke prestaties nog verdere bijkomende pres-
taties worden verricht, zoals het verstrekken van spijzen en dranken, het ver-
strekken van huishoudelijke hulp, de diensten van een verpleegster of een
verpleeghulp bij ziekte van de bewoners, het gebruik van gemeenschappelijke
recreatieruimten en het verhuren van logeerkamers ten behoeve van gasten
van de bewoners. De regeling houdt in dat de vrijstelling van omzetbelasting
wordt toegepast op alle prestaties. Voorts is goedgekeurd dat heffing van om-
zetbelasting achterwege blijft met betrekking tot de bij de verhuur van on-
roerende goederen gebruikelijke nevenprestaties, ook indien er geen sprake is
van de verhuur van onroerend goed, mits geen winst wordt beoogd of ge-
maakt. Voorwaarde voor toepassing van de faciliteit is steeds dat wordt af-
gezien van de aanspraak op aftrek van voorbelasting.

Zoals in paragraaf 5.6.1. is aangegeven geldt de vrijstelling voor de verhuur
van onroerend goed niet voor het verlenen van onderdak aan groepen buiten-
landse werknemers. Goedgekeurd is dat in gevallen waarin ondernemers met
een commercieel oogmerk aan buitenlandse werknemers onderdak en verdere
accommodatie verschaffen, zodanig dat geen sprake is van de verhuur van
onroerend goed, de vrijstelling niettemin wordt toegepast.3~ Voorwaarde is
weer dat wordt afgezien van de aanspraak op aftrek van voorbelasting. De
faciliteit geldt niet voor gevallen van huisvesting voor een korte periode en
evenmin voor de verstrekking van maaltijden. Deze uitsluiting beoogt kenne-
lijk een verstoring van concurrentieverhoudingen met reguliere horecabedrij-
ven te voorkomen.

Indien een verhuurder medewerking verleent aan de uitbetaling van indivi-
duele huursubsidies aan huurders, ontvangt hij daarvoor een vergoeding van
het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
Deze vergoeding is in beginsel belast met omzetbelasting. Goedgekeurd is
echter dat heffing van omzetbelasting ter zake achterwege blijft als de dienst
wordt verricht door een ondernemer die ter zake van de verhuur van de des-
betreffende woningen van omzetbelasting is vrijgesteld en hij geen aanspraak
maakt op aftrek van voorbelasting.387 Deze goedkeuring geldt niet in gevallen
waarin een ander dan de verhuurder, bijvoorbeeld de beheerder, medewer-
king aan de verkrijging van huursubsidie verleent. Voor dit verschil in behan-

385. Resolutie van 26 september 1972, nr. B72I6561, V-N 1972, blz. 922. Voor de verzorging en
verpleging van in een verzorgings- of verpleeghuis opgenomen personen geldt een vrijstelling op
grond van artikel 11, eerste lid, letter c, van de Wet, mits ter zake geen winst wordt beoogd. Voor
commerciële verzorgings- en verpleeghuizen is een bijzondere regeling getroffen in de Resolutie
van 26 april 1971, nr. B70I13 737, V-N 1971, blz. 434, aangevuld bij de Resolutie van 30 november
1989, nr. VB 89I1936, V-N 1989, blz. 3579.
386. Resolutie van 4 maart 1971, nr. B71I1748, V-N 1971, blz. 307.
387. Resolutie van 27 april 1981, nr. 280-16 254, V-N 1981, blz. 1063, gewijzigd bij Resolutie van
13 maart 1986, nr. 286-3514, V-N 1986, blz. 908.
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deling wordt geen reden gegeven. Aannemelijk is echter dat hierbij een rol
heeft gespeeld de omstandigheid dat heffing van omzetbelasting bij de ver-
huurder tot gevolg heeft dat deze alleen hiervoor in de heffing zou worden
betrokken, terwijl dat bij beheerders en dergelijke niet het geval is, aangezien
het beheer van woningen een belaste dienst is.3~ De werkzaamheden die ge-
meenten verrichten ter uitvoering van de Beschikking individuele huursubsi-
die worden niet in de heffing van omzetbelasting betrokken, omdat het hier de
uitvoering van een overheidstaak betreft.3sv

Indien naast de periodieke betaling van huurbedragen incidenteel bedragen
aan de verhuurder worden betaald, dient ten aanzien van laatstbedoelde be-
dragen te worden beoordeeld of zij de vergoeding vormen voor de verhuur van
het desbetreffende onroerend goed. Zulks is van belang voor de vraag of een
eventuele vrijstelling van omzetbelasting mede betrekking heeft op die be-
dragen. In een geval waarin een bouwondernemer een aantal flatwoningen
verhuurde onder de voorwaarde dat aan hem een bedrag ineens zou worden
voldaan als vergoeding voor de waardedaling van de woningen anders dan
door normaal gebruik, is evenbedoeld bedrag aangemerkt als een deel van de
vergoeding voor het gebruik van de woningen, zodat ook te dien aanzien de
vri jstelling van omzetbelasting kon worden toegepast.3~ Deze uitkomst is naar
mijn mening minder vanzelfsprekend indien incidenteel bedragen aan de ver-
huurder worden voldaan door een ander dan de huurder. Zo is aan de orde
geweest het geval waarin het Ministerie van Defensie zich jegens de verhuur-
der verbond een zeker bedrag als tegemoetkoming in de onderhouds- en op-
knapkosten bij te dragen ten aanzien van woningen die werden gehuurd door
personeel ressorterende onder dat Ministerie. De verhuurder verbond zich op
zijn beurt jegens het Ministerie de woningen uitsluitend aan evenbedoeld per-
soneel te verhuren. Beslist werd dat in casu sprake was van één dienst, te
weten de verhuur van woningen, en dat de door het Ministerie betaalde be-
dragen een deel van de totale huursom vormden.391 De Tariefcommissie achtte
daarbij met name van belang dat de verhuurder naar een zo hoog mogelijke
huuropbrengst streefde. Naar mijn mening kan zich in een geval als het onder-
havige de situatie voordoen dat een derde, in dit geval de werkgever van de
huurder, een deel van de huursom voldoet. Die conclusie ligt echter niet zon-
der meer voor de hand indien de derde een eigen belang bij de verhuur heeft
en bereid blijkt voor de bescherming van dat belang te betalen. Naar mijn
mening moet in zo'n geval worden uitgegaan van een van de verhuur van het

388. In die zin ook Infobulletin 86~620, tevens gepubliceerd in V-N 1986, blz. 2539.
389. Opmerkelijk is dat in de desbetreffende resolutie, uitgaande van deze constatering, gesteld
wordt dat er geen bezwaar tegen bestaat dat de gemeente niet in de heffing van omzetbelasting
wordt betrokken. Indien de gemeente niet optreedt als ondernemer is- behoudens een aanwijzing
op de voet van artikel 7, derde lid, van de Wet - geen omzetbelasting verschuldigd, ongeacht of
daartegen al of niet bezwaar bestaat.
390. TC 14 januari 1964, nr. 9734 O, BNB 1964I105.
391. TC 7 december 1976, nr. 10 815 O'68, BNB 1977I155.
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onroerend goed te onderscheiden prestatie van de verhuurder aan de derde.
Het ligt dan op de weg van de verhuurder aannemelijk te maken dat (een deel
van) het van de derde ontvangen bedrag niettemin als een onderdeel van de
huurprijs is aan te merken. Zulks is denkbaar indien de derde met de ver-
huurder is overeengekomen dat de huurder een vergoeding zal voldoen welke
lager is dan voor de huur van het desbetreffende onroerend goed gebruikelijk
is.

S.6.S. BELASTE VERHUUR VAN ONROEREND GOED

In vier gevallen is de verhuur van onroerend goed op grond van artikel 11,
eerste lid, letter b, van de Wet niet vrijgesteld van omzetbelasting. Het betreft
de verhuur van machines en bedrijfsinstallaties, de verhuur in het kader van
het horeca- en vakantiebestedingsbedrijf, de verhuur van parkeerterreinen
voor voertuigen en lig- en bergplaatsen voor vaartuigen en de verhuur van
safeloketten. In andere gevallen kunnen verhuurder en huurder onder zekere
voorwaarden voor belaste verhuur kiezen. Deze vorm van belaste verhuur is
afzonderlijk behandeld in paragraaf 5.6.6.

De uitzondering op de vrijstelling voor de verhuur van machines en bedrijfs-
installaties is bij de totstandkoming van de Wet overgenomen uit de toenmali-
ge omzetbelastingwetgeving. In artikel 24, nr. 34, van de Wet op de Omzet-
belasting 1954 was van de vrijstelling uitgesloten de verhuur van machines en
bedrijfsinstallaties. Deze uitzondering berustte op de overweging dat het niet
verantwoord zou zijn onroerende machines voor de omzetbelasting anders te
behandelen dan roerende, waarvan de verhuur belast was.'y' Bij de totstand-
koming van de huidige Wet is dienaangaande slechts opgemerkt dat de op de
vrijstelling bestaande uitzondering gehandhaafd is.;y; Ook onder de huidige
Wet moet worden aangenomen dat een verschillende behandeling van roeren-
de en onroerende machines wat de verhuur betreft niet wenselijk is. Bedacht
moet echter worden dat het belang van het niet vrijstellen van de verhuur van
onroerende machines in het thans geldende omzetbelastingsysteem is, dat de
aftrek van voorbelasting door de verhuurder niet is uitgesloten. Een vrijstel-
ling van omzetbelasting voor prestaties aan ondernemers leidt in het algemeen
tot cumulatie van heffing, hetgeen in dit geval wordt voorkomen door de ver-
huur van onroerende machines en bedrijfsinstallaties van de vrijstelling uit te
zonderen.

Bij de aanpassing van de Wet aan de bepalingen van de Zesde richtlijn is
deze uitzondering ongewijzigd gehandhaafd. De Zesde richtlijn kent in artikel
13, B, sub b, een uitzondering op de vrijstelling voor de verhuur van blijvend

392. Zie paragraaf 81, vijfde lid, Leidraad Omzetbelasting 1954.
393. Tweede Kamer zitting 1967-1968, 9324, Memorie van Toelichting, blz. 33 r.k.
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geïnstalleerde werktuigen en machines. Door de Commissie van de EG is deze
uitzondering in het ontwerp voor een Zesde richtlijn verdedigd met de stelling
dat de technische, economische en sociale redenen voor een vrijstelling van de
verhuur van onroerend goed niet gelden bij de verhuur met een industrieel of
commercieel bedrijfskarakter.~9'

Tot de hier bedoelde bedrijfsinstallaties zijn onder meer te rekenen steigers
die voor de exploitatie van een veerdienst worden gebruikt.'`'' Dit geldt niet
voor safeloketten, aangezien deze door de huurders niet als hun bedrijfsin-
stallatie worden gebruikt.'yfi Bowlingbanen kunnen naar het spraakgebruik
niet als machines of bedrijfsinstallaties worden aangemerkt.'y'

Denkbaar is een samenloop van belaste en vrijgestelde verhuur van on-
roerend goed, bijvoorbeeld wanneer een bedrijfsgebouw met de daarin ge-
plaatste onroerende machines wordt verhuurd. De vraag is dan wat de gevol-
gen voor de omzetbelasting zijn van een dergelijke gemengde prestatie. Naar
mijn mening dienen ook hier de in paragraaf 5.6.2. beschreven regels te wor-
den toegepast. Afgezien van het geval waarin de verhuur van de machines ten
opzichte van de verhuur van het bedrijfsgebouw als onbeduidend moet wor-
den gekwalificeerd, zal dit er in het algemeen toe leiden dat de beide vormen
van verhuur voor de heffing van omzetbelasting afzonderlijk in aanmerking
worden genomen.'y~ Als de verhuur tegen één prijs geschiedt zal die prijs dan
moeten worden gesplitst in een vrijgesteld en een belast gedeelte. Splitsing van
de huurprijs komt evenwel niet aan de orde als de verhuurder en de huurder
voor het bedrijfsgebouw hebben gekozen voor belaste verhuur.

De tweede uitzondering op de vrijstelling voor de verhuur van onroerend goed
geldt voor de verhuur in het kader van het hotel-, pension-, kamp- en vakantie-
bestedingsbedrijf aan personen die daar slechts voor een korte periode verblijf
houden. Te denken valt hierbij aan de verhuur van vakantiewoningen, van
percelen grond waarop zomerhuisjes kunnen worden geplaatst, van stand-
plaatsen voor tenten en caravans en het verstrekken van logies in een hotel of
pension.~~ Ook deze uitzondering is ontleend aan artikel 24, nr. 34, van de
Wet op de Omzetbelasting 1954, waarin de verhuur van gemeubileerde ka-
mers in hotels, pensions en dergelijke inrichtingen aan personen, die daar

394. Zie V-N 1973, blz. 758.
395. TC 27 juli 1953, nr. 7036 O, BNB 19531289.
396. TC 8 november 1954, nr. 7688 O, BNB 1955197.
397. Hof ' s-Gravenhage Z1 mei 1987, nr. 1502186, BNB 19881242.
398. Zie in dit verband ook TC 14 november 1967, nr. 10 195 O, BNB 1968140. C.P. Tuk, Wet op
de omzetbelasting 1968, tweede druk, Deventer 1979, blz. 447, gaat er kennelijk van uit dat in alle
gevallen beide vormen van verhuur afzonderlijk moeten worden bezien. D.G. van Vliet, BTW en
ondernemer, Deventer 1987, blz. 111, acht de normale regels voor gemengde prestaties van toe-
passing.
399. De verhuur van zalen is evenwel vrijgesteld volgens Vraag en Antwoord 6, V-N 1968, blz.
938.
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slechts voor een kort oponthoud verblijf houden, was uitgesloten van de vrij-
stelling. De uitzondering in de huidige Wet is ruimer geformuleerd; tot uit-
drukking is gebracht dat zij ook geldt voor de exploitatie van kampeerterrei-
nen en dergelijke.~

Bij de aanpassing van de Wet aan de bepalingen van de Zesde richtlijn is
deze uitzondering op de vrijstelling ongewijzigd gehandhaafd. In artikel 13, B,
sub b, van de Zesde richtlijn is een uitzondering op de vrijstelling opgenomen
voor het verstrekken van accommodatie, als omschreven in de wetgeving der
Lid-Staten, in het hotelbedrijf of in sectoren met een soortgelijke functie, met
inbegrip van de verhuuraccommodatie in vakantiekampen of op kampeerter-
reinen. Daarbij is de Lid-Staten de mogelijkheid gegeven nog andere hande-
lingen van de toepassing van de vrijstelling voor de verhuur van onroerend
goed uit te sluiten.

Bij vergelijking van de wettelijke bepaling met de richtlijnbepaling valt op
dat laatstbedoelde bepaling voor de uitzondering op de vrijstelling niet de eis
stelt dat de verhuur moet plaatsvinden aan personen die in het hotel en derge-
lijke voor een korte periode verblijf houden. Dit verschil speelt een rol bij de
verhuur van accommodatie aan bijvoorbeeld reisbureaus of werkgevers, die
de accommodatie op hun beurt weer verhuren of ter beschikking stellen aan
cliënten of werknemers. Op grond van de richtlijnbepaling is deze vorm van
verhuur belast, op grond van de wettelijke bepaling niet. De verhuurder kan
derhalve in voorkomende gevallen een beroep doen op de richtlijnbepaling.a"'
Een belaste verhuur kan voor de verhuurder van belang zijn met het oog op de
aftrek van voorbelasting. Dit te meer nu de verhuur van onroerend goed in
deze gevallen veelal belast is naar het verlaagde tarief (posten b.10 en b. l l van
de bij de Wet behorende tabel I).

De omstandigheid dat de Zesde richtlijn voor de uitzondering op de vrijstel-
ling niet het vereiste stelt dat de verhuur plaatsvindt aan personen die in de
desbetreffende accommodatie voor een korte periode verblijf houden roept
tevens de vraag op of bij verhuur van accommodatie aan een persoon die daar
voor langere tijd verblijf houdt, met een beroep op de richtlijnbepaling gesteld
kan worden dat deze verhuur belast is. In dit verband is van belang dat de
richtlijnbepaling spreekt over accommodatie, als omschreven in de wetgeving
der Lid-Staten. Dit laat de mogelijkheid open dat een Lid-Staat die accommo-
datie omschrijft als accommodatie ten behoeve van verblijf voor kortere tijd.
Een probleem hierbij is dat die accommodatie niet behoeft te verschillen van
die, welke dient ten behoeve van verblijf voor langere tijd. Wellicht belang-

400. Tweede Kamer zitting 1967-1968, 9324, Memorie van Toelichting, blz. 33 r.k. Overigens
werden kampeerterreinen en vakantiecentra ook onder de vroegere wetgeving reeds tot `dergelij-
ke inrichtingen' gerekend indien de cliënten maaltijden konden betrekken in een kantine of derge-
lijke inrichting. A(dus TC 23 oktober 1950, nr. 5505 O, B. nr. 9110.
401. In die zin Hof 's-Hertogenbosch 4 december 1981, nr. 2584179, BNB 1982I303. Anders aan-
vankelijk Resolutie van 25 juli 1979, nr. 279-4419, V-N 1979, blz. 1451. In de Resolutie van 18 juli
1983, nr. 283-9975, V-N 1983, blz. 1594, is het standpunt van het Hof overgenomen.
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rijker is dat de richtlijnbepaling de uitzondering betrekt op accommodatie `in
het hotelbedrijf of in sectoren met een soortgelijke functie'. Naar mijn mening
kan uit deze formulering worden afgeleid dat het daarbij niet gaat om accom-
modatie welke gebruikt wordt om aldaar te `wonen', aangezien een verblijf
van voorbijgaande aard inherent moet worden geacht aan het hotelbedrijf.
Bovendien zou een ruimere interpretatie van de richtlijnbepaling leiden tot
een ongelijke behandeling van de verhuur van woonruimten in en buiten het
hotelbedrijf. Gelet op het vorenstaande acht ik de beperking van de uitzonde-
ring op de vrijstelling tot verhuur van accommodatie ten behoeve van een kort
verblijf in overeenstemming met de richtlijnbepaling.41"-

Uit het vorenstaande kan de conclusie getrokken worden dat de uitzonde-
ring op de vrijstelling mede van toepassing is op de verhuur van accommodatie
aan anderen dan degenen die aldaar verblijven, maar slechts indien het betreft
accommodatie ten behoeve van een verblijf van voorbijgaande aard.

De vraag of sprake is van verhuur in het kader van het hotel-, pension-,
kamp- of vakantiebestedingsbedrijf is met name aan de orde geweest met be-
trekking tot de verhuur van vakantiewoningen. Aanvankelijk heeft de staats-
secretaris van Financiën het standpunt ingenomen dat voor de verhuur in het
kader van evenbedoeld bedrijf vereist is dat aan de huurder het recht wordt
verleend op het gebruik van bijkomende voorzieningen, zoals een zwembad,
lig- en speelweiden, een tennisbaan, een midgetgolfbaan, een speeltuin, een
jachthaven, een kampwinkel en een restaurant.~-~ Aanvankelijk leek de rech-
ter dit criterium over te nemen.~ Het stellen van dit vereiste is in de juris-
prudentie uiteindelijk evenwel verworpen. Het Hof 's-Gravenhage besliste
dat de verhuur van gemeubileerde appartementen in een toeristenplaats
plaatsvindt in een sector met een aan het hotelbedrijf soortgelijke functie,
welke functie in dit verband kan worden omschreven als het verstrekken van
verblijfsaccommodatie voor korte periode aan personen die ter plaatse hun
vakantie willen doorbrengen, zodat de verhuur was uitgezonderd van de vrij-
stelling.~s Vervolgens besliste de Hoge Raad dat de wettelijke bepalingen niet
voorzien in een beperking van de uitzondering op de vrijstelling tot gevallen
waarin aan de huurder het recht op het gebruik van bijkomende voorzieningen
wordt verleend. Wanneer een verhuurder van een vakantiewoning bedrijfs-
matig exploiteert op grond van artikel 7, tweede lid, letter b, van de Wet,
brengt dit mee dat die exploitatie geschiedt binnen het kader van het vakantie-
bestedingsbedrijf.~

402. In andere zin D.B. Bijl, D.G. van Vliet en J.B. van der Zanden, Europese BTW en Neder-
landse omzetbelasting, Deventer 1988, blz. 168 en 169.
403. Resolutie van 25 juli 1979, nr. 279-4419, V-N 1979. b(z. 1451.
404. Hof 's-Gravenhage 25 februari 1981, nr. 52I80, BNB 1982I122.
405. Hof 's-Gravenhage 26 april 1982, nr. 1857181, BNB 19831268. In de Resolutie van 18 juli
1983, nr. 283-9976, is medegedeeld dat deze beslissing niet onredelijk werd geacht, zodat is af-
gezien van het instellen van beroep in cassatie.
406. HR 9 november 1983, nr. 21 903, BNB 1984148.
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Intussen heeft de staatssecretaris van Financiën ter zake nadere aanwijzingen
gegeven, waarbij het vereiste van het verlenen van het recht op gebruik van
bijkomende voorzieningen is vervallen en waarbij tevens rekening is gehou-
den met de corresponderende richtlijnbepaling en de inmiddels gevormde ju-
risprudentie.~"' Volgens deze aanwijzingen is de uitzondering op de vrijstelling
mede van toepassing ten aanzien van:
- de verhuur van vakantiewoningen in samenhang met een anderszins uit-

geoefend hotel-, pension-, kamp- of vakantiebestedingsbedrijf;
- de verhuur van vakantiewoningen, die gelegen zijn op een afgescheiden

terrein en die gezien hun bouw, inrichting, ligging en eventuele bijkomen-
de voorzieningen duidelijk kenbaar zijn als bestemd voor gebruik door
personen die aldaar hun vakantie doorbrengen, terwijl die woningen daar-
toe ook in feite uitsluitend of nagenoeg uitsluitend worden gebruikt;

- de verhuur van afzonderlijk gelegen vakantiewoningen, die ten verhuur
worden aangeboden aan personen die daar kennelijk hun vakantie willen
doorbrengen, hetgeen kan blijken uit de aard van de aangeboden arrange-
menten.

Opgemerkt zij dat in laatstbedoelde gevallen de uitzondering op de vrijstelling
niet van toepassing wordt geacht indien de verhuur van de woningen niet
plaatsvindt aan de recreant. Deze beperking kan naar mijn mening niet gelden
in gevallen waarin de woning gezien de bouw, inrichting, ligging en eventuele
bijkomende voorzieningen duidelijk kenbaar is als bestemd voor gebruik door
personen die aldaar hun vakantie doorbrengen. Overigens is nog goedgekeurd
dat in alle gevallen van verhuur van vakantiewoningen waarin de uitzondering
op de vrijstelling geldt, het verlaagde tarief wordt toegepast.

Het geheel overziende kan worden geconcludeerd dat voor de vraag of de
verhuur van een vakantiewoning plaatsvindt in het kader van het hotel-, pen-
sion-, kamp- en vakantiebestedingsbedrijf beslissend is de bestemming en het
gebruik van de woning. Is de woning bestemd om aldaar de vakantie door te
brengen en wordt de woning ook voor dat doel gebruikt, dat is sprake van
verhuur in het kader van evenbedoeld bedrijf. Dit criterium acht ik redelijk.
Aldus wordt voorkomen dat verhuurders die zich richten op rustzoekende
vakantiegangers, die geen behoefte hebben aan bijkomende voorzieningen,
anders worden behandeld dan de verhuurders die zich richten op meer uit-
bundige vakantiegangers.

Voor de beantwoording van de vraag of in een gegeven situatie sprake is van
een verblijf voor een korte periode is niet zozeer de duur van het verblijf als
wel de aard van het verblijf bepalend. De Tariefcommissie stelde met betrek-
king tot het in de Wet op de Omzetbelasting 1954 voorkomende begrip `kort
oponthoud' dat dit zag op het verblijven als gast. Van een langer oponthoud is

407. Resolutie van I8 juli 1983, nr. 283-9975, V-N 1983, blz. 1594.
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sprake indien de betrokken persoon voor de tijd van het verblijf het middel-
punt van zijn maatschappelijk leven naar het horecabedrijf overbrengt, waar-

bij zijn verblijf aldaar veelal een min of ineer duurzaam karakter zal dragen.ao~
Dit criterium is door de Tariefcommissie ook bij de toepassing van artikel 11,
eerste lid, letter b, 20, van de Wet toegepast.aoy

De strijd omtrent het al of niet van toepassing zijn van de vrijstelling ten

aanzien van de verhuur van onroerend goed in het kader van het hotel-, pen-
sion-, kamp- en vakantiebestedingsbedrijf, waarbij de verhuurder zich als re-
gel op het standpunt stelt dat de vrijstelling niet van toepassing is, doet de
vraag rijzen of de behandeling van de verhuur van woonruimte enerzijds en
van de verhuur van recreatieve objecten anderzijds in de omzetbelasting wel
evenwichtig genoemd kan worden. In het vroeger geldende cumulatieve cas-
cadesysteem betekende het vrijstellen van de verhuur van woonruimte en het
belasten van de verhuur van recreatieve objecten dat de omzetbelastingdruk
op eerstbedoelde onroerende goederen lager was dan die op laatstbedoelde
onroerende goederen. Dit gevolg is te rechtvaardigen met het argument dat
het betrekken van woonruimte een noodzakelijke levensbehoefte is en het

huren van recreatieve objecten niet. Dit argument geldt ook ten aanzien van
de huidige omzetbelastingwetgeving.a'o Thans is evenwel de verhuur van
woonruimte vrijgesteld en de verhuur van recreatieve objecten belast met het

verlaagde tarief, hetgeen in het huidige systeem van omzetbelasting tot gevolg

heeft dat de omzetbelastingdruk op woonruimten in het algemeen groter is
dan die op recreatieve objecten.;"

De derde uitzondering op de vrijstelling voor de verhuur van onroerend goed
betreft de verhuur van parkeerruimte voor voertuigen en de verhuur van lig- en
bergplaatsen voor vaartuigen. Deze uitzondering is in artikel 11, eerste lid,

letter b, 30, van de Wet opgenomen bij de aanpassing van de Wet aan de
bepalingen van de Zesde richtlijn. Artikel 13, B, sub b, van de Zesde richtlijn
zondert van de vrijstelling uit de verhuur van parkeerruimte voor voertuigen.
De Lid-Staten hebben evenwel de mogelijkheid ook andere handelingen van
de toepassing van de vrijstelling uit te sluiten. Van die mogelijkheid is gebruik
gemaakt om van de vrijstelling ook uit te zonderen de met de verhuur van
parkeerruimte te vergelijken verhuur van lig- en bergplaatsen voor vaartui-

408. TC 18 november 1957, nr. 8151 O, BNB 1958I169.
409. TC 8 april 1975, nr. 10 650 O'68, BNB 1975I170.
410. Zie in dit verband Tweede Kamer zitting 1967-1968, 9324, Memorie van Antwoord, blz. 64
I.k.
411. In die zin ook Tweede Kamer zitting 1967-1968, 9324, Eindverslag, blz. 16 r.k., waarin de
bewindslieden zich verzetten tegen een verlaagd tarief, dat in de amendementen 14 en 22 was
voorgesteld teneinde de positie van recreatie-ondernemingen te verbeteren, met name met het
oog op het buitenlandse toerisme.
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gen.412 Het betreft hier vormen van verhuur die tevens elementen van bewaar-
neming, bewaking en dergelijk dienstbetoon bevatten.

In paragraaf 5.6.1. is opgemerkt dat van verhuur van onroerend goed slechts
sprake is indien - voor zover hier van belang - een afgebakend deel van het
onroerend goed ter beschikking wordt gesteld. Blijkens de aldaar vermelde
jurisprudentie wordt aan dat vereiste veelal niet voldaan bij het ter beschik-
king stellen van parkeerplaatsen voor voertuigen. Het uitzonderen van de vrij-
stelling van de verhuur van parkeerruimte voor voertuigen heeft tot gevolg dat
het onderscheiden van gevallen van terbeschikkingstelling van parkeerplaat-
sen in verhuur van onroerend goed en een andere dienst niet meer noodzake-
lijk is.413

De uitzondering op de vrijstelling is slechts van belang voor zover de par-
keerplaatsen ter beschikking worden gesteld door ondernemers in het kader
van hun onderneming. Voor zover parkeerplaatsen door publiekrechtelijke
lichamen ter beschikking worden gesteld ter uitvoering van een overheids-
taak, kan van heffing van omzetbelasting geen sprake zijn.a~a

De verhuur van onroerend goed zal naar mijn mening slechts als de verhuur
van parkeerruimte kunnen worden gekwalificeerd indien het gebruik van het
onroerend goed als parkeerruimte door partijen bij de verhuurovereenkomst
wordt beoogd. Dit betekent dat bijvoorbeeld de verhuur van een parkeergara-
ge aan degene die deze garage wil gaan exploiteren niet is aan te merken als de
verhuur van parkeerruimte.a's In een dergelijk geval is er ook geen sprake van
een overeenkomst die elementen van bewaargeving of bewaking bevat.a'6

Met betrekking tot de reikwijdte van de uitzondering op de vrijstelling zijn
voor wat betreft de verhuur van garages of zogenoemde autoboxen door de

412. Tweede Kamer zitting 1977-1978, 14 887, Memorie van Toelichting, blz. 21. De staatsse-
cretaris van Financiën achtte deze maatregel het logische equivalent van het belas[en van de ver-
huur van parkeerruimte voor landvoertuigen (Tweede Kamer zitting 1978-1979, Handelingen,
blz. 2041).
413. J. Reugebrink, Omzetbelasting, zesde druk, Deventer 1990, blz. 253, merkt ter zake terecht
op dat dit onderscheid meer werd bepaald door de juridische constructie dan door de maatschap-
pelijke werkelijkheid. Niet duidelijk acht ik in dit verband de opmerking van C. P. Tuk, Wet op de
omzetbelasting 1968, tweede druk, Deventer 1979, blz. 449, dat het stallen van auto's in garages
geen verhuur van parkeerruimte is, zodat daar de verschillen in heffing wel zullen blijven bestaan.
He[ stallen van auto's is of niet de verhuur van onroerend goed of wel de verhuur van onroerend
goed, in welk geval naar mijn mening sprake is van verhuur van parkeerruimte. In beide gevallen
is de prestatie belast.
414. In die zin ook Tweede Kamer zitting 1977-1978, 14 887, Memorie van Antwoord, blz. 22.
Voor de vraag of en in hoeverre publiekrechtelijke lichamen ter zake optreden ter uitvoering van
een overheidstaak zij verwezen naar paragraaf 4.2.2. D.G. van Vliet, BTW en ondernemer, De-
venter 1987, blz. 112, betwijfelt de juistheid van het standpunt dat het hier een overheidstaak
betreft.
415. Met betrekking tot deze verhuur kan door partijen weI gekozen worden voor belaste verhuur
op grond van artikel 11, eerste lid, letter b, So, van de Wet.
416. In die richting wijst ook de oorspronkelijke tekst van het ontwerp voor een Zesde richtlijn,
waarin gesproken wordt van de verhuur van parkeerplaatsen in plaats van parkeerruimte.
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staatssecretaris van Financiën nadere aanwijzingen gegeven. Niet belast is de
verhuur van garages en autoboxen die gelegen zijn in, naast of nabij een wo-
ning of bedrijfspand en te zamen met de woning of het bedrijfspand worden
verhuurd. Terecht is dienaangaande opgemerkt dat in deze gevallen de ver-
huur van de garage of de autobox veelal toch niet afzonderlijk in aanmerking
kan worden genomen.41 In andere gevallen van verhuur van een garage of
autobox wordt het van de dienaangaande gesloten overeenkomst afhankelijk
gesteld of de prestatie is aan te merken als de verhuur van parkeerruimte voor
voertuigen. Van een dergelijke verhuur is geen sprake indien de huurder van
de garage of de autobox over het gehuurde ook kan beschikken voor andere
doeleinden dan het parkeren van een voertuig.48 In gevallen waarin een pand
wordt verhuurd zodanig, dat in de verhuur het recht van het met uitsluiting van
anderen gebruiken van één of ineer parkeerplaatsen is begrepen, is goedge-
keurd dat - zo de terbeschikkingstelling van de parkeerplaats(en) al afzonder-
lijk in aanmerking kan worden genomen - het ter beschikking stellen van de
parkeerplaats(en) op gelijke wijze wordt behandeld als de verhuur van het

desbetreffende pand.
Ik vraag mij af of een beperkende bepaling ten aanzien van het gebruik dat

de huurder mag maken van het gehuurde, in casu de beperking van het gebruik
van de garage tot het stallen van een voertuig, voldoende is om de overeen-
komst te kwalificeren als de verhuur van parkeerruimte. Ik ben geneigd deze
vraag ontkennend te beantwoorden. Het vrijstellen van de hier bedoelde ver-
huur strookt naar het mij voorkomt ook met de kennelijke bedoeling van de

wetgever van de vrijstelling uit te zonderen verhuurovereenkomsten die ele-
menten van bewaargeving, bewaking en dergelijke bevatten. Bovendien
wordt door het belasten van de verhuur van garages een verschil in heffing
veroorzaakt tussen garages die tot een woning of bedrijfspand kunnen worden
gerekend en afzonderlijk gelegen garages.

In vorenbedoelde aanwijzingen wordt ook het parkeren voor langere duur,
zoals bijvoorbeeld het stallen van caravans gedurende de wintermaanden,
aangemerkt als het verhuren van parkeerruimte. In gevallen waarin het stallen
van caravans als de verhuur van onroerend goed kan worden aangemerkt kan

417. Resolutie van 31 januari 1979, nr. 279-1252, V-N 1979, blz. 362. Deze opvatting wordt beves-
tigd door HvJ 13 juli 1989, nr. 173188 ( Henriksen), Weekoverzicht 17I89, waarin is overwogen:
`Derhalve kan de verhuur van parkeerruimte voor voertuigen niet van die vrijstelling worden
uitgesloten, wanneer die verhuur nauw verband houdt met - vrijgestelde - verhuur van voor een
ander gebruik bestemde onroerende goederen, zoals woningen of bedrijfspanden, en er in feite
dus sprake is van één enkele economische handeling. Dit is het geval wanneer de parkeerruimte
voor voertuigen en het voor een ander gebruik bestemde onroerend goed deel uitmaken van een
zelfde gebouwencomplex en, bovendien, de beide goederen door dezelfde eigenaar aan dezelfde
huurder worden verhuurd.'
418. Hof Amsterdam 25 juni 1986, nr. 2696I85, BNB 1987I209, achtte de vrijstelling niet van
toepassing in een geval waarin het de huurder verboden was de gehuurde garage voor andere
doeleinden te gebruiken dan het stallen van een auto.
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volgens Reugebrink moeilijk worden gesproken van de verhuur van parkeer-
ruimte.~'y Hij wijst daarbij ook op het feit dat ten aanzien van vaartuigen te-
vens over bergplaatsen wordt gesproken, hetgeen ten aanzien van voertuigen
niet het geval is. Naar mijn mening zijn althans toercaravans naar het spraak-
gebruik als voertuigen aan te merken. Ook ben ik geneigd het stallen van deze
caravans in een winterberging te zien als het parkeren van die caravans, zodat
de desbetreffende plaats als een parkeerruimte kan worden aangemerkt. Aan
de omstandigheid dat ten aanzien van vaartuigen tevens wordt gesproken van
`bergplaatsen' kan naar mijn mening weinig betekenis worden toegekend,
aangezien bij vaartuigen onderscheid kan worden gemaakt naar een plaats in
het water en een plaats op het land, welk onderscheid ten aanzien van voertui-
gen geen rol speelt. Ik meen dan ook dat ook de winterberging van caravans en
dergelijke als de verhuur van parkeerruimte voor voertuigen is aan te mer-
ken.'Z"

Met betrekking tot de verhuur van lig- en bergplaatsen voor vaartuigen zij
nog opgemerkt dat deze verhuur tot 1 januari 1989 was vrijgesteld op grond
van artikel 11, eerste lid, letter e, van de Wet voor zover zij werd verricht door
watersportverenigingen aan de leden. Vanaf genoemde datum is de omvang
van deze vrijstelling evenwel aanzienlijk beperkt.

De vierde uitzondering op de vrijstelling voor de verhuur van onroerend goed
betreft de verhuur van safeloketten. Ook aan deze vrijstelling ligt ten grond-
slag de gedachte dat de desbetreffende overeenkomst elementen van bewaar-
neming, bewaking en dergelijk dienstbetoon bevat.4'-' Deze uitzondering is in
artikel 11, eerste lid, letter b, 40, van de Wet opgenomen bij de aanpassing van
de Wet aan de bepalingen van de Zesde richtlijn.
Zoals in paragraaf 5.6.1. is aangegeven kan de verhuur van safeloketten op
grond van de jurisprudentie met betrekking tot de vroegere omzetbelasting-
wetgeving worden aangemerkt als de verhuur van onroerend goed. Deze ver-
huur was daarom vrijgesteld van omzetbelasting. Dit betekent dat de aan-
passing van de Wet aan de Zesde richtlijn dienaangaande een materiële wij-
ziging ten gevolge heeft gehad.

5.6.6. BELAS"rE VERHUUR OP VERZOEK

Artikel 11, eerste lid, letter b, So, van de Wet biedt aan belanghebbenden de
mogelijkheid de vrijstelling van omzetbelasting voor de verhuur van onroe-

419. J. Reugebrink, Omzetbelasting, zesde druk, Deventer 1990, blz. 253.
420. In die zin ook J.L.M.J. Vervloed en W.B. Bod, Wegwijs in de BTW, tweede druk, Lelystad
1989, blz. 166. Anders D.G. van Vliet, BTW en ondernemer, Deventer 1987, blz. 112.
421. Tweede Kamer zitting 1977-1978, 14 887, Memorie van Toelichting, blz. 21.
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rend goed buiten toepassing te laten. De toepassing van een vrijstelling van
omzetbelasting houdt mede in een uitsluiting van de aftrek van voorbelasting
dienaangaande, hetgeen een cumulatie van omzetbelasting ten gevolge heeft
in gevallen waarin de afnemer van de prestatie een ondernemer is die belaste
prestaties verricht. Tegen deze achtergrond moet de mogelijkheid aan de toe-
passing van een vrijstelling voor de verhuur van onroerend goed te ontkomen
worden gezien. Aanvankelijk was in het wetsontwerp dat geleid heeft tot de
Wet niet voorzien in een mogelijkheid van belaste verhuur van voor bedrijfs-
doeleinden dienende onroerende goederen, afgezien van de in paragraaf
5.6.5. behandelde verhuur van onroerende machines en bedrijfsinstallaties.
Daarbij werd onderkend dat een vrijstelling voor de verhuur van die onroe-
rende goederen tot gevolg had dat de verhuurder de daarop betrekking heb-
bende voorbelasting niet in aftrek zou kunnen brengen, hetgeen voor wat de
omzetbelasting betreft een ongelijkheid betekende tussen eigen bedrijfspan-
den en gehuurde bedrijfspanden. Dit op zichzelf ongewenste gevolg werd door
de bewindslieden, ook uit een oogpunt van concurrentieverhoudingen, min-

der zwaarwegend geoordeeld dan de praktische bezwaren die aan een uit-
zondering op de vrijstelling voor de verhuur van bedrijfspanden werden toege-
dicht, namelijk het betrekken van een groot aantal verhuurders in de heffing
van omzetbelasting en de in veel gevallen bestaande onmogelijkheid voor de
verhuurder om na te gaan wat de bestemming van het verhuurde onroerend
goed is.4Zz

In de Memorie van Antwoord werden de bezwaren tegen een belaste ver-

huur van bedrijfspanden nog eens geaccentueerd. Een belaste verhuur zou

mede tot gevolg hebben dat ook particuliere verhuurders in de heffing zouden
moeten worden betrokken, aangezien anders zich een uitschakeling van die

groep verhuurders zou kunnen voordoen. Bovendien werd gewezen op moge-

lijke problemen bij de afbakening tussen woningen en bedrijfspanden, met
name bij de panden die zowel voor bedrijfs- als privé-doeleinden worden ge-
bruikt.4'' Niettemin werd aan de in de Tweede Kamer levende wens cumulatie

van omzetbelasting bij de verhuur van bedrijfspanden te voorkomen tegemoet

gekomen. Nadere studies hadden namelijk uitgewezen dat een vrijstelling
voor die verhuur met name voor de moderne financieringsvormen een rem zou
kunnen betekenen voor een verdere ontwikkeling van de bedrijfsmatige ex-

ploitatie van onroerend goed. Als mogelijke methoden om cumulatie te voor-
komen werden aangegeven een vrijstelling van de verhuur met een forfaitaire
aftrek van voorbelasting bij de huurder en een vrijstelling met recht voor de
verhuurder van deze vrijstelling af te zien. De eerste methode werd verwor-

pen, omdat de praktische moeilijkheden bij de uitvoering daarvan te groot
werden geacht. Ook aan de tweede methode, de optieregeling, werden de

422. Tweede Kamer zitting 1967-1968, 9324, Memorie van Toelichting, blz. 23 r.k.
423. Tweede Kamer zitting 1967-1968, 9324, Memorie van Antwoord, blz. 33 en 34.
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nodige nadelen toegedicht. Afgezien van een algemeen bezwaar tegen op-
tieregelingen, werd zorg geuit omtrent de positie van de economisch zwakke
huurder, die afhankelijk zou zijn van de keuze van de verhuurder. Omtrent
het aantal gevallen waarin gekozen zou worden voor belaste verhuur was men
evenwel optimistisch; dit zou alleen geschieden in gevallen waarin een vrijstel-
ling tot een reële concurrentieverstoring zou leiden.

Uiteindelijk is gekozen voor een optieregeling, inhoudende dat de verhuur-
der kon kiezen voor belaste verhuur van onroerende goederen aan onder-
nemers die het onroerend goed als bedrijfsmiddel gebruiken, welke regeling is
neergelegd in de toenmalige tekst van artikel 11, letter b, 30, van de Wet. De
verhuurder die op grond van artikel 7, eerste lid, van de Wet niet als onder-
nemer was aan te merken, werd op grond van artikel7, vierde lid, van de Wet
voor wat betreft de belaste verhuur als ondernemer beschouwd.

Ingevolge artikel 13, C, aanhef en letter a, van de Zesde richtlijn kunnen de
Lid-Staten aan belastingplichtigen het recht verlenen om voor belastingheffing
te kiezen in geval van verhuur en verpachting van onroerende goederen. De
omvang van dit keuzerecht kan door de Lid-Staten worden beperkt. Bij de
aanpassing van de Wet aan de bepalingen van de Zesde richtlijn is de toen-
malige optieregeling geëvalueerd. In de praktijk werd de beperking van de
optieregeling tot de verhuur aan ondernemers nogal eens als een bezwaar ge-
voeld. De verhuurder was dan geneigd bij verhuur aan anderen, met name
publiekrechtelijke lichamen of onderdelen daarvan4-4, de niet-aftrekbare om-
zetbelasting in een keer of in uiterlijk vijf jaren (de toenmalige herzienings-
periode) te verhalen op de huurder. De mogelijkheid te kiezen voor belaste
verhuur is daarom uitgebreid tot alle gevallen van verhuur van onroerend
goed, uitgezonderd de verhuur van onroerende goederen of gedeelten daar-
van die als woning worden gebruikt. Met betrekking tot deze uitzondering is
derhalve niet de bestemming van het onroerend goed, maar het feitelijk ge-
bruik ervan doorslaggevend. Ter bescherming van de huurder werd de uit-
breiding van de optiemogelijkheid geflankeerd door een wijziging met betrek-
king tot de uitoefening van het keuzerecht; dit recht kwam voortaan aan de
verhuurder en de huurder gezamenlijk toe.`u Door de uitbreiding van het
ondernemersbegrip tot de exploitant van een goed, kon de meergenoemde

424. In Amsterdam deed zich het merkwaardige feit voor dat bij verhuur van onroerend goed aan
de Vrije Universiteit kon worden gekozen voor belaste verhuur, maar bij verhuur aan de Universi-
teit van Amsterdam niet.
425. Tweede Kamer zitting 1977-1978, 14 887, Memorie van Toelichting, blz. 21. Voor ten tijde
van de wetswijziging bestaande gevallen van belaste verhuur op verzoek was de instemming van de
huurder niet alsnog vereist. Deze wijziging leidde tevens tot het vervallen van het tweede lid van
artike152 van de Wet, waarin de verhuurder het recht werd verleend de ter zake van de verhuur
verschuldigde omzetbelasting aan de huurder door te berekenen in het geval dat de verhuurder
gebruik maakte van de mogelijkheid belast te verhuren.
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afzonderlijke bepaling met betrekking tot het ondernemerschap van de ver-
huurder van onroerend goed vervallen.

In artikel 11, eerste lid, letter b, So, van de Wet is aan de minister de be-
voegdheid gegeven nadere voorwaarden te stellen aan de toepassing van de
keuze voor belaste verhuur van onroerend goed. In artikel 6a van de Uit-
voeringsbeschikking zijn deze voorwaarden opgenomen. Mede gelet op het
hiervoor vermelde kunnen de voorwaarden voor de toepassing van die keuze
als volgt worden samengevat.

- Het onroerend goed mag niet als woning worden gebruikt. Voor zover een
deel van het onroerend goed als woning wordt gebruikt, bijvoorbeeld bij een
woon-winkelpand, kan de belaste verhuur slechts betrekking hebben op het
bedrijfsgedeelte.426 Indien de verhuur plaatsvindt tegen één vergoeding, zal de
vergoeding moeten worden gesplitst in een belast en een vrijgesteld deel. Zo-
als hiervoor reeds opgemerkt is het gebruik van het onroerend goed als woning
hier beslissend en niet de bestemming van het onroerend goed. Dit betekent
dat woningen die niet als zodanig worden gebruikt, maar bijvoorbeeld als kan-
toorruimte, wel belast kunnen worden verhuurd. Het gebruik als woning is
naar mijn mening een feitelijk gegeven. Niet noodzakelijk is dat de huurder
het onroerend goed zelf als woning gebruikt. Ook indien een huurder van
woningen op zijn beurt deze verhuurt aan de bewoners, zal voor de eerste
verhuur van de woningen niet kunnen worden gekozen voor belaste ver-
huur.'Z'

Onder woningen in de hier bedoelde zin zijn naar mijn mening te begrijpen
vakantiewoningen. Aannemelijk is dat onder woningen in dit verband hetzelf-
de moet worden verstaan als onder woonhuizen in de zin van artikel 11, derde
lid, letter b, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, zoals die bepaling tot
24 mei 1978 luidde. Gelet op de wetsgeschiedenis42" en de jurisprudentie'29 met
betrekking tot het begrip woonhuizen vallen vakantiewoningen daar als regel
onder. Dit betekent dat voor zover de verhuur van vakantiewoningen niet is

426. Indien het onderscheid in gebruik problemen oplevert kunnen de inspecteurs een soepel
standpunt innemen in dier voege, dat de afbakening van het bedrijfs- en privé-gedeelte van het
onroerend goed met inachtneming van het te verwachten feitelijk gebruik van die gedeelten in
redelijkheid wordt vastgesteld. Alsdan behoeft later ter zake van min of ineer incidentele en
tijdelijke verschuivingen tussen beide gedeelten geen herziening van de omzetbelasting plaats te
vinden. Aldus Vraag en Antwoord 91, V-N 1969, blz. 428.
427. In die zin ook J.Reugebrink, Omzetbelasting, zesde druk, Deventer 1990, blz. 256.
428. Met name Tweede Kamer zitting 1967-1968, 9324 en 9410, Memorie van Antwoord, blz. 54

r.k.
429. Bijvoorbeeld HR 18 april 1984, nr. 22 277, BNB 1984I157.
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uitgezonderd van de vrijstelling op de voet van artikel 11, eerste lid, letter b,
20, van de Wet, niet kan worden gekozen voor belaste verhuur.43"

- De verhuurder en de huurder moeten gezamenlijk een schriftelijk verzoek
doen aan de inspecteur. In dit verzoek moet worden opgenomen een omschrij-
ving van het onroerend goed met plaatselijke en kadastrale aanduiding. Het
verzoek kan ook worden gedaan voor een gedeelte van een onroerend goed,
bijvoorbeeld een kantoorunit in een gebouw. Uitgangspunt is een keuze per
gedeelte van het onroerend goed dat het onderwerp vormt van een overeen-
komst van huur en verhuur.431 In deze gevallen dient in het verzoek een duide-
lijke omschrijving van het verhuurde gedeelte te worden opgenomen. Bij de
verhuur van ruimten in tentoonstellingshallen, zalencomplexen en dergelijke
worden gedeelten van het onroerend goed kortstondig en aan opeenvolgende
huurders verhuurd. In die gevallen kan het tijdig voldoen aan het vereiste van
het gezamenlijke verzoek praktische moeilijkheden opleveren. I~iaar mijn me-
ning ligt dan een met de inspecteur te treffen praktische regeling voor de
hand.432

Ingevolge artikel 6a, derde lid, van de Uitvoeringsbeschikking dient de in-
specteur op een verzoek als hier bedoeld te beslissen bij beschikking, waarin
de datum met ingang waarvan de vrijstelling buiten toepassing blijft, wordt
vermeld. Deze beschikking is vatbaar voor bezwaar en beroep. De inspecteur
zal het verzoek alleen afwijzen indien aan de bovenvermelde voorwaarden
niet volledig is voldaan.43 Voor het overige bieden de wettelijke bepalingen
aan de inspecteur geen beoordelingsvrijheid.

430. In die zin ook de Resolutie van 18 juli 1983, nr. 283-9975, V-N 1983, blz. 1594. Anders J.
Reugebrink, Omzetbelasting, zesde druk, Deventer 1990, blz. 256, die zich in dit verband beroept
op Hof 's-Hertogenbosch 4 december 1981, nr. 2584I1979, BNB 1982~303. De desbetreffende
overweging van het Hof, dat het gestelde in artikel 11, eerste lid, letter b, So, van de Wet aldus
moet worden gelezen dat de in die bepaling gegeven uitzondering met betrekking tot gebouwen en
gedeelten daarvan die als woningworden gebruikt niet van toepassing is als het gaat om de verhuur
van dergelijke onroerende goederen die behoren tot de verhuuraccommodatie in vakantiekam-
pen ofop kampeerterreinen, is voor mij slech[s begrijpelijk indien daarmee bedoeld wordt dat de
uitzondering op de vrijstelling van artikel 11, eerste lid, letter b, 2o van de Wet niet beperkt wordt
door de beperking op de uitzondering op de vrijstelling als bedoeld in So van die wetsbepaling.
Daarmee is echter nog geen oordeel gegeven omtrent de reikwijdte van het begrip `woningen' in
laatstbedoelde bepaling.
431. Paragraaf 23, vierde lid, van de Toelichting Onroerende goederen, V-N 1968, blz. 895. A.E.
de Moor, Omzetbelastíng en onroerend goed, tweede druk, Deventer 1976, blz. 72, gaat uit van
een optie per huurovereenkomst. Hij suggereert bij verhuur van een onroerend goed aan een
ondernemer die zowel vrijgestelde als belaste prestaties verricht, eventueel afzonderlijke huur-
overeenkomsten aan te gaan voor de verschillende gedeelten van het onroerend goed, zodat de
belaste verhuur beperkt blijft tot het voor belaste prestaties gebruikte gedeelte.
432. Volgens J.L.M.J. Vervloed en W.B. Bod, Wegwijs in de BTW, tweede druk, Lelystad 1989,
blz. 167, pleegt dit te geschieden.
433. In die zin ook paragraaf 23, vijfde lid, van de Toelichting Onroerende goederen, V-N 1968,
blz. 895.
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De ter zake door de staatssecretaris van Financiën gegeven aanwijzingen
houden in dat, indien in het verzoek een bepaalde ingangsdatum voor de be-
laste verhuur is aangegeven, deze datum door de inspecteur wordt gevolgd,
mits die datum niet meer dan drie maanden vóór de datum van indiening van

het verzoek ligt.'3`~ Deze aanwijzing strekt ertoe enige vertraging bij de indie-
ning van het verzoek te herstellen.4'' Op grond van een niet gepubliceerde,
maar op de voet van de Wet openbaarheid van bestuur openbaar gemaakte
resolutie kan in bijzondere gevallen een verdere terugwerkende kracht van het
verzoek om belaste verhuur worden verleend."~ Het betreft hier in het bij-
zonder gevallen waarin het verzoek aanvankelijk niet is ingediend vanwege
onwetendheid of andere omstandigheden buiten de wil van partijen. In die

gevallen kan de ingangsdatum van de belaste verhuur alsnog worden gesteld

op een eerder tijdstip, tot ten hoogste in het vierde kalenderjaar voorafgaande
aan dat waarin het verzoek is ingediend, mits redelijkerwijs kan worden aan-
genomen dat de indiening van het verzoek niet bewust is vertraagd met het oog

op een daardoor te behalen fiscaal voordeel"' en voorts meer in het algemeen

de vertraging niet kan worden geweten aan grove nalatigheid van partijen.
De vraag kan worden gesteld of en in hoeverre partijen bij een huurover-

eenkomst zijn gebonden aan het hiervoor weergegeven beleid van de belas-
tingadministratie ten aanzien van de bepaling van de ingangsdatum van de
belaste verhuur. Gesteld zou kunnen worden dat de wettelijke bepalingen
geen regels inhouden omtrent de termijn waarbinnen een verzoek om belaste

verhuur moet worden gedaan en dat daarom terugwerkende kracht van de
belaste verhuur niet uitgesloten kan worden geacht. Voorts kan worden ver-
wezen naar de toepassing van artike131 van de Wet, waartoe tot 1 januari 1979
een verzoek moest worden gedaan, met betrekking tot welk verzoek de Hoge
Raad heeft beslist dat het kon worden gedaan zolang het achterwege laten van
dat verzoek nog niet tot onherroepelijke gevolgen had geleid.13" Een vergelijk-
bare vraag doet zich voor met betrekking tot het indienen van een verzoek om

434. Paragraaf 23, zesde lid, van de Toelichting Onroerende goederen, V-N 1968, blz. 895.

S.T.M. Beelen en J.T. Sanders, Heffing van omzetbelasting bij publiekrechtelijke lichamen, De-

venter 1988, blz. 81, menen dat de verhuur van een onroerend goed als één dienst moet worden

gezien, die ofwel volledig belast is ofwel volledig vrijgesteld is. Een keuze voor belaste verhuur ten

aanzien van een lopende huurovereenkomst is in die visie niet mogelijk. Naar mijn mening vindt

die visie geen steun in de wettelijke bepalingen. Artikel 52, tweede lid, van de Wet, zoals die

bepaling luidde tot en met 1978, ging zonder meer uit van de mogelijkheid voor belaste verhuur te

kiezen ten aanzien van een bestaande huurverhouding.
435. Vraag en Antwoord 22, V-N 1969, blz. 35.
436. Zie Fiscaal Up to Date 14 augustus 1986, nr. 17, blz. 15 en 16. De tekst van de relevante

onderdelen van de resolutie is ook opgenomen in D.B. Bijl, Omzetbelasting en onroerend goed,

derde druk, Deventer 1987, blz. 104 en 105.
437. Zie in dit verband paragraaf 5.4.7. met betrekking tot een eventueel beoogde vrijstelling van
overdrachtsbelasting.
438. HR 23 juni 1982, nr. 20 783, BNB 19821239 met noot van C.P. Tuk. In dezelfde zin Hof
's-Gravenhage 6 januari 1983, nr. 2862~82, V-N 1983, blz. 1857.
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belaste levering van onroerend goed, op welke vraag in paragraaf 5.1.9. is
ingegaan. Zoals ik in evenbedoelde paragraaf heb betoogd is de jurisprudentie
met betrekking tot de toepassing van artikel 31 van de Wet niet op overeen-
komstige wijze toe te passen op het verzoek om belaste levering van onroerend
goed, omdat in laatstbedoeld geval de tekst van de Wet zich verzet tegen een
verzoek na het tijdstip van de leveringvan het desbetreffende onroerend goed.
Anders dan ten aanzien van de toepassing van artikel 31 van de Wet is vereist
dat partijen `een verzoek ... hebben gedaan'. Ook met betrekking tot de mo-
gelijkheid onroerend goed belast te verhuren wordt in artikel 11, eerste lid,
letter b, So, van de Wet de eis gesteld dat partijen een verzoek daartoe hebben
gedaan. Toch zou ik hier niet zonder meer de conclusie uit willen trekken dat
de belaste verhuur nimmer kan ingaan op een tijdstip dat is gelegen vóór de
datum van indiening van het verzoek. Naar mijn mening kan een verzoek om
belaste verhuur in dit verband enigszins anders worden benaderd dan een ver-
zoek om belaste levering. Anders dan bij de levering van een onroerend goed
gaat het bij de verhuur van onroerend goed om een min of ineer duurzame
rechtsverhouding tussen de bij de overeenkomst betrokken partijen. Wellicht
belangrijker is dat met betrekking tot het verzoek om belaste verhuur de in-
specteur in artikel 6a, derde lid, van de Uitvoeringsbeschikking wordt opge-
dragen de datum van ingang van de belaste verhuur in de beschikking te ver-
melden. Nu die uitvoeringsbepaling overigens geen enkel voorschrift bevat
omtrent de bepaling van evenbedoelde datum van ingang, ben ik geneigd te
veronderstellen dat de inspecteur op dit punt enige beleidsvrijheid is gelaten.
Daarvan uitgaande kan de vaststelling van de datum van ingang van de belaste
verhuur door de inspecteur worden getoetst aan de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur. In elk geval dient de inspecteur dan te handelen in over-
eenstemming met het gelijkheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel, op
grond van welk laatste beginsel ten minste een beroep gedaan kan worden op
de hiervoor weergegeven aanwijzingen van de staatssecretaris. Overigens vol-
doen die aanwijzingen naar mijn mening in beginsel ook aan het beginsel van
de zorgvuldige belangenafweging.'~9

Het vorenstaande brengt mij tot de vraag wat het karakter van de door de
inspecteur te nemen beschikking is. Is bijvoorbeeld bij het uitblijven van een
beschikking op een verzoek de uitzondering op de vrijstelling toch van toepas-
sing, of is daarvoor een beschikking onontbeerlijk? De vraag derhalve of de
beschikking van de inspecteur constitutief is of niet. Bij een eerdere gelegen-
heid heb ik verdedigd dat de Wet slechts eist dat een verzoek om belaste ver-
huur wordt gedaan, zodat de beschikking van de inspecteur niet constitutief
kan zijn.~ Reugebrink acht die conclusie in strijd met de strekking van de

439. Voor de vraag of en in hoeverre dit beginsel in het belastingrecht een rol speelt, zij verwezen
naar paragraaf 5.2.4.
440. Belaste verhuur van onroerend goed, Weekblad 1972I5079, blz. 269 e.v.

358



VERHUUR VAN ONROEREND GOED

regeling, zonder dit overigens nader toe te lichten.~' Ook bij nadere overwe-
ging meen ik dat de beschikking van de inspecteur in beginsel geen constitutief
karakter heeft.~2 Indien bijvoorbeeld de inspecteur het nemen van een besluit

bij beschikking om welke reden dan ook achterwege laat, heeft dat naar mijn
mening niet tot gevolg dat de desbetreffende verhuur vrijgesteld van omzet-
belasting blijft, vooropgesteld dat aan de in de Wet en de Uitvoeringsbeschik-
king gestelde voorwaarden is voldaan. Een constitutief element van de be-

schikking kan echter wel zijn gelegen in de vaststelling van de datum van in-
gang van de belaste verhuur door de inspecteur, althans voor zover die datum
ligt vóór het tijdstip van indiening van het verzoek. Zoals hiervoor betoogd

bestaat er in zoverre een verschil tussen belaste levering op verzoek en belaste
verhuur op verzoek. Toch meen ik dat ook in dit opzicht bij gebreke van een
(gevraagde) beschikking de inspecteur niet corrigerend kan optreden ten aan-

zien van de verhuurder en de huurder, indien zij zijn uitgegaan van een belaste

verhuur met inachtneming van de hiervoor vermelde aanwijzingen.
Het belangrijkste gevolg van de belaste verhuur is de mogelijkheid de op de

aanschaf en het onderhoud van het desbetreffende onroerend goed drukkende

omzetbelasting in aftrek te brengen. Wanneer ter zake van de belaste verhuur
kosten zijn gemaakt voor de aanschaf of het onderhoud van het onroerend
goed voordat de belaste verhuur is ingegaan en de omzetbelasting op die kos-

ten op grond van de wettelijke bepalingen toen niet in aftrek kon worden
gebracht, mag die omzetbelasting in aftrek worden gebracht op de eerste aan-
gifte voor de belaste verhuur.~3 Indien het onroerend goed voor een gedeelte
belast wordt verhuurd en voor een ander gedeelte vrijgesteld, is de omzet-

belasting op het onroerend goed voor een deel aftrekbaar, welk deel wordt
bepaald aan de hand van de in paragraaf 5.5.3. weergegeven regels. Bij opeen-
volging van belaste en vrijgestelde verhuur van hetzelfde onroerend goed bin-

nen de voor dat onroerend goed geldende herzieningsperiode vindt een her-

ziening van de aftrek van voorbelasting plaats volgens de in paragraaf 5.5.5.
weergegeven regels.

Een bijzondere regeling geldt voor de belaste verhuur van onroerend goed

ten aanzien van de zogenoemde kleine-ondernemersregeling. Deze in artikel

25 van de Wet vervatte regeling voorziet in een vermindering van belasting
voor ondernemers die per jaar minder dan f 4150 aan omzetbelasting moeten

voldoen, na aftrek van de voorbelasting. Ingevolge artikel 6a, vierde lid, van

de Uitvoeringsbeschikking geldt de kleine-ondernemersregeling niet voor
zover de vrijstelling voor de verhuur van onroerend goed op verzoek niet van
toepassing is ten aanzien van de betrokken ondernemer. Nu een vrijstelling of

niet-vrijstelling naar mijn mening slechts van toepassing is ten aanzien van de

441. J. Reugebrink, Omzetbelasting, zesde druk, Deventer 1990, biz. 2SS.
442. Voor wat betreft een zelfde stellingname ten aanzien van de beschikking op het verzoek om
belaste levering van onroerend goed zij verwezen naar paragraaf 5.1.9.
443. Vraag en Antwoord 22, V-N 1969, blz. 3S.
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ondernemer die de prestatie verricht, leid ik uit deze uitvoeringsbepaling af
dat zij alleen ziet op de verhuurder en niet op de huurder. De huurder dient
daarom bij de toepassing van de kleine-ondernemersregeling de hem ter zake
van de verhuur in rekening gebrachte omzetbelasting in aanmerking te nemen.
Uit het vorenstaande volgt dat de regeling wel van toepassing is voor zover de
verhuur van onroerend goed van rechtswege niet is vrijgesteld. Daaruit valt af
te leiden dat het kennelijk de bedoeling is geweest met de uitsluiting van de
toepassing van de kleine-ondernemersregeling te voorkomen dat een keuze
voor belaste verhuur mede zou worden ingegeven door het effect van die rege-
ling.~ Ten aanzien van een in dit verband vergelijkbare keuzemogelijkheid in
het kader van de zogenoemde landbouwregeling is deze bedoeling uitdruk-
kelijk naar voren gebracht.~~` Indien de ondernemer naast de belaste verhuur
op verzoek nog andere prestaties verricht is op die prestaties de kleine-onder-
nemersregeling eventueel wel van toepassing. Voor de toepassing van die re-
geling worden dan de voor de verhuur verschuldigde belasting en de op de
verhuur betrekking hebbende voorbelasting geëlimineerd.

De vraag kan worden gesteld waaraan de minister de bevoegdheid ontleent
om de toepassing van de kleine-ondernemersregeling in de hier bedoelde ge-
vallen uit te sluiten. De enige wettelijke basis voor deze maatregel zou, nu een
en ander in de Uitvoeringsbeschikking is geregeld, kunnen zijn de bepaling in
artikel 11, eerste lid, letter b, So, van de Wet, dat de belaste verhuur eerst
mogelijk is indien de verhuurder en de huurder voldoen aan de door de minis-
ter te stellen voorwaarden. Met betrekking tot deze delegatiebepaling is bij de
parlementaire behandeling van het wetsontwerp dat geleid heeft tot de Wet
opgemerkt, dat het vertrouwen bestond dat het met behulp daarvan mogelijk
zou zijn de aan de nadere uitwerking van de aan de keuzemogelijkheid ver-
bonden complicaties op een bevredigende wijze op te lossen.~fi Afgezien van
de vraag of een uitsluiting van de toepassing van de kleine-ondernemersrege-
ling in de onderhavige gevallen redelijk kan worden geacht-welke vraag naar
mijn mening bevestigend kan worden beantwoord - vraag ik mij af of deze
maatregel kan worden beschouwd als een aan de verhuurder te stellen voor-
waarde. Het is namelijk moeilijk in te denken dat een belaste verhuur geac-
cepteerd wordt op voorwaarde dat de verhuurder de vermindering van artikel
25 van de Wet te zijnen aanzien in zoverre niet toepast. Wat kan immers de
sanctie zijn op het niet-naleven van een dergelijke `voorwaarde'? Artikel 25,
eerste lid, van de Wet stelt namelijk dat het bedrag van de belasting `wordt
verminderd'. Hiervoor is kennelijk geen ingrijpen of verzoek van de zijde van
de verhuurder nodig. Het lijkt er dan ook op dat meergenoemd artikel 6a,
vierde lid, van de Uitvoeringsbeschikking een aanwijzing inhoudt voor de in-

444. In Tweede Kamer zitting 1967-1968, 9324, Eindverslag, blz. 27 r.k., wordt melding gemaakt
van de overweging de toepassing van de kleine-ondernemersregeling uit te sluiten.
445. Tweede Kamer zitting 1967-1968, 9324, Memorie van Antwoord, blz. 38 Lk.
446. Tweede Kamer zitting 1967-1968, 9324, Memorie van Antwoord, blz. 34 r.k.
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specteur de vermindering van belasting op grond van artike125, eerste lid, van
de Wet in zoverre te verijdelen. Dergelijke maatregelen kunnen echter niet
onder de aan de verhuurder te stellen voorwaarden worden gerangschikt. Ik
meen dan ook te mogen stellen dat, nu de onderwerpelijke maatregel is ge-
troffen in de Uitvoeringsbeschikking en van artikel 39 van de Wet op dit punt
geen gebruik is gemaakt, de minister in dit geval de hem verleende bevoegd-
heden te buiten is gegaan.~' De aangewezen weg voor het effectueren van de
onderhavige maatregel zou zijn geweest een regeling daarvan in de Wet. Dit
kan geschieden door aanvulling in die zin van artikel 11, eerste lid, letter b, So,

van de Wet, op een vergelijkbare wijze als in artikel 27 van de Wet inzake de
landbouwregeling is geschied. Ook is denkbaar de verschillende uitzonderin-
gen op de toepassing van de kleine-ondernemersregeling in artikel 25 van de

Wet bijeen te brengen.

5.6.7. EINDE BELASTE VERHUUR

De belaste verhuur op verzoek eindigt in de eerste plaats als niet meer wordt
voldaan aan de daaraan gestelde voorwaarde, dat het desbetreffende onroe-
rend goed niet als woning wordt gebruikt. Indien de huurder het gehuurde
onroerend goed geheel of gedeeltelijk als woning gaat gebruiken, vervalt de
uitzondering op de vrijstelling gelet op de tekst van artikel 11, eerste lid, letter
b, So, van de Wet in zoverre van rechtswege.

De omstandigheden die aanleiding geven tot het beëindigen van de belaste
verhuur zijn voor het overige in de wettelijke bepalingen niet expliciet aan-
geduid. Zo zal het antwoord op de vraag of de belaste verhuur eindigt bij
verandering van de persoon van de verhuurder enlof huurder moeten worden
gevonden aan de hand van de tekst en de strekking van die bepalingen.

In de tot 1979 geldende wettelijke bepalingen inzake de belaste verhuur op
verzoek was uitdrukkelijk geregeld in welke gevallen een bestaande belaste
verhuur kon worden beëindigd. Dit betrof slechts één geval, namelijk indien

er verandering kwam in de persoon van de huurder. De verhuurder kon in dat
geval een verzoek doen aan de inspecteur de vrijstelling van omzetbelasting te
doen herleven. Dit geschiedde door intrekking door de inspecteur van zijn

beschikking op het indertijd gedane verzoek om belaste verhuur.~~` Vanaf 1
januari 1979 is een belaste verhuur slechts mogelijk op verzoek van verhuur-
der en huurder gezamenlijk. Dit impliceert dat bij het beëindigen van de ver-
huur de belaste verhuur vervalt en bij het optreden van een nieuwe huurder

447. Zie ook mijn bijdrage Belaste verhuur van onroerend goed, Weekblad 197215079, blz. 269

e.v. Anders E.J. Alsema, Verhuur van onroerend goed in de omzetbelasting, Weekblad 19721

5085, blz. 3R9 e.v., die meent dat in de gegeven gevallen een overeenkomst tussen de fiscus en de

verhuurder tot stand komt, welke mede inhoudt dat artikel 25 van de Wet niet wordt toegepast.

448. Artikel 6, vierde lid, van de Uitvoeringsbeschikking, zoals die bepaling tot 1979 luidde.
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deze met de verhuurder kan overleggen omtrent een eventueel verzoek om
belaste verhuur.aa9 Uit de wetsgeschiedenis blijkt immers dat het gezamenlijk
verzoek voortvloeit uit de wens de huurder te beschermen tegen een door hem
niet gewenste heffing van omzetbelasting over de huursommen.a~

Het vervallen van de belaste verhuur in geval van verandering van de per-
soon van de huurder en de mogelijkheid ter zake van de nieuwe huurverhou-
ding een verzoek om belaste verhuur te doen, acht ik in overeenstemming met
de strekking van de regeling van de belaste verhuur. Het gaat er daarbij om
een mogelijkheid te bieden om cumulatie van belastingheffing te voorkomen.
Die mogelijkheid is geboden aan beide partijen bij een huurovereenkomst
gezamenlijk. De vraag of en in hoeverre het gebruik van die mogelijkheid in
de rede ligt, hangt af van de concrete situatie ten aanzien van de bij een huur-
overeenkomst betrokken partijen. Nu tussen de `oude' en de `nieuwe' huurder
ten aanzien van de huur van het desbetreffende onroerend goed geen rechts-
verhouding zal bestaan, is het redelijk laatstbedoelde huurder wat betreft de
heffing van omzetbelasting ten aanzien van die huur niet te binden aan hetgeen
diens voorganger met de verhuurder dienaangaande is overeengekomen.

Wat moeilijker te beantwoorden is de vraag of een verandering in de per-
soon van de verhuurder een beëindiging van de belaste verhuur ten gevolge
heeft. In de tot 1979 geldende regeling van de belaste verhuur op verzoek,
kwam de mogelijkheid te kiezen voor belaste verhuur alleen aan de verhuur-
der toe. De huurder moest zich, althans uit een oogpunt van omzetbelasting,
de keuze van de verhuurder laten welgevallen.as` Het ging hier derhalve om
een persoonlijk recht van de verhuurder. Daarvan uitgaande ligt het voor de
hand bij het optreden van een nieuwe verhuurder van het desbetreffende on-
roerend goed die verhuurder te laten beslissen of hij van de mogelijkheid be-
last te verhuren gebruik wil maken. Dit betekent dat bij een wijziging in de
persoon van de verhuurder de belaste verhuur werd beëindigd.as' Het is de
vraag of deze laatste conclusie ook geldt ten aanzien van de huidige regeling
van de belaste verhuur op verzoek. Een belaste verhuur komt thans tot stand
op grond van overleg tussen verhuurder en huurder, wat uitmondt in een geza-
menlijk verzoek dienaangaande aan de inspecteur en in een huurprijs exclusief
omzetbelasting die is gebaseerd op de effecten die een belaste verhuur heeft
met betrekking tot de aftrek van voorbelasting door de verhuurder. Daarmee
zijn deze elementen naar mijn mening onderdeel geworden van de tussen ver-
huurder en huurder bestaande huurovereenkomst. Indien het desbetreffende

449. In die zin ook HR 17 juni 1987, nr. 23 921, BNB 19871263 met noot van A.L.C. Simons, en J.
Reugebrink, Omzetbelasting, zesde druk, Deventer 1990, blz. 255 en 256.
450. Tweede Kamer zitting 1977-1978, 14 887, Memorie van Toelichting, blz. 21.
451. Zie in dit verband ook artikel 52, tweede lid, van de Wet, zoals die bepaling tot 1979 luidde.
452. In die zin ook paragraaf 23, zevende lid, van de Toelichting Onroerende goederen, V-N 1968,
blz. 895, waarin gesteld wordt dat de belaste verhuur geldt totdat de verhuurder het onroerend
gced levert, in welk geval de nieuwe eigenaar opnieuw kan beslissen ofhij al dan niet opteert. Zie
ook mijn bijdrage Belaste verhuur van onroerend goed, Weekblad 1972I5079, blz. 269 e.v.
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onroerend goed door de verhuurder wordt geleverd, verandert weliswaar de
persoon van de verhuurder, maar de huurovereenkomst blijft op grond van
Boek IV, artikel 1612 van het BW als regel in stand. De huurder zal zich
derhalve jegens de nieuwe verhuurder kunnen beroepen op de met diens voor-
ganger gesloten huurovereenkomst, waarvan vorenbedoelde elementen met
betrekking tot de omzetbelasting deel uitmaken. In zoverre is er verschil met
de verandering in de persoon van de huurder. In dat geval gaat het om een

nieuwe rechtsverhouding tussen partijen, terwijl het hier gaat om een bestaan-
de rechtsverhouding welke gehandhaafd blijft ondanks de verandering in de
persoon van de verhuurder. Ik meen dan ook dat de nieuwe verhuurder de

belaste verhuur op grond van de bestaande huurovereenkomst dient voort te
zetten. Wel blijft dan nog de vraag of ter zake van de verhuur van het des-
betreffende onroerend goed door de nieuwe verhuurder aan de huurder op-
nieuw een verzoek om belaste verhuur als bedoeld in artikel 11, eerste lid,

letter b, So, van de Wet moet worden gedaan, of dat de door de inspecteur
genomen beschikking op het verzoek van de oorspronkelijke verhuurder en de
huurder haar gelding behoudt. Ik ben geneigd te stellen dat het past in het

systeem van de heffing van omzetbelasting, dat in deze gevallen opnieuw een
verzoek om belaste verhuur wordt gedaan. De belaste verhuur heeft gevolgen
voor de heffing van omzetbelasting ten aanzien van de nieuwe verhuurder,
welke gevolgen, afgezien van de toepassing van artikel 31 van de Wet, los
staan van de heffing van omzetbelasting zoals die heeft plaatsgevonden ten
aanzien van de oorspronkelijke verhuurder. Voor een goede werking van het
omzetbelastingsysteem is daarom een beschikking inzake belaste verhuur met

betrekking tot de verhouding tussen de nieuwe verhuurder en de huurder
noodzakelijk. Dit impliceert dat de belaste verhuur in deze gevallen geacht
moet worden te zijn beëindigd, indien de nieuwe verhuurder en de huurder
niet opnieuw een verzoek daartoe doen.as3 Daaraan doet naar mijn mening
niet af het bepaalde in Boek IV, artikel 1612 van het BW, aangezien de wer-
king van deze bepaling beperkt is tot de partijen bij een huurovereenkomst en
zij zich niet uitstrekt tot de regeling van de gevolgen voor de heffing van omzet-

belasting ten aanzien van de uitvoering van die overeenkomst.
De hiervoor aan de orde gestelde verandering in de persoon van de ver-

huurder enlof de huurder kan zich ook voordoen in een geval waarin de ver-
huurder of de huurder zijn onderneming of een deel daarvan overdraagt in

dier voege, dat ter zake van die overdracht het bepaalde in artikel 31 van de

453. Tot deze conclusie komt ook J. Reugebrink, Omzetbelasting, zesde druk, Deventer 19~,
blz. 255, op grond van de overweging dat het vereiste dat het verzoek om belaste verhuur door de
verhuurder en de huurder gezamelijk moet worden gedaan, impliceert dat ook een nieuwe ver-
huurder dient in te stemmen met de belaste verhuur. In die zin ook G.H. Warning en J.S. Rijkels,
Omzetbelasting en overdrachtsbelasting in de onroerend-goedsector, Deventer z.j., A.II, nr.
7.13.a.

363



BIIZONDERI: ASPECTEN

Wet van toepassing is.4~ Alsdan wordt ter zake van de leveringen en diensten
die de overdracht vormen geen omzetbelasting geheven en wordt ingevolge
artikel 8 van de Uitvoeringsbeschikking de overnemer voor wat betreft de
berekening van de omzetbelasting in de plaats gesteld van de overdrager. In
geval van overdracht van de onderneming door de verhuurder van een on-
roerend goed, zal toepassing van artikel 31 van de Wet naar mijn mening mede
tot gevolg hebben dat een belaste verhuur op verzoek wordt gecontinueerd.
Dit vloeit voort uit de evenvermelde regel dat de overnemer van de onder-
neming voor wat betreft de berekening van de belasting in de plaats wordt
gesteld van de overdrager. Dit houdt mijns inziens mede in dat de overnemer
als nieuwe verhuurder omzetbelasting verschuldigd is ter zake van de verhuur
van het desbetreffende onroerend goed.

Ten aanzien van de overdracht van de onderneming door de huurder, ten
gevolge waarvan de overnemer de huurder van het desbetreffende onroerend
goed wordt, ligt de zaak naar mijn mening anders. De overnemer wordt geen
huurder van het onroerend goed door de overneming van de onderneming,
maar door het sluiten van een huurovereenkomst met de verhuurder, voor
welke overeenkomst de oorspronkelijke huurder zich al of niet sterk kan ma-
ken jegens de overnemer. Daarvan uitgaande meen ik dat een overdracht van
de onderneming door de huurder niet tevens inhoudt de handhaving van de
belaste verhuur van het desbetreffende onroerend goed.

Uit het vorenstaande kan worden geconcludeerd dat bij een verandering in
de persoon van de huurder steeds een einde komt aan de belaste verhuur op
verzoek, ook indien die verandering wordt veroorzaakt door een overdracht
van de onderneming door de huurder waarop het bepaalde in artikel 31 van de
Wet van toepassing is. Bij verandering van de persoon van de verhuurder vindt
in beginsel beëindiging van de belaste verhuur plaats, zij het dat de huurder
met een beroep op de huurovereenkomst van de verhuurder kan vorderen dat
hij meewerkt aan een nieuw verzoek om belaste verhuur. Indien de veran-
dering in de persoon van de verhuurder voortvloeit uit een overdracht van de
onderneming van de verhuurder waarop het bepaalde in artikel 31 van toepas-
sing is, wordt de belaste verhuur evenwel niet beëindigd.

Voorts is de vraag gerezen of de verhuurder en de huurder, die aanvankeli j k
een verzoek om belaste verhuur hebben gedaan en een daartoe strekkende
beschikking van de inspecteur hebben verkregen, de mogelijkheid hebben om
de belastingheffing ter zake van de verhuur te beëindigen. Anders gezegd:
dient de inspecteur gehoor te geven aan een gezamenlijk verzoek van ver-
huurder en huurder de belaste verhuur te beëindigen? Een dergelijk verzoek is
met name denkbaar als de herzieningsperiode voor de aftrek van voorbelas-
ting voor het desbetreffende onroerend goed is verstreken en de omzetbelas-
ting die bij de verwerving van het onroerend goed is voldaan geen rol meer

454. De vraag of en in hoeverre deze bepaling kan worden toegepast ten aanzien van de over-
dracht van verhuurd onroerend goed is behandeld in paragraaf 5.2.3.
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speelt. De Hoge Raad heeft de hier bedoelde vraag ontkennend beantwoord
met een beroep op de tekst van artikel 11, eerste lid, letter b, So, van de Wet en

de wetshistorie.'" Na het releveren van de situatie met betrekking tot de
beëindiging van de belaste verhuur tot 1979, zoals die ook biervoor is vermeld
en welke inhoudt dat een verzoek tot intrekking van een beschikking inzake
belaste verhuur niet voor toewijzing vatbaar is, behalve in geval van veran-

dering in de persoon van de huurder;sb, werd overwogen dat noch de tekst van
evenbedoelde wetsbepaling noch de parlementaire geschiedenis van de Wet
van 28 december 1978, Stb. 677, waarbij de tekst van die bepaling werd vastge-

steld, een aanwijzing inhouden dat de wetgever heeft beoogd de toenmalige
regeling aldus te wijzigen dat een verzoek tot intrekking van de beschikking
inzake de belaste verhuur voortaan voor toewijzing in aanmerking zou komen.
Aan de omstandigheid dat de wettelijke bepalingen thans in het geheel niet

voorzien in een verzoek tot intrekking van de beschikking inzake belaste ver-

huur kan volgens de Hoge Raad een zodanige aanwijzing niet worden ont-
leend, aangezien de regeling van de intrekking van de beschikking in geval van

wijziging in de persoon van de huurder haar betekenis in de thans geldende

regeling heeft verloren, daar onder die regeling de belaste verhuur slechts op
grond van een nieuw verzoek kan worden voortgezet.

Naar mijn mening is de beslissing van de Hoge Raad op wetshistorische

gronden juist te achten.457 Op grond van de in het arrest aangevoerde om-
standigheden kan worden gesteld dat de beschikkinggever geen tussentijdse
beëindiging van de belaste verhuur op verzoek van partijen heeft gewild.45H

Deze stelling kan nog worden geadstrueerd met de omstandigheid dat in an-

dere gevallen van keuze voor een bepaalde regeling wel is voorzien in de mo-
gelijkheid op die keuze terug te komen. Te denken valt hierbij aan artike127,
vierde lid, van de Wet, waarin bepaald is dat landbouwers die kiezen voor

455. HR 17 juni 1987, nr. 23 921, BNB 19871263 met noot van A.L.C. Simons. Dit arrest is door

mij besproken in Beëindiging belaste verhuur van onroerend goed, Weekblad 1987I5800, blz.

1478 e.v. De procedure is in dit geval gevoerd naar aanleiding van een aan de verhuurder opgeleg-

de naheffingsaanslag. Dit is de enige weg waarlangs in rechte de onderhavige vraag aan de orde

gesteld kan worden, aangezien de wettelijke bepalingen niet voorzien in een verzoek om beëindi-

ging van de belaste verhuur, zodat het (negatieve) antwoord van de inspecteur op dat verzoek ook

niet als een beschikking is aan te merken. In die zin ook de conclusie van advocaat-generaal Van

Soest voor evengenoemd arrest.
456. In Tweede Kamer zitting 1967-1968, 9324, Eindverslag, blz. 27 r.k., is opgemerkt dat het
voor de hand ligt dat aan de verhuurder slechts in bijzondere gevallen en onder zekere voor-
waarden zal worden toegestaan terug te komen op de (vrijwillig gedane!) optie.
457. Anders G.H. Warning en J.S. Rijkels, Omzetbelasting en overdrachtsbelasting in de on-
roerend-goedsector, Deventer z.j., A.l[, nr. 7.13.b. J. Reugebrink, Omzetbelasting, zesde druk,
Deventer 1990, blz. 256, acht het beroep op de wetshistorie niet sterk. Zijns inziens dienen ver-
huurder en huurder zowel vrij te zijn in het overeenkomen te kiezen voor belaste verhuur als in het
overeenkomen de belaste verhuur te beëindigen.
458. Overigens kan men met advocaat-generaal Van Soest in zijn conclusie voor het onderhavige
arrest betreuren dat de wijziging van de Uitvoeringsbeschikking per 1 januari 1979 niet vergezeld
ging van een toelichting.
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ontheffing van de zogenoemde landbouwregeling na vijf jaar de landbouw-
regeling weer kunnen toepassen, en aan artikel 25, vierde lid, van de Uit-
voeringsbeschikking, waarin de ondernemer die ontheffing van administratie-
ve verplichtingen heeft verzocht de mogelijkheid wordt geboden op die keuze
terug te komen.

Het Hof 's-Gravenhage heeft in de uitspraak waartegen cassatieberoep is
ingesteldasv de mogelijkheid van een beëindiging van de belaste verhuur op
verzoek verworpen in een geval als het onderhavige, waarin zich geen wij-
ziging in de contractuele verhoudingen noch in de feitelijke omstandigheden
heeft voorgedaan. Dit wekt de suggestie dat het Hof onder omstandigheden
beëindiging van een belaste verhuur mogelijk acht zonder dat er verandering
in de persoon van de huurder of de verhuurder komt. De Hoge Raad kwam in
zijn arrest aan dit punt niet toe, maar uit het arrest kan naar mijn mening in elk
geval worden geconcludeerd dat het hier niet kan betreffen een beëindiging
van de belaste verhuur op verzoek van verhuurder en huurder. De wijzigingen
in de contractuele verhoudingen enlof de feitelijke omstandigheden zullen
daarom van dien aard moeten zijn dat de belaste verhuur van rechtswege ein-
digt. Overigens geeft het Hof niet aan welke wijzigingen in dit opzicht relevant
kunnen worden geacht. Wellicht heeft het Hof het oog op gevallen waarin
partijen na expiratie van de verhuurperiode opnieuw een huurovereenkomst
sluiten of gevallen waarin de huurder gebruik maakt van de mogelijkheid de
huur voort te zetten tegen een aangepaste huurprijs.~ Overigens meen ik dat
in dergelijke gevallen de belaste verhuur niet van rechtswege wordt beëin-
digd.~' Het bepaalde in artikel 6a van de Uitvoeringsbeschikking is mijns in-
ziens sterk gericht op het verhuurde onroerend goed en veel minder op de
modaliteiten van de tussen partijen gesloten huurovereenkomst. Wat betreft
de wijziging in de feitelijke omstandigheden met betrekking tot het onroerend
goed kan gedacht worden aan een ingrijpende verbouwing. Als daardoor een
nieuw onroerend goed ontstaat en de verhuur wordt voortgezet, zal alsdan een

459. Hof 's-Gravenhage 21 mei 1985, nr. 68I85, te kennen uit het onderhavige arrest en ook gepu-
bliceerd in Infobulletin 85I544.
460. B.G. van Zadelhoff, Mogelijkheid om terug te komen op de keuze voor met omzetbelasting
belaste verhuur van onroerend goed?, Weekblad 1986I5720, blz. 317 e.v., heeft zich deze vraag
ook gesteld. Hij komt daarbij niet verder dan de conclusie dat het Hof een tussen partijen over-eengekomen wijziging in het omzetbelastingregime in dezen kennelijk niet relevant acht. A.L.C.
Simons merkt in zijn noot op BNB 19871263 enigszins cryptisch op dat een verhuurder en huurder
voor de gevallen dat er een belang is om na de herzieningsperiode van tien jaren wijziging in deBTW-positie aan te brengen voldoende feitelijke mogelijkheden openstaan op het moment van
het aanvragen van de op[ie om toch hun doel te bereiken.
461. In die zin ook S.T.M. Beelen en J.T. Sanders, Heffing van omzetbelasting bij publiekrechte-
lijke líchamen, Deventer 1988, blz. 81. Anders J.L.M.J. Vervloed en W.B. Bod, Wegwijs in de
BTW, tweede druk, Lelystad 1989, blz. 168. A.E, de Moor, Omzetbelasting en onroerend goed,tweede druk, Deventer 1976, blz. 73, nam met betrekking tot de vóór 1979 geldende regeling het
standpunt in dat een keuze voor belaste verhuur gold zolang het desbetreffende onroerend goed
aan dezelfde huurder werd verhuurd.
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ander onroerend goed worden verhuurd. In dat geval is naar mijn mening
sprake van een beëindiging van de belaste verhuur van rechtswege.~'

Het Hof 's-Gravenhage geeft als ratio voor zijn beslissing nog dat de wet-

gever niet kan hebben bedoeld dat de verhuurder van twee walletjes zou eten:
na het verstrijken van de termijn waarvoor de herziening van de aftrek van
voorbelasting geldt de keuze wijzigen en zodoende zowel de voordelen van het
ene als het andere stelsel verkrijgen. Deze stelling gaat naar mijn mening te
ver. Het systeem van de Wet gaat ervan uit dat de omzetbelasting die drukt op

een onroerend goed in tien jaren wordt `verbruikt'. Na afloop van die periode
is de aard van het gebruik van het onroerend goed niet meer van belang voor
de aftrek van voorbelasting. De keuze van die periode impliceert een zekere
grofheid, omdat het feitelijk gebruik van het onroerend goed zich over een

langere periode pleegt uit te strekken. Een dergelijke grofheid kan zowel
voordelig als nadelig voor de verhuurder uitwerken. Als hij bijvoorbeeld een
onroerend goed eerst gedurende tien jaren vrijgesteld verhuurt en vervolgens

gedurende dertig jaren belast, dan is niettemin de voorbelasting in het geheel

niet aftrekbaar. Bovendien zijn er, zoals hiervoor reeds vermeld, gevallen
waarin de wetgever een wisseling van omzetbelastingregime naar wens van de

betrokkenen uitdrukkelijk heeft voorzien. Landbouwers bijvoorbeeld kun-

nen op de voet van artike127, vierde lid, van de Wet afwisselend de zogenoem-
de landbouwregeling en de `normale' regeling toepassen, met inachtneming
van een periode van vijf jaren. De wetgever heeft het bezwaar van het eten van

twee walletjes hier kennelijk voldoende bezworen geacht door het stellen van

de termijn van vijf jaren. Naar mijn mening zijn er geen overwegende bezwa-
ren aan te voeren tegen een regeling waarbij de verhuurder en de huurder de
belaste verhuur op gezamenlijk verzoek kunnen beëindigen.463 Zo'n regeling

zou ook een eventuele manipulatie met wat het Hof noemt `contractuele ver-
houdingen' overbodig maken. Wel zal naar mijn mening een minimale termijn
voor de belaste verhuur moeten worden gesteld om misbruik van het systeem
van de herziening van aftrek van voorbelasting te voorkomen. Wanneer een

onroerend goed met omzetbelasting wordt verworven en het belast wordt ver-
huurd, is de omzetbelasting volledig aftrekbaar. Als deze belaste verhuur kort
daarop gevolgd wordt door vrijgestelde verhuur, blijft de aftrek in stand en

moet de verhuurder gedurende de resterende herzieningsperiode jaarlijks

eentiende deel van de voorbelasting terugbetalen. Dit lijkt een uit financie-
ringsoogpunt te aantrekkelijke mogelijkheid.

Denkbaar is een regeling waarin de verhuurder en de huurder na verloop

462. In die zin ook J.L.M.J. Vervloed en W.B. Bod, Wegwijs in de BT'W, tweede druk, Lelystad
1989, blz. 168.
463. In die zin ook J.M.F. Finkensieper, Compendium van de omzetbelasting, vierde druk, De-
venter 1986, blz. 89, en B.G. van Zadelhoff, Mogelijkheid om terug te komen op de keuze voor
met omzetbelasting belaste verhuur van onroerend goed?, Weekblad 1987~5720, blz. 317 e.v.
Anders kennelijk A.L.C. Simons in zijn noot op BNB 1987~263, die meent dat de onderhavige
optie te veel langdurige gevolgen heeft om naar believen te opteren en dat weer in te trekken.
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van tien jaren belaste verhuur een verzoek kunnen doen tot beëindiging van de
belaste verhuur. Met die termijn wordt ongeveer aangesloten bij de voor het
onroerend goed geldende herzieningsperiode.~ Overigens zal de invoering
van een dergelijke regeling naar het mij voorkomt niet worden gestimuleerd
door het gebruik dat bijvoorbeeld in de sportwereld gemaakt wordt van de
belaste verhuur op verzoek teneinde de financieringskosten van accommoda-
ties te beperken.~`i5

5.6.8. IN'CERNE LEVERING BU VERHUUR

Indien een ondernemer een onroerend goed bouwt en dat vrijgesteld van om-
zetbelasting gaat verhuren, zal hij bij de aanwending van dat onroerend goed
voor de verhuur een levering verrichten op de voet van artikel 3, eerste lid,
letter h, van de Wet. Hetzelfde geldt in het geval een ondernemer een on-
roerend goed laat bouwen onder terbeschikkingstelling van stoffen, bijvoor-
beeld de grond.~`' In deze gevallen is de omzetbelasting die ter zake van de
bouw van het onroerend goed in rekening wordt gebracht aftrekbaar. Dit be-
tekent dat het goed bij het gereedkomen `omzetbelasting-schoon' is. Bij aan-
wending van het onroerend goed voor vrijgestelde verhuur vindt de interne
levering ex artikel3, eerste lid, letter h, van de Wet plaats, wat betekent dat de
ondernemer omzetbelasting verschuldigd is over de (geactualiseerde) kost-
prijs van het onroerend goed."'' Deze belasting vormt dan het uitgangspunt
voor een eventuele herziening van de aftrek van voorbelasting in de voor het
desbetreffende onroerend goed geldende herzieningsperiode. Indien het ge-
bouwde onroerend goed gedeeltelijk vrijgesteld wordt verhuurd en gedeelte-
lijk voor belaste prestaties wordt gebruikt, is een deel van de op grond van
artikel3, eerste lid, letter h, van de Wet verschuldigde omzetbelasting aftrek-
baar.'h~

Ten aanzien van woningcorporaties, gemeentelijke woningbedrijven, pen-
sioenfondsen en dergelijke instellingen is goedgekeurd dat heffing van omzet-
belasting achterwege blijft ten aanzien van de door deze instellingen verrichte
leveringen van woningen op de voet van artikel 3, eerste lid, letter h, van de
Wet. Deze goedkeuring geldt zowel voor woningen welke door de instelling
zelf worden gebouwd als voor die welke in opdracht van de instelling worden

464. De voor de optie met betrekking tot de landbouwregeling geldende termijn van vijf jaren
komt overeen met de indertijd geldende herzieningsperiode van globaal vijf jaren, welke periode
[hans nog voor roerende goederen geld[.
465. Zie in dit verband B.G. van Zadelhoff, De fiscus afgefloten; de sportaecommodatie in BTW
perspectief, Stichting á Vereniging 1989, blz. 77 e.v., mede naar aanleiding van HR 14 september
1988, nr. 2S 061, BNB ]988~320 met noot van L.F. Ploeger.
466. Zie paragraaf 4.3.11.
467. Zie paragraaf 4.4.4.
468. Zie paragraaf S.S.3.
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gebouwd. Voorwaarde daarvoor is dat de instelling afziet van het recht op
aftrek van de op de aankoop van de grond en de bouw van de woningen be-
trekking hebbende voorbelasting.`~y In feite kunnen deze instellingen derhalve
kiezen tussen toepassing van de wettelijke regeling en stilzitten, dat wil zeggen
geen voorbelasting in aftrek brengen en geen omzetbelasting ter zake van de
interne levering voldoen.

De wettelijke regeling heeft het voordeel dat tijdens de bouw minder finan-
cieringsmiddelen nodig zijn. Daartegenover loopt men echter het risico dat bij
het beschikken over de woningen voor de verhuur het tarief van de omzet-
belasting inmiddels is verhoogd, hetgeen dan over de totale kosten doorwerkt.
Bovendien moet dan ook belasting worden voldaan over de kosten, waarop
geen omzetbelasting drukt, zoals bijvoorbeeld de loonkosten en de kosten van
aanschaf van maagdelijke grond. Het verdient daarom aanbeveling per pro-
ject een afweging te maken van de voor- en nadelen van beide mogelijkheden.
Opgemerkt zij dat de hier bedoelde keuzemogelijkheid ook kan worden toe-
gepast bij de bouw van bejaardentehuizen.

De betrokken ondernemer wordt geacht de wettelijke regeling toe te passen
als hij overgaat tot het in aftrek brengen of teruggaaf vragen van voorbelasting
die betrekking heeft op de bouw van de desbetreffende woningen. In gevallen
waarin van de goedkeuring gebruik wordt gemaakt behoeft de ondernemer
geen actie te ondernemen. Voor zover de wettelijke regeling wordt toegepast,
wordt tot de vergoeding voor de interne levering mede gerekend:
- de door de woningcorporatie en dergelijke instellingen gemaakte kosten

voor het eigen dageli jks toezicht, uitgeoefend door de bij de desbetreffen-
de instelling in vaste dienst zijnde opzichters;

- de kosten van de grond die een gemeente aanwendt ten behoeve van het
gemeentelijk woningbedrijf, in welk geval de gemeente uiteraard aan-
spraak heeft op aftrek van de omzetbelasting die op de verwerving en het
bouwrijp maken van die grond drukt.

Een aantal bouwondernemers heeft zich door de ontwikkelingen op de on-
roerend-goedmarkt in de jaren 1979 en volgende genoodzaakt gezien voor de
verkoop gebouwde woningen ter beschikking te stellen van derden, bijvoor-
beeld in de vorm van verhuur, in afwachting van de mogelijkheid die woningen
te verkopen. De aanwending van die woningen voor de verhuur heeft een
levering in de zin van artikel3, eerste lid, letter h, van de Wet tot gevolg. Met
het oog op de financiële bezwaren die de daaruit voortvloeiende voldoening
van omzetbelasting meebracht, is goedgevonden dat de voldoening van om-
zetbelasting voor de interne leveringen in de periode 1 januari 1979 tot 22
oktober 1986 werd uitgesteld tot het tijdstip waarop de woning alsnog ver-
kocht en geleverd werd, maar uiterlijk tot drie jaar na de terbeschikkingstel-

469. Resolutie van 27 juni 1979, nr. 279-7000, V-N 1979, blz. 1292.
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ling van de woning aan de huurder.470 Deze regeling gold voor woningen die
voor de verkoop bestemd waren en derhalve niet voor woningen die voor de
verhuur waren gebouwd.

Indien de woning binnen drie jaren na de terbeschikkingstellíng werd gele-
verd aan degene aan wie de woning ter beschikking was gesteld, kon toepas-
sing van artikel 3, eerste lid, letter h, van de Wet zelfs volledig achterwege
blijven, mits de levering van de woning belast was met omzetbelasting - even-
tueel op verzoek - en tevens belasting werd voldaan over het totaal van de voor
het gebruik van de woning ontvangen vergoedingen.

Indien de woning binnen de periode van drie jaren niet was geleverd, kon de
op grond van artikel 3, eerste lid, letter h, van de Wet verschuldigde omzet-
belasting op basis van de volgende maatstaf van heffing worden berekend:
- voor woningen met voortbrengingskosten exclusief omzetbelasting van

niet meer dan f 150 000: 15 maal de normale jaarhuur;
- voor woningen met voortbrengingskosten exclusief omzetbelasting van

meer dan f 150 000 en niet meer dan f 200 000: 12,5 maal de normale jaar-
huur;

- voor woningen met voortbrengingskosten exclusief omzetbelasting van
meer dan f 200 000: 10 maal de normale jaarhuur.

S.E).9. ANDERE VORMEN VAN INGEBRUIKGEVING VAN ONROEREND GOED

Zoals in paragraaf 5.6.8. reeds is opgemerkt kan de ontwikkeling op de on-
roerend-goedmarkt bouwers van onroerend goed, dat voor de verkoop is be-
stemd, nopen tot het (tijdelijk) in gebruik geven van dat onroerend goed.
Deze ingebruikgeving kan geschieden in de vorm van verhuur, maar ook op
andere wijzen. De gevolgen voor de heffing van omzetbelasting van deze an-
dere vormen van ingebruikgeving worden in deze paragraaf bezien. Het gaat
daarbij met name om overeenkomsten van bruikleen, conciërge-overeenkom-
sten, bewakingsovereenkomsten en dergelijke en de verkoop van woningen
met uitgestelde levering. De gevolgen van het vestigen van kortlopende zake-
lijke rechten, bijvoorbeeld dat van vruchtgebruik ofgebruik en bewoning, zijn
in paragraaf 5.3.1. reeds behandeld.

Ter vermijding van een ongewenste leegstand van woningen gaat men wel
over tot het ter beschikking stellen van woningen aan derden op grond van
overeenkomsten van bruikleen, conciërge-overeenkomsten, bewakingsover-
eenkomsten en dergelijke. Veelal zal in die gevallen slechts een vergoeding in
rekening worden gebracht voor zogenoemde servicekosten. Voor zover deze
vormen van ingebruikgeving niet kunnen worden aangemerkt als de verhuur

470. Resolutie van 19 mei 1982, nr. 282-6758, V-N 1982, blz. 1146, ook gepubliceerd in FED
OB'68: Art. 3: 57 met mijn aantekening, en Resolutie van 22 oktober 1986, nr. 286-14 958, V-N
1986, blz. 2372, ook gepubliceerd in FED 1987I17 met mijn aantekening.
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van de desbetreffende woning, bijvoorbeeld omdat het voor de verhuur ver-
eiste element van de huurprijs ontbreekt, gebruikt de ondernemer de woning
niet voor vrijgestelde prestaties. In dit verband is van belang dat, zoals in
paragraaf 5.6.1. is aangegeven, vanaf 1 januari 1979 de vrijstellingsbepaling
van artikel 11 inzake de verhuur van onroerend goed is gewijzigd in dier voege,
dat met verhuur van goederen niet langer gelijkgesteld wordt iedere andere
vorm waarin goederen voor gebruik ter beschikking worden gesteld, anders
dan ten minste voor een vaste termijn van tien jaren. Een en ander houdt in dat
de aftrek van voorbelasting ten aanzien van de woning niet is uitgesloten op
grond van artikel 15, tweede lid, van de Wet. De staatssecretaris van Financiën
heeft het standpunt ingenomen dat, voor zover in de hier bedoelde gevallen
geen sprake is van verhuur van onroerend goed, de aftrek van voorbelasting
ten aanzien van de desbetreffende woning niettemin is uitgesloten en wel op
grond van artikel 16 van de Wet juncto artikel 1, eerste lid, letter b, van het
Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968. Ingevolge laatstbedoelde bepa-
ling is de aftrek van voorbelasting uitgesloten indien en voor zover goederen
en diensten worden gebruikt voor het geven van relatiegeschenken of het doen
van andere giften aan degenen bi j wie, indien aan hen ter zake omzetbelasting
in rekening zou worden gebracht, deze in het geheel niet of hoofdzakelijk niet
voor aftrek in aanmerking zou komen. De staatssecretaris achtte deze bepa-
ling van toepassing, aangezien blijkens artikel 1, tweede lid, van het BUA
onder relatiegeschenken of andere giften mede worden verstaan alle diensten
welke de ondernemer in verband met zakelijke verhoudingen of uit vrijgevig-
heid ten behoeve van anderen verricht zonder vergoeding of tegen een ver-
goeding welke lager is dan de kostprijs van de dienst exclusief omzetbelas-
ting.a"

De Hoge Raad blijkt met betrekking tot de interpretatie van het begrip
`relatiegeschenken of andere giften' meer gewicht te hechten aan de bedoeling
van de wetgever dienaangaande dan aan de letterlijke tekst van de hiervoor
weergegeven definitie. Uit de geschiedenis van de totstandkoming van de Wet
van 2 juli 1969, Stb. 306, bij welke wet het BUA is goedgekeurd47~, blijkt dat
bij relatiegeschenken in dit verband met name gedacht is aan geschenken die
de ondernemer om zakelijke motieven doet toekomen aan zijn afnemers, le-
veranciers of andere dergelijke betrekkingen. Bij andere giften is in het alge-
meen gedoeld op bevoordelingen door de ondernemer van stichtingen en der-
gelijke instellingen die geen recht van vooraftrek hebben."' Daarvan uitgaan-
de oordeelde de Hoge Raad dat bij een bewakingsovereenkomst geen sprake
is van een relatiegeschenk indien er tussen de eigenaar van de woning en dege-

471. Resolutie van 8 september 1980, nr. 280-12 233, V-N 1980, blz. 2035, ook gepubliceerd in
FED OB'68: Art. I1 : 56 met mijn aantekening.
472. Ingevolge artikel 16, tweede lid, van de Wet dient na het tot stand komen van het BUA
onverwijld een voorstel van wet tot goedkeuring van dat besluit te worden ingediend.
473. Tweede Kamer zitting 1968-1969, 9911, Memorie van Toelichting, blz. 3 Lk.
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ne met wie de bewakingsovereenkomst wordt gesloten overigens geen zakelij-
ke betrekkingen bestaan, en dat in dit geval van bevoordeling van stichtingen
of dergelijke instellingen ook geen sprake is. De conclusie is dan ook dat het
BUA ten aanzien van deze bewakingsovereenkomst niet van toepassing is.";
In het licht van de wetsgeschiedenis, waaronder mede de geschiedenis van de
totstandkoming van artikel 16 van de Wet"', acht ik de beslissing van de Hoge
Raad ten aanzien van bewakingsovereenkomsten juist. Daarbij verdient op-
merking dat de wetgever kennelijk niet de bedoeling heeft gehad de aftrek van
voorbelasting uit te sluiten in alle gevallen waarin op goederen en diensten,
welke worden gebruikt voor het bevredigen van behoeften van anderen dan
ondernemers, overigens geen omzetbelasting zou drukken. In dit verband is
gezegd dat bij de hantering van de in artikel 16 van de Wet gegeven delegatie-
bevoegdheid niet alleen acht moet worden geslagen op de aan die bepaling ten
grondslag liggende gedachte, maar tevens op alle van belang zijnde factoren,
zoals de concurrentiepositie tegenover andere bedrijven, de praktische uit-
voerbaarheid, enz.~"'

Bij de beoordeling van de uitkomst van de bovenvermelde procedure dient
men het doel van artikel 16 van de Wet in het oog te houden, namelijk het
voorkomen dat op goederen en diensten die gebruikt worden voor de bevredi-
ging van behoeften van anderen dan ondernemers geen omzetbelasting drukt.
Dit streven strookt met het karakter van de omzetbelasting als algemene ver-
bruiksbelasting."' In gevallen als de onderhavige worden woningen gebruikt
door particulieren, die aldus voorzien in hun behoefte aan onderdak, zodat
men kan spreken van een bevrediging van behoeften van anderen dan onder-
nemers. Het ontbreken van een omzetbelastingdruk op de desbetreffende wo-
ning is derhalve ongewenst. De vraag rijst dan ook of een dergelijke omzet-
belastingdruk binnen het wettelijk kader, met inachtneming van de bepalin-
gen van de Zesde richtlijn, te realiseren is. De wettelijke bepalingen inzake de
aftrek van voorbelasting voorzien thans niet in de mogelijkheid de aftrek in
gevallen als hier bedoeld uit te sluiten.

Denkbaar is allereerst een uitbreiding van de uitsluiting van de aftrek in het
BUA tot deze gevallen. Daarbij rijst evenwel de vraag of een dergelijke uit-
breiding op grond van de Zesde richtlijn is toegestaan. Ingevolge artikel 17,
zesde lid, van de Zesde richtlijn bepaalt de Raad van de EG vóór 1 januari
1982 voor welke uitgaven geen recht op aftrek van voorbelasting bestaat. Zo-
lang dat niet is gebeurd kunnen de Lid-Staten elke uitsluiting handhaven waar-
in hun wetgeving bij de inwerkingtreding van de Zesde richtlijn voorzag. Op
grond van deze stand-stillbepaling is te verdedigen dat de uitsluiting van de

474. HR 29 april 1987, nr. 23 731, BNB 1987~205 met noot van L.F. Ploeger.
475. Met name Tweede Kamer zitting 1967-1968, 9324, Memorie van Antwoord, blz. 7 r.k., en
Eindverslag, blz. 3 r.k.
476. Tweede Kamer ritting 1967-1968, 9324, Memorie van Antwoord, blz. 7 r.k.
477. Tweede Kamer ritting 1967-1968, 9324, Memorie van Antwoord, blz. 6 r.k.
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aftrek door de Lid-Staten niet kan worden uitgebreid tot andere gevallen, dan
waarvoor die uitsluiting bij de inwerkingtreding van de Zesde richtlijn reeds
gold. Er doet zich in dit verband echter een complicatie voor. De Raad van de
EG heeft ook thans nog geen richtlijn met betrekking tot de niet-aftrekbare
voorbelasting vastgesteld.4'~ Geconcludeerd kan derhalve worden dat de Raad
van de EG hier in gebreke is gebleven. Daarvan uitgaande zou op grond van de
jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EG verdedigd kunnen worden
dat een Lid-Staat met voorbijgaan aan de stand-stillbepaling maatregelen kan
treffen, voor zover die ertoe strekken de communautaire doelstellingen te ver-
wezenlijken.47y Naar mijn indruk is dit laatste ten aanzien van de uitsluiting
van de aftrek van voorbelasting in de hier bedoelde gevallen niet voldoende
duidelijk om een inbreuk op de stand-stillbepaling te rechtvaardigen. In dit
verband moet tevens worden bedacht dat op grond van de Zesde richtlijn geen
aftrek van voorbelasting mogelijk is ten aanzien van prestaties die om niet
worden verricht.

Voor zover het gaat om gevallen van ingebruikgeving van woningen zonder
vergoeding, kan een belastingdruk op die woningen worden bereikt door aan-
passing van de wettelijke bepalingen inzake de aftrek van voorbelasting aan de
corresponderende richtlijnbepalingen.~~" In paragraaf 3.5. is uiteengezet dat
laatstbedoelde bepalingen slechts aftrek van voorbelasting toestaan in geval-
len waarin prestaties onder bezwarende titel worden verricht.

Voor zover in de hier bedoelde gevallen sprake is van een symbolische ver-
goeding, biedt een dergelijke maatregel naar mijn mening geen soelaas.~t Dit
brengt mij bij de vraag of er wellicht aan de heffingskant mogelijkheden be-
staan in gevallen als hier bedoeld tot een bevredigende omzetbelastingdruk op
de woningen te komen.

De wettelijke bepalingen zoals die thans luiden voorzien niet in de mogelijk-
heid de omzetbelasting te berekenen over een hoger bedrag dan dat van de
vergoeding. Van Zadelhoff~'- bepleit een correctie van de maatstaf van heffing
in gevallen waarin de vergoeding doelbewust - zonder daartoe door het markt-
prijspeil te zijn gedwongen - vanwege familiale, juridische of economische

478. De Commissie van de EG heeft ter zake een voorstel voor een Twaalfde richtlijn ingediend
op 25 januari 1983 (Pb.EG 10 februari 1983, nr. C37, en 29 februari 1984, nr. C56).
479. HvJ 3 oktober 1985, nr. 249I84 (Profant), Jurisprudentie HvJ 1985, blz. 3237. De Commissie
van de EG beriep zich op dit arrest in de door het Hof van Justitie besliste zaak nr. 165188 (ORO
Amsterdam BV en Concerto BV) in verband met het feit dat de Raad van de EG in gebreke is
gebleven een Zevende richtlijn inzake de handel in gebruikte goederen vast te stellen, waartoe
artikel 32 van de Zesde richtlijn verplicht.
480. In die zin ook B.G. van Zadelhoff, Het BUA beperkt; renaissance van de `normale prijs'?,
Weekblad 1987~5797, blz. 1369 e.v.
481. J. Reugebrink, Organisaties die uitsluitend om niet presteren, Weekblad 1985I5683, blz. 613
e.v., acht het met name in het licht van de bepalingen van de Tweede richtlijn verdedigbaar een
symbolische vergoeding te negeren in die zin, dat de aftrek van voorbelasting wordt beperkt tot
het bedrag van de ter zake verschuldigde belasting.
482. T.a.p., blz. 1376 e.v.
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banden tussen de contractspartijen onder de kostprijs van de prestatie wordt
gehouden. Voor een dergelijke maatregel is een machtiging van de Raad van
de EG vereist op grond van artikel 27 van de Zesde richtlijn. Een dergelijke
machtiging is verleend aan het Verenigd Koninkrijk, waarbij de maatstaf van
heffing kan worden gesteld op de'marktprijs'.~t3 Naar mijn mening biedt zo'n
machtiging geen oplossing in de hier bedoelde gevallen. De stellingen van de
eigenaar van de woningen, dat hij door de marktomstandigheden is gedwon-
gen de woningen te laten bewonen tegen een symbolische prijs en dat er ove-
rigens tussen hem en de bewoners geen banden als hiervoor bedoeld bestaan,
zullen niet eenvoudig te weerleggen zijn. In feite gelden voor de toepassing
van zo'n correctie van de maatstaf van heffing dezelfde voorwaarden als voor
de toepassing van het BUA.

Een oplossing zou voorts kunnen worden gezocht in de herinvoering van de
tot 1 januari 1979 in artikel 11 van de Wet opgenomen bepaling inhoudende
dat onder de verhuur van goederen mede wordt verstaan iedere andere vorm
waarin goederen voor gebruik ter beschikking worden gesteld, anders dan ten
minste voor een vaste termijn van tien jaren. De ingebruikgeving van wonin-
gen in de hier bedoelde gevallen is dan vrijgesteld van omzetbelasting, zodat
aftrek van voorbelasting ten aanzien van die woningen niet mogelijk is. Het is
echter de vraag of een dergelijke bepaling op grond van de Zesde richtlijn
toegestaan is. In artikel 13, B, sub b, van de Zesde richtlijn wordt vrijgesteld
de verhuur van onroerende goederen. Nergens blijkt dat dit begrip `verhuur'
mag worden uitgebreid tot andere vormen van terbeschikkingstelling van goe-
deren, welke rechtens niet als verhuur zijn aan te merken. Het is daarom aan-
nemelijk dat een ondernemer de hier bedoelde gelijkstelling te zijnen aanzien
ongedaan kan maken met een beroep op de bepalingen van de Zesde richtlijn.
Dit zou slechts anders zijn indien het Hof van Justitie van de EG niet het
begrip `verhuur' in aanmerking zou nemen zoals dat in de nationale wetgeving
van de Lid-Staat is omschreven, maar zou uitgaan van een communautair ver-
huurbegrip, dat ruimer is.

Ten slotte zou ik in dit verband de vraag willen opwerpen of in de hier
bedoelde gevallen van ingebruikgeving van woningen tegen een symbolische
vergoeding, althans een vergoeding die in geen verhouding staat tot de kost-
prijs van de prestatie, de maatstaf van heffing inderdaad op het bedrag van die
vergoeding dient te worden gesteld. Aannemelijk is dat de eigenaar van de
woningen er alle belang bij heeft dat de woningen in de gegeven situatie op
enigerlei wijze worden bewoond. Aan dat belang is kennelijk ondergeschikt
het al of niet ontvangen van een vergoeding. Gesteld zou kunnen worden dat
met de bewoning van de desbetreffende woning op zich een belang van de
eigenaar van de woning wordt gediend. De bewoner verricht in dit opzicht een
prestatie jegens de eigenaar van de woning, welke prestatie voor laatstge-
noemde waarde heeft. Een stap verder gaande, zou men kunnen stellen dat in

483. Pb.EG 21 mei 1987, nr. L132.
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dit geval twee prestaties worden verricht, namelijk de eigenaar van de woning
stelt die ter beschikking van de bewoner en de bewoner dient door het verblijf
in de woning de belangen van de eigenaar. De vergoeding voor de eerstbedoel-
de prestatie is dan te stellen op de waarde die de laatstbedoelde prestatie voor
de eigenaar heeft. Hoewel de bepaling van deze waarde niet eenvoudig zal
zijn, is die waarde ongetwijfeld hoger dan het bedrag van de symbolische ver-
goeding. Ik acht deze stellingname alleszins verdedigbaar, hoewel ik mij ervan
bewust ben dat in het systeem van de Wet en de Zesde richtlijn met name ten
aanzien van personeelsvoorzieningen kennelijk een ander uitgangspunt wordt
genomen. Zo zijn personeelsverstrekkingen om niet in de artikelen 5, zesde
lid, en 6, tweede lid, van de Zesde richtlijn als leveringen van goederen respec-
tievelijk diensten geduid en wordt er in artikel 1, eerste lid, letter c, van het
BUA kennelijk van uitgegaan dat ter zake van het verstrekken van loon in
natura geen omzetbelasting is verschuldigd. Het is echter de vraag of dit uit-
gangspunt in alle gevallen overeenkomt met realiteit. Denkbaar zijn toch ge-
vallen waarin een substantieel deel van het loon in natura wordt betaald. Het
valt moeilijk in te zien waarom de waarde van de arbeidsprestatie dan in zover-
re niet als vergoeding voor de levering van de goederen of voor de dienst kan
worden aangemerkt.

Uit het vorenstaande kan worden geconcludeerd dat op woningen die an-
ders dan in de vorm van verhuur aan niet-ondernemers in gebruik worden
gegeven, omzetbelasting behoort te drukken. Voor zover ter zake van de inge-
bruikgeving van die woningen geen vergoeding in rekening wordt gebracht,
kan dit worden bereikt door de wettelijke bepalingen inzake de aftrek van
voorbelasting in overeenstemming te brengen met de corresponderende bepa-
lingen van de Zesde richtlijn, hetgeen betekent dat de aftrek van voorbelasting
ten aanzien van die woningen wordt uitgesloten. Voor zover ter zake van de
ingebruikgeving van de woningen een symbolische vergoeding in rekening
wordt gebracht voorzien de wettelijke bepalingen noch die van de Zesde richt-
lijn in een uitsluiting van de aftrek. In beide gevallen is verdedigbaar te stellen
dat tot de vergoeding voor de ingebruikgeving van de woningen tevens be-
hoort de waarde van de prestatie die de bewoner verricht jegens de eigenaar
van de woning, welke prestatie bestaat uit het dienen van diens belang.

In sommige gevallen wordt een woning verkocht zonder dat deze aan de
koper geleverd wordt. De koper krijgt het recht de woning te gebruiken en kan
binnen een bepaalde periode kiezen voor de levering van de woning of het
verlaten van de woning. De koopsom moet veelal direct worden voldaan. Als
de koper afziet van zijn recht op levering ontvangt hij de koopsom terug.

De staatssecretaris van Financiën stelt zich op het standpunt dat de terbe-
schikkingstelling van de woning in deze situatie nog geen levering in de zin van
artikel 3, eerste lid, van de Wet vormt. Voor zover het voordeel dat voor de
verkoper voortvloeit uit de omstandigheid dat hij de beschikking heeft over de
koopsom, kleiner is dan de kostprijs van het ter beschikking stellen van de
woning, zou sprake zijn van een prestatie beneden de kostprijs, welke valt
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onder artikel 1, eerste lid, letter b, juncto artikel 1, tweede lid, van het BUA.
Dit betekent dat de aftrek van voorbelasting ten aanzien van de woning is
uitgesloten en dat het beschikken over die woning eventueel een levering in de
zin van artikel 3, eerste lid, letter h, van de Wet vormt.'~ Hoewel de situatie in
zoverre verschilt van die waarin bewakingsovereenkomsten worden gesloten
dat hier tussen de eigenaar van de woning en de koper behalve een gebruik-
overeenkomst tevens een koopovereenkomst is gesloten, wordt ook hier door
de toepassing van het BUA de werkingssfeer van dit besluit naar mijn mening
uitgebreid tot een omvang die gelei op de bedoeling van de besluitgever niet
meer verantwoord is. Gelet op de hiervoor vermelde jurisprudentie van de
Hoge Raad moet het met name gaan om geschenken die de ondernemer om
zakelijke motieven doet toekomen aan zijn afnemers, leveranciers of andere
dergelijke betrekkingen. Naar mijn mening hangen beide genoemde overeen-
komsten zo nauw met elkaar samen dat niet gesproken kan worden van het
geven van een geschenk aan een afnemer.

Met betrekking tot de ontvangst van de koopsom heeft de staatssecretaris
het standpunt ingenomen dat sprake is van een vooruitbetaling van de ver-
goeding voor de (latere) levering. Goedgevonden is dat daarover op het mo-
ment van de ontvangst nog geen omzetbelasting wordt voldaan. Daaraan ligt
mede ten grondslag de overweging dat het ten tijde van de betaling van de
koopsom geenszins zeker is dat zich een belastbaar feit zal voordoen en even-
min of dat belastbare feit tot heffing van omzetbelasting zal leiden.

Voor de vraag of in de hier bedoelde gevallen sprake is van een levering van
het onroerend goed op het tijdstip waarop het ter beschikking wordt gesteld
van de koper, moge ik hier verwijzen naar paragraaf 4.2.6. In de door de
staatssecretaris gegeven aanwijzingen wordt uitgegaan van twee prestaties van
de verkoper, namelijk de terbeschikkingstelling van de woning en eventueel
de levering van de woning. Voor wat betreft de terbeschikkingstelling van de
woning wordt naar het schijnt in het midden gelaten of deze prestatie al dan
niet als de verhuur van de woning kan worden aangemerkt. Indien dit het geval
is, is de prestatie vrijgesteld en is de aftrek van voorbelasting ten aanzien van
de woning reeds op die grond uitgesloten. Toepassing van het BUA komt dan
niet aan de orde. De vraag of in deze gevallen gesproken kan worden van
verhuur van de woning hangt naar het voorkomt samen met de vraag of hier
sprake is van een bepaalde prijs voor het verschafte genot van de woning. Naar
mijn mening is de prijs in de gegeven omstandigheden wel bepaalbaar, het-
geen voldoende is om verhuur aan te nemen.

484. Resolutie van 8 september 1980, nr. 12 233, V-N 1980, blz. 2035. Anders D.G. van Vliet, De
'Kraak'-resolutie, Weekblad 1981I5482, blz. 68 e.v.
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S.Ó.lO. INVESTERINGEN DOOR DE HUURDER

Het komt voor dat een huurder belangrijke investeringen doet ten aanzien van
een gehuurd pand. Hierbij valt te denken aan gevallen van huur van een on-
roerend goed in ruwbouw, waarbij de huurder voor de verdere afbouw en de
inrichting moet zorgen of waarbij de huurder die voorzieningen van zijn voor-
ganger moet overnemen. Voorts kan de huurder het gehuurde pand tijdens de
huurperiode in betekenende mate verbouwen.

Voor dergelijke investeringen door de huurder waarbij het huurrecht een
bijzondere waarde verkrijgt, is in de inkomsten- en vennootschapsbelasting
het leerstuk van het economisch goed ontwikkeld. Dit houdt in dat de huurder
de gemaakte kosten moet activeren en hij voor de bepaling van de jaarwinst op
die kosten moet afschrijven. Hetzelfde geldt in het geval dat de huurprijs voor
de gehele huurperiode in één bedrag wordt vastgesteld, dat - zonder recht op
verrekening of teruggaaf - bij de aanvang van de huur moet worden vol-
daan.~'

De vraag rijst of een dergelijke benadering ook in de omzetbelasting moge-
lijk is, in die zin dat voor de aftrek van voorbelasting niet alleen het gebruik
van het onroerend goed in het jaar van aanwending van de investering be-
slissend is, maar ook het gebruik in de negen volgende jaren. Artike113 van de
Uitvoeringsbeschikking schrijft een zodanige herzieningsperiode voor met be-
trekking tot onroerende goederen. De vraag is of het hier alleen gaat om de
voorbelasting op de aanschaf van het onroerend goed zelf- de levering van het
onroerend goed - of dat hieronder ook kunnen vallen andere investeringen in
(het gebruik van) het onroerend goed. Naar mijn mening is een interpretatie
van artikel 13 van de Uitvoeringsbeschikking in laatstbedoelde zin bepaald
niet onmogelijk. Volgens dat artikel worden - voor zover hier van belang -
onroerende goederen voor de toepassing van de aftrek afzonderlijk in aan-
merking genomen. Deze formulering is zodanig neutraal dat daaronder ook de
hier bedoelde investeringen in onroerende goederen lijken te kunnen worden
gebracht.4~6 In elk geval acht ik een dergelijke uitlegging in overeenstemming
met de bedoeling van die bepaling, namelijk dat voor investeringsgoederen
niet uitsluitend de aard van het gebruik in het jaar van ingebruikneming be-
slissend mag zijn voor de vaststelling van de mate waarin de voorbelasting in

aftrek kan worden gebracht. Een meer enge interpretatie van genoemd artikel
zou ook tot zeer merkwaardige resultaten kunnen leiden. Zo zal een huurder
die het gehuurde pand aanvankelijk voor vrijgestelde prestaties gebruikt en

485. Ten aanzien van belangrijke investeringen in het gehuurde bijvoorbeeld HR 23 januari 1957,
nr. 13 009, BNB 1957l68 met noot van J. Hollander, en HR 12 februari 1986, nr. 22 922, BNB
1986l200 met noot van G. Slot. Ten aanzien van het huurrecht bijvoorbeeld HR 23 april 1975, nr.
17 1~6, BNB 1975l159 met noot van M.J.H. Smeets.
486. Anders G.H. Warning en J.S. Rijkels, Omzetbelasting en overdrachtsbelasting in de on-
roerend-goedsector, Deventer z.j., A.II, nr. 7.5.
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kort daarna (mede) voor belaste prestaties gaat gebruiken de omzetbelasting
ter zake van de investering in het geheel niet in aftrek kunnen brengen. In het
omgekeerde geval, waarin de huurder het onroerend goed aanvankelijk voor
belaste prestaties gebruikt en kort daarna (mede) voor vrijgestelde prestaties
gaat gebruiken, zal de huurder de volledige aftrek kunnen claimen en aldus
een door het aftreksysteem kennelijk niet beoogd voordeel genieten.

Heel duidelijk zijn de mogelijke onevenwichtige resultaten van een enge
interpretatie van meergenoemd artikel 13 als het gaat om de voor de gehele
huurperiode betaalde huurprijs. Niet valt in te zien waarom de consequenties
voor de aftrek van voorbelasting in zo'n geval fundamenteel anders zouden
moeten zijn dan in een geval waarin voor een zelfde periode een zakelijk recht
op het desbetreffende onroerend goed wordt verworven, in welk geval artikel
13 van de Uitvoeringsbeschikking ten aanzien van de zakelijk gerechtigde wel
van toepassing is.'~' Gelet op het vorenstaande kies ik voor een zodanige uit-
legging van artike113 van de Uitvoeringsbeschikking dat daaronder ook vallen
investeringen die voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting worden be-
handeld als een economisch goed. In dit verband is vermeldenswaard dat Hof
Amsterdam heeft overwogen dat gelet op de tekst en de strekking van artikel
13 van de Uitvoeringsbeschikking de daarin vervatte herzieningsregeling on-
der omstandigheden ook toepassing kan vinden ten aanzien van verbouwingen
van onroerend goed. Daartoe is dan wel in elk geval vereist dat de verbouwing
leidt tot een in absolute en relatieve zin kostbare investering in het onroerend
goed, dat die investering pleegt te worden geactiveerd en dat op die investe-
ring in een reeks van jaren pleegt te worden afgeschreven.~~` Mocht deze uit-
legging niet houdbaar blijken dan verdient het aanbeveling de omschrijving'a.
onroerende goederen' in evengenoemd artikel te wijzigen in:
a. onroerende goederen;
b. investeringen in onroerende goederen en in op die goederen betrekking

hebbende rechten, waarop de ondernemer voor de inkomsten- of de ven-
nootschapsbelasting afschrijft, of waarop hij zou kunnen afschrijven indien
hij aan een zodanige belasting zou zijn onderworpen.

De hier bepleite uitlegging van artikel 13 van de Uitvoeringsbeschikking en de
eventueel noodzakelijke aanvulling van dat artikel leveren naar mijn mening
geen strijd op met de corresponderende bepalingen van de Zesde richtlijn. In
artikel 20, tweede lid, van de Zesde richtlijn is voorzien in een herzienings-
periode voor investeringsgoederen, terwijl het vierde lid van dat artikel de
Lid-Staten de bevoegdheid geeft dat begrip te definiëren.

Wanneer men aanneemt dat voor belangrijke investeringen door de huur-
der een herzieningsperiode geldt, rijst vervolgens de vraag hoe gehandeld
moet worden als de investering door de huurder binnen de daarvoor geldende

487. Zie paragraaf 5.3.4.
488. Hof Amsterdam 28 maart 1989, nr. 1028187, Infobulletin 891478.
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herzieningsperiode wordt overgedragen aan een ander. In dit verband kan
gedacht worden aan:
- het verblijven van de investeringen aan de verhuurder, afhankelijk van de

gesloten overeenkomst al of niet tegen vergoeding;
- het overdragen van de investeringen aan de opvolgende huurder tegen ver-

goeding.
De kernvraag is hier of artikel 13a van de Uitvoeringsbeschikking in deze ge-
vallen toepassing kan vinden, met andere woorden of er sprake is van een
fictief gebruik tot het einde van de herzieningsperiode. Hier doet zich het
reeds in paragraaf 5.5.8. ten aanzien van de overdracht van de economische
eigendom van een onroerend goed gesignaleerde probleem voor dat genoemd
artikel van toepassing is bij levering van het onroerend goed. In gevallen als
hier bedoeld zal niet van een levering van het onroerend goed kunnen worden
gesproken, zodat van fictief gebruik naar de tekst van meergenoemd artikel
geen sprake is.~~' Gelet op de onevenwichtige resultaten die dit kan opleveren
voor de aftrek van voorbelasting, zowel ten voordele als ten nadele van de
betrokken ondernemer, acht ik een aanpassing van artikel 13a van de Uit-
voeringsbeschikking gewenst.

Teneinde misverstand zoveel mogelijk te voorkomen zou dit mijns inziens
het beste kunnen gebeuren door artikel 13 van de Uitvoeringsbeschikking in
de hierboven aangegeven zin aan te vullen en vervolgens in artikel 13a de
zinsnede `In geval van levering door de ondernemer van de in artikel 13, eerste
lid, bedoelde goederen' te vervangen door 'In geval van overdracht of over-
gang van de in artike] 13, eerste lid, bedoelde goederen en rechten'.

Een bijzonder geval vormt nog de verbouwing van een onroerend goed door
of in opdracht van de huurder, zodanig dat daardoor naar maatschappelijke
opvattingen een nieuw onroerend goed ontstaat. De gevolgen van een derge-
lijke verbouwing voor de verhuurder en de huurder zijn beschreven in para-
graaf 5.5.8.

489. In die zin ook J. Reugebrink, Omzetbelasting, zesde druk, Deventer 1990, blz. 257.
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Hoofdstuk 6. Slotbeschouwing

In de voorafgaande hoofdstukken is een aantal aspecten van de heffing van
omzetbelasting ten aanzien van onroerend goed aan een beschouwing onder-
worpen. Als uitgangspunt daarbij is genomen het vigerende wettelijk kader
van die heffing, gezien in het licht van de bepalingen van de door de Raad van
de Europese Gemeenschappen vastgestelde richtlijnen inzake omzetbelasting
en met name die van de Zesde richtlijn. Dit laatste is van belang omdat de
richtlijnen een belangrijke rol spelen bij de heffing van omzetbelasting in de
Lid-Staten. Indien en voor zover aan de richtlijnbepalingen een dwingend ka-
rakter - ook wel aangeduid als een verbindend karakter - kan worden toege-
kend, kan op die bepalingen door de belastingplichtige een beroep worden
gedaan, hetgeen tot gevolg heeft dat bij strijd tussen Wet en richtlijn de richt-
lijnbepaling van toepassing is. Overigens kan in dergelijke gevallen door de
inspecteur geen beroep worden gedaan op de richtlijnbepaling, indien de wet-
telijke bepaling voor de belastingplichtige gunstiger uitwerkt. Dit geldt naar
mijn mening ook in gevallen waarin weliswaar de wettelijke bepalingen in
overeenstemming zijn met de richtlijnbepalingen, doch door de toepassing
van beleidsregels in feite wordt afgeweken van laatstbedoelde bepalingen.

De richtlijnbepalingen spelen voorts een belangrijke rol bij de interpretatie
van de wettelijke bepalingen. De Hoge Raad neemt daarbij als uitgangspunt
dat de wetgever bedoeld heeft de wettelijke bepalingen een betekenis te geven
welke overeenkomt met die van de corresponderende richtlijnbepalingen.

In een aantal gevallen is in de richtlijnen inzake omzetbelasting aan de Lid-
Staten de bevoegdheid gegeven bepaalde regelingen te treffen. Tegen het niet
toepassen van deze zogenoemde `kan'-bepalingen door de nationale wetgever
kan de belastingplichtige zich niet met een beroep op de desbetreffende richt-
lijnbepaling verweren. Soms is voor het gebruik maken van dergelijke bepa-
lingen een machtiging van de Raad van de Europese Gemeenschappen of het
raadplegen van het Raadgevend Comité voor de BTW vereist. Naar mijn me-
ning kan in gevallen waarin niet voldaan is aan dit vereiste een beroep gedaan
worden op de onverbindendheid van de onderwerpelijke regeling.

Voor zover het betreft de regeling van de heffing van omzetbelasting ten
aanzien van onroerend goed voorziet de Zesde richtlijn in een thans nog voort-
durende, in beginsel onbepaalde overgangsperiode, waarin afwijkingen van
de richtlijnbepalingen - met name met betrekking tot de levering van onroe-
rend goed - in de nationale wetgevingen kunnen worden bestendigd. Aan-
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gezien in Nederland door de wetgever is gekozen voor een directe invoering
van het richtlijnsysteem, hebben de desbetreffende richtlijnbepalingen niette-
min de hiervoor aangeduide betekenis. Hierbij moet voorts worden bedacht
dat bij de heffing van omzetbelasting ten aanzien van onroerend goed behalve
de vraag of een handeling met betrekking tot onroerend goed belast of vrijge-
steld is, een groot aantal andere, meer algemene aspecten van belang is, met
name die welke betrekking hebben op het belastbare feit en op de aftrek van
voorbelasting.

Overigens zijn de thans voorliggende plannen van de Commissie van de
Europese Gemeenschappen met betrekking tot de afschaffing van de fiscale
grenzen binnen de Gemeenschap per ultimo 1992 niet in de eerste plaats van
belang voor de heffing van omzetbelasting ten aanzien van onroerend goed,
aangezien een grensoverschrijdend verkeer van onroerende goederen zich
niet zal voordoen.

Bij de behandeling van de verschillende aspecten van de heffing van omzet-
belasting zijn een aantal knelpunten geconstateerd. Hieronder worden de
voornaamste daarvan geëvalueerd en worden mogelijke oplossingen voorge-
steld.

6.1. Ondernemerschap

Voor de vraag of handelingen met betrekking tot onroerend goed aan de hef-
fing van omzetbelasting zijn onderworpen is vooreerst vereist dat de handeling
wordt verricht door een ondernemer in de zin van artikel7 van de Wet. Op het
terrein van het onroerend goed is dienaangaande met name van belang de
bepaling dat onder de uitoefening van een bedrijf inede verstaan wordt de
exploitatie van een lichamelijke of onlichamelijke zaak om er duurzaam op-
brengst uit te verkrijgen. Niet geheel duidelijk is of op grond van die bepaling
ook ondernemer is degene die op een hem toebehorend onroerend goed een
zakelijk genotsrecht heeft gevestigd. Naar mijn mening is dit het geval. Mocht
het Hof van Justitie van de EG op een hem inmiddels door de Hoge Raad
voorgelegde vraag beslissen dat dit niet het geval is, dan heeft dit tot gevolg dat
de werking van het aftrekmechanisme bij de vestiging van zakelijke rechten op
onroerend goed wordt verstoord. Een oplossing daarvoor kan worden gezocht
in het gebruik maken van de in artikel4, derde lid, van de Zesde richtlijn aan
de Lid-Staten gegeven bevoegdheid degene die incidenteel een economische
activiteit verricht ter zake als belastingplichtige aan te merken. Een dergelijke
bepaling zal, teneinde cumulatie van belasting te voorkomen, een beperkt
karakter moeten hebben in die zin dat zij alleen betrekking heeft op handelin-
gen ten aanzien van nieuwe onroerende goederen. Ook valt in dit verband te
denken aan een verdere beperking in die zin, dat de belastingplicht ten aanzien
van deze handelingen slechts wordt aangenomen op verzoek van de belang-
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hebbende. Een uitbreiding van de belastingplicht als hier bedoeld kan ook in
andere gevallen dan de vestiging van zakelijke rechten een positief effect heb-
ben, zoals in het geval waarin een niet-ondernemer een onroerend goed ver-
werft en dat voor de eerste ingebruikneming levert aan een ondernemer, die
het in het kader van zijn onderneming gaat gebruiken.

Van een exploitant van een zaak is op het terrein van het onroerend goed
met name sprake ten aanzien van de verhuurder van een onroerend goed.
Door dit ondernemerschap door wetsduiding is dienaangaande het onder-
scheid tussen de uitoefening van een bedrijf en vermogensbeheer in beginsel
niet meer van belang. Niettemin is dit onderscheid door de jurisprudentie van
de Hoge Raad op het terrein van de fiscale eenheid weer actueel geworden. De
Hoge Raad kent aan degene die op grond van artikel 7, tweede lid, letter b,
van de Wet ondernemer is in zoverre een bijzondere plaats toe, dat hij geen
onderdeel van de fiscale eenheid in de zin van artikel 7, vierde lid, kan vormen.
Zoals ik in paragraaf 4.2.3. heb aangegeven acht ik deze beslissing onjuist, ook
gelet op de door de Hoge Raad in dit geval beslissend geachte wetsgeschiede-
nis. Een in het oog lopend gevolg van die beslissing is dat een dergelijke ver-
huurder ook niet op de voet van artikel 41i van de Wet aansprakelijk is voor de
omzetbelastingschulden van de gelieerde ondernemers. Overigens meen ik
dat er voor een bijzondere positie van de ondernemer in de zin van artikel 7,
tweede lid, letter b, van de Wet in dit opzicht onvoldoende aanleiding bestaat.
Ook uit de geschiedenis van de totstandkoming van die bepaling zijn geen
aanwijzingen te putten dat de wetgever bedoeld heeft onderscheid te maken
tussen `echte' ondernemers en `quasi'-ondernemers. Een opheffing van deze
ongelijkheid laat zich, uitgaande van de meergenoemde beslissing van de Ho-
ge Raad, op twee manieren denken. In de eerste plaats kan artikel 7, vierde
lid, van de Wet worden aangevuld in die zin dat tot de aldaar bedoelde fiscale
eenheid uitdrukkelijk ook kunnen behoren ondernemers als bedoeld in het
tweede lid, letter b, van dat artikel. In de tweede plaats is denkbaar een af-
schaffing van het instituut fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Gelet op de
interpretatie van het begrip `ieder' als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de
Wet in de jurisprudentie lijkt het in dat geval zinvol aan die bepaling toe te
voegen dat juridisch zelfstandige lichamen als zodanig als ondernemer worden
aangemerkt. Hoewel deze maatregel het karakter van een paardemiddel lijkt
te hebben, acht ik haar niet ondenkbaar. De fiscale eenheid heeft in een stelsel
van belasting over de toegevoegde waarde qua heffing een beperkte betekenis.
Het voordeel van een fiscale eenheid voor belanghebbenden is qua heffing met
name de aftrekbaarheid van voorbelasting voor de input van een op zichzelf
vrijgesteld onderdeel van een óscale eenheid met een belaste output. Door de
jurisprudentie van de Hoge Raad is daarop echter reeds inbreuk gemaakt. Een
voordeel van het verdwijnen van de fiscale eenheid is een optimale rechtsze-
kerheid, een goed dat recentelijk voldoende groot werd geacht om het bestaan
van zo'n eenheid afhankelijk te stellen van een beschikking van de inspecteur.
Alles overwegende geef ik echter toch de voorkeur aan handhaving van het
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instituut fiscale eenheid met inbegrip van de ondernemer als bedoeld in artikel
7, tweede lid, letter b, van de Wet, omdat op die wijze de werking van het
aftrekmechanisme het best tot zijn recht komt en aldus de neutraliteit van de
omzetbelasting ten aanzien van de juridische vormgeving van een concern het
grootst is.

Publiekrechtelijke lichamen spelen op het terrein van het onroerend goed
met name een belangrijke rol bij de uitvoering van bestemmings- en sanerings-
plannen. Op grond van de jurisprudentie van de Hoge Raad moet daarbij
onderscheid gemaakt worden tussen een handelen als ondernemer, voor zover
het de uitgifte van bouwterreinen betreft, en een handelen als niet-onderne-
mer, voor zover het de aanleg van gemeenschapsvoorzieningen betreft. Naar
mijn mening handelt een gemeente althans voor de aanleg van de infrastruc-
tuur in het kader van haar onderneming en moet het beschikken over het
wegennet ten behoeve van de algemene dienst als een levering in de zin van
artikel 3, eerste lid, letter g, van de Wet worden aangemerkt. In beide gevallen
is een exacte bepaling van de gevolgen voor de omzetbelasting praktisch vrij-
wel onmogelijk. Een oplossing van die problemen lijkt alleen te vinden in een
veel verder gaande belastingheffing ten aanzien van gemeenten, zoals door
Denie in zijn dissertatie is bepleit. Het ondernemerschap van gemeenten met
betrekking tot de exploitatie van onroerend goed wordt beperkt tot handelin-
gen die niet ter uitvoering van een overheidstaak worden verricht. In dit ver-
band is het gelegenheid geven tot parkeren van vervoermiddelen door de Ho-
ge Raad als de uitvoering van een overheidstaak aangemerkt. In paragraaf
4.2.2. heb ik betoogd dat de gronden voor die beslissing ontoereikend zijn.
Het gevolg van die beslissing is naar mijn mening een verstoring van de con-
currentieverhoudingen tussen gemeenten en andere exploitanten van par-
keergelegenheden. Dit zou kunnen worden voorkomen door de onderhavige
handelingen op de voet van artikel 7, derde lid, van de Wet aan te wijzen als
prestaties die door de gemeenten als ondernemer worden verricht. Deze pres-
taties zouden algemeen kunnen worden omschreven als de exploitatie van li-
chamelijke en onlichamelijke zaken om er duurzaam opbrengst uit te ver-
krijgen, zulks naar analogie van artikel 7, tweede lid, letter b, van de Wet. In
dit verband verdient het tevens aanbeveling de bestaande aanwijzingen in arti-
kel 3 van de Uitvoeringsbeschikking gelet op de ontwikkelingen ten aanzien
van het ondernemerschap van publiekrechtelijke lichamen opnieuw te over-
wegen. Naar mijn mening bestaat aan die aanwijzingen thans geen behoefte
meer.

De positie van notarissen in de sfeer van de omzetbelasting is thans niet
geheel duidelijk. Op grond van de wettelijke bepalingen kan de notaris, gelet
op de wetsgeschiedenis, niet als ondernemer worden aangemerkt voor zover
hij handelingen verricht als openbaar ambtenaar. Het Hof van Justitie van de
EG heeft echter beslist dat een notaris op grond van artikel 4 van de Zesde
richtlijn ook ten aanzien van die handelingen belastingplichtig is. Naar mijn
mening betekent zulks op zichzelf niet dat de wettelijke bepalingen daardoor

383



SLOTBESCHOUWING

een andere inhoud krijgen. Het verdient daarom de voorkeur de wettelijke
bepalingen op dit punt in overeenstemming te brengen met artikel 4 van de
Zesde richtlijn in de betekenis die het Hof van Justitie daaraan geeft. Een
handhaving van de `vrijstelling' van de handelingen van een notaris als open-
baar ambtenaar met een beroep op artike128 van de Zesde richtlijn acht ik in
de gegeven situatie redelijk, ondanks het feit dat het hier geen bestaande vrij-
stelling in de zin van de Wet en de Zesde richtlijn betreft. Voor een keuzemo-
gelijkheid tussen belastingheffing en `vrijstelling', zoals dat door de staats-
secretaris aan notarissen thans is verleend, bestaat naar mijn mening echter
geen goede grond.

6.2. Leveringen van gcederen

Leveringen van goederen zijn ingevolge artikel 3 van de Wet ook leveringen
die om niet worden verricht, terwijl ingevolge artikel 2 van de Zesde richtlijn
slechts leveringen onder bezwarende titel aan de omzetbelasting zijn onder-
worpen. Dit verschil in benadering heeft evenwel geen consequenties voor de
belastingheffing ten aanzien van de levering als zodanig. Van belang is op dit
punt wel dat de Zesde richtlijn de aftrek van voorbelasting beperkt tot goede-
ren en diensten die door de belastingplichtige worden gebruikt ten behoeve
van belaste handelingen, terwijl de Wet in beginsel uitgaat van een aanspraak
op aftrek van voorbelasting op goederen en diensten die de ondernemer in het
kader van zijn onderneming gebruikt. Dit betekent met name dat ten aanzien
van prestaties om niet in het richtlijnsysteem geen aanspraak op aftrek van
voorbelasting bestaat en in het wettelijke systeem in beginsel wel.

De bepaling van de prestaties die als levering van goederen moeten worden
aangeduid levert met name problemen op ten aanzien van de overdracht van
de economische eigendom van een goed. Een verzoek om een prejudiciële
uitspraak dienaangaande is thans aanhangig bij het Hof van Justitie van de
EG. Naar mijn mening zijn er goede redenen de economische eigendomsover-
dracht van een goed niet als levering in de zin van artikel 3, eerste lid, van de
Wet aan te merken. Niettemin acht ik het gewenst dat een zodanige eigen-
domsoverdracht voor de omzetbelasting als een levering van het desbetreffen-
de goed wordt behandeld. Niet valt in te zien waarom de vestiging van een
zakelijk genotsrecht op een onroerend goed als een levering geldt en de econo-
mische eigendomsoverdacht, die aan de economische eigenaar veelal een ver-
der strekkend recht ten aanzien van het goed geeft, niet. Bovendien zou aldus
een overeenkomstige behandeling worden bereikt met die voor de inkomsten-
en vennootschapsbelasting. Indien het Hof van Justitie tot de conclusie zou
komen dat de economische eigendomsoverdracht van een goed niet als een
levering in de zin van artikel 5, eerste lid, van de Zesde richtlijn is aan te
merken, verdient het met betrekking tot onroerende goederen aanbeveling
gebruik te maken van de bevoegdheid die in het derde lid van dat artikel aan de
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Lid-Staten is verleend. Op grond daarvan kan mijns inziens althans de econo-
mische eigendomsoverdracht van onroerende goederen tot een levering van
het desbetreffende goed worden bestempeld. Alsdan zal de juridische eigen-
domsoverdracht van het onroerend goed voor de omzetbelasting buiten aan-
merking moeten blijven, zoals thans reeds in gevallen van huurkoop ge-
schiedt. Voor contracten die worden aangeduid als finance lease zou dit bete-
kenen dat een levering van het desbetreffende onroerend goed plaatsvindt
indien sprake is van de overdracht van de economische eigendom van dat
goed.

Bij onteigening van een onroerend goed vindt een levering van dat goed in
de zin van artikel 3, eerste lid, letter e, van de Wet plaats. Dit betekent dat er
voor de omzetbelasting geen verschil bestaat tussen onteigening van een on-
roerend goed en de zogenoemde minnelijk aankoop daarvan. Ten aanzien van
de huurder of pachter van een dergelijk onroerend goed bestaat er echter wel
een verschil in behandeling. In geval van onteigening wordt ter zake van de
verkregen schadeloosstelling geen omzetbelasting geheven, in geval van min-
nelijke aankoop wel. Dit verschil acht ik ongerechtvaardigd, te meer nu de
schadeloosstelling voor de huurder of pachter bij onteigening op grond van
artikel 6, eerste lid, van de Zesde richtlijn belast is. Het verdient daarom aan-
beveling dat de staatssecretaris zijn in 1984 gedane toezegging de indiening
van een wetsontwerp tot wijziging van de Wet in laatstbedoelde zin te bevor-
deren, gestand doet.

In gevallen waarin een goed wordt geleverd door tussenkomst van een der-

de, worden krachtens het bepaalde in artikel3 van de Wet veelal twee leverin-
gen van het goed aangenomen. Het betreft hier de zogenoemde A-B-C-con-
tracten, de verhandeling van een goed over een veiling en de verkoop van een
goed door tussenkomst van een commissionair. Alleen het laatste geval is in de
Zesde richtlijn op overeenkomstige wijze geregeld. Voor wat betreft de A-B-
C-contracten en de veilingen zijn de wettelijke bepalingen kennelijk vereen-
voudigingsmaatregelen in de zin van artikel 27 van de Zesde richtlijn. Voor-
waarde voor een dergelijke regeling is dat zij geen noemenswaardige invloed
heeft op het belastingbedrag dat verschuldigd is in het stadium van het eind-
verbruik. Zoals in de paragrafen 4.3.13. en 4.3.14. is aangegeven voldoen de
regelingen voor A-B-C-contracten en voor veilingen naar mijn mening niet of
niet volledig aan dit vereiste. Met betrekking tot veilingen wordt dit gebrek
voor wat betreft onroerende goederen nagenoeg ondervangen door een tege-
moetkomende regeling in een resolutie. De regeling met betrekking tot A-B-
C-contracten zou met de richtlijnbepaling in overeenstemming kunnen wor-
den gebracht door het crcëren van een ontsnappingsmogelijkheid naar analo-

gie van de veilingregeling. Ook kan in voorkomende gevallen cumulatie van
belasting worden voorkomen door de invoering van een ondernemerschap
voor incidentele handelingen, zoals in paragraaf 6.1. in ander verband is be-
pleit.

De interne levering als bedoeld in artikel 3, eerste lid, letter h, van de Wet
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heeft aan betekenis ingeboet nu de Hoge Raad het begrip `vervaardigd' in het
voetspoor van de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EG enger is
gaan uitleggen. Van vervaardigen is slechts sprake indien een goed ontstaat
dat tevoren niet bestond. Deze jurisprudentie heeft weliswaar betrekking op
de toepassing van het met artikel 3, eerste lid, letter c, van de Wet correspon-
derende artikel 5, vijfde lid, van de Zesde richtlijn, maar de Hoge Raad heeft
die lijn doorgetrokken naar artikel 3, eerste lid, letter h, van de Wet. Hoewel
dit op zichzelf juist kan worden geacht, is het de vraag of de toepassing van die
bepaling nog beantwoordt aan de bedoeling van de wetgever dienaangaande.
Gelet op de reikwijdte van de daarmee corresponderende - facultatieve - be-
paling van artikel 5, zevende lid, letter a, van de Zesde richtlijn kan een inter-
ne levering ook betrekking hebben op gevallen waarin van vervaardigen in de
hiervoor bedoelde zin geen sprake is. In de huidige situatie kan een verruiming
van de toepassing van de interne levering slechts door een wetgevende maat-
regel worden bereikt.

Een herbezinning op de betekenis van de onderhavige interne levering zou
ook tot een andere conclusie kunnen leiden, namelijk die dat de levering moet
worden beperkt tot gevallen van vervaardiging van goederen in eigen bedrijf.
Deze conclusie, die inhoudt dat in gevallen van vervaardiging in opdracht on-
der terbeschikkingstelling van stoffen geen interne levering meer plaatsvindt,
is bij de aanpassing van de Wet aan de bepalingen van de Zesde richtlijn al
eerder getrokken, zoals in paragraaf 4.3.11. is aangegeven. Voor de uitbrei-
ding van de toepassing van artikel 3, eerste lid, letter h, van de Wet per 1
januari 1979 tot gevallen waarin een onroerend goed in opdracht wordt ver-
vaardigd onder terbeschikkingstelling van grond zijn geen inhoudelijke argu-
menten aangedragen. Aangezien er geen aanwijzingen zijn dat de concurren-
tieverhoudingen thans anders zijn dan in 1978, kan opnieuw de vraag worden
gesteld of een interne levering van in opdracht vervaardigde goederen nog
zinvol is, nu mede tegen de achtergrond van de beperktere betekenis die aan
het begrip `vervaardigd' moet worden toegekend. Met betrekking tot de sfeer
van het onroerend goed kan die vraag mijns inziens ontkennend worden be-
antwoord, omdat in gevallen van het bouwen van een onroerend goed in op-
dracht veelal nagenoeg alle kostencomponenten aan de heffing van omzet-
belasting onderworpen zullen zijn. Het laten bouwen van een onroerend goed
zal daarom uit een oogpunt van omzetbelasting niet voordeliger zijn dan het
kopen van een zelfde onroerend goed. In geval van termijnbetalingen zal een
toepassing van artikel3, eerste lid, letter h, van de Wet zelfs tot gevolg hebben
dat het laten bouwen van een onroerend goed uit financieringsoogpunt voor-
deliger is dan het kopen van een zelfde onroerend goed, aangezien in het eer-
ste geval de omzetbelasting tijdens de bouw niet behoeft te worden gefinan-
cierd.

Uit het vorenstaande kan de conclus:e worden getrokken dat een beperking
van de interne levering tot gevallen van vervaardiging in eigen bedrijf, gelet op
de bedoeling van die levering, gerechtvaardigd is. Het praktische voordeel
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daarvan is dat het aantal gevallen waarin beoordeeld dient te worden of een
goed vervaardigd is sterk zal afnemen. In de sfeer van het onroerend goed
geeft deze vraag de meeste problemen in gevallen van verbouwingen. Aan-

gezien verbouwingen doorgaans in opdracht worden verricht, zal een beper-
king van de reikwijdte van de interne levering in de hiervoor bedoelde zin
praktisch zeer gunstige gevolgen hebben. Een andere consequentie van deze

beperking is dat ten aanzien van koop-laannemingsovereenkomsten de vraag

of de geleverde grond aan de aannemer ter beschikking wordt gesteld in de zin
van artikel 3, eerste lid, letter h, van de Wet haar betekenis verliest.

Een tweede knelpunt met betrekking tot de levering in de zin van artikel 3,

eerste lid, letter h, van de Wet is de bepaling van de maatstaf van heffing op de
voet van artikel 8, vierde lid, van de Wet. De Hoge Raad heeft deze maatstaf
van heffing tegen het licht van de corresponderende bepaling van de Zesde
richtlijn omschreven als de kostprijs zoals deze bij de ondernemer is ontstaan.

Daaruit valt mijns inziens af te leiden dat de maatstaf van heffing een subjec-
tief karakter heeft, hetgeen niet in strijd is met het doel van de interne leve-
ring, namelijk het voorkomen van verstoring van concurrentieverhoudingen.
Het vaststellen van de kostprijs zoals die bij de ondernemer is ontstaan levert
in de sfeer van het onroerend goed met name problemen op indien de onder-
nemer de grond niet heeft gekocht, maar op grond van een zakelijk recht of uit

hoofde van een huurovereenkomst ter beschikking heeft gekregen. De vraag

is dan of en in hoeverre de kosten van het zakelijk recht of de huur tot de
maatstaf van heffing dienen te worden gerekend. In paragraaf 4.4.4. heb ik
betoogd dat zulks niet het geval is. Ook op dit terrein zou een beperking van de

toepassing van artikel 3, eerste lid, letter h, van de Wet als hiervoor bepleit een

groot deel van het probleem kunnen oplossen. Hetzelfde geldt voor de toepas-
sing van de overgangsregeling bij tariefswijziging, waarbij onderscheid wordt
gemaakt tussen gevallen van in eigen bedrijf vervaardigde onroerende goede-

ren en in opdracht vervaardigde onroerende goederen. Voor dit onderscheid
bestaat geen goede reden, zoals ik in paragraaf 4.4.5. heb betoogd. Opmerke-
lijk is overigens dat de overgangsregeling er in feite van uitgaat dat de interne

levering van in opdracht vervaardigd onroerend goed zich niet voordoet.

6.3. Vrijgestelde en belaste leveringen van onroerend goed

De hoofdgedachte van de thans geldende regeling voor onroerend goed is dat
omzetbelasting verschuldigd is ter zake van leveringen van een vervaardigd
onroerend goed vóór het tijdstip van eerste ingebruikneming. De bouwfase is

derhalve belast. De belastingheffing is evenwel uitgebreid tot twee jaren na

het tijdstip van eerste ingebruikneming teneinde manipulaties te voorkomen.
Van groot belang in deze regeling zijn de begrippen `vervaardigd' en `eerste
ingebruikneming'.

Voor de vraag of al of niet van vervaardiging sprake is, is thans richtingge-
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vend de beslissing van het Hof van Justitie van de EG dat naar het spraak-
gebruik vervaardigen inhoudt het voortbrengen van een goed dat tevoren niet
bestond. Daarbij dient met name te worden gelet op de functie van het voort-
gebrachte goed. Onderhouds- en reparatiewerken die, hoe ingrijpend ook,
aan het betreffende goed uitsluitend de functie teruggeven die het tevoren
had, zonder dat een nieuw goed ontstaat, zijn niet aan te merken als de ver-
vaardiging van een goed. De vraag of een onroerend goed vervaardigd is doet
zich met name voor bij verbouwingen van onroerend goed. Het gaat daarbij
niet in de eerste plaats om de vraag of het onroerend goed vervaardigd is in de
zin van artikel 11, eerste lid, letter a, van de Wet, maar om de vraag of zich een
levering in de zin van artikel 3, eerste lid, letter h, van de Wet voordoet. Voor
die levering is eveneens vereist dat het desbetreffende goed vervaardigd is. In
paragraaf 6.2. heb ik verdedigd dat een beperking van de hier bedoelde inter-
ne levering tot gevallen van vervaardiging van een goed in eigen bedrijf moge-
lijk is zonder afbreuk te doen aan de bedoeling van die levering, namelijk het
voorkomen van een verstoring van concurrentieverhoudingen. Indien de ge-
vallen waarin een onroerend goed in opdracht wordt verbouwd onder terbe-
schikkingstelling van het oorspronkelijke gebouw buiten het bereik van artikel
3, eerste lid, letter h, van de Wet zouden worden gebracht, vervalt in die geval-
len de vraag of al of niet vervaardigd is, althans voor zover het de toepassing
van die bepaling betreft. Het gevolg is dat die vraag ook voor de toepassing van
artikel 11, eerste lid, letter a, van de Wet haar praktische belang verliest. Wel-
iswaar blijft de vraag of degene die de verbouwing uitvoert een levering in de
zin van artikel 3, eerste lid, letter c, van de Wet - voor welke levering eveneens
vervaardiging vereist is - of een dienst verricht, doch het antwoord op die
vraag heeft geen invloed op de verschuldigdheid van belasting.

De vraag of een onroerend goed voor het eerst in gebruik is genomen is
doorgaans niet zo moeilijk te beantwoorden. Het zal te dien aanzien niet
steeds duidelijk zijn of het onroerend goed overeenkomstig zijn bestemming
in gebruik genomen is. Ook een gefaseerde ingebruikneming kan problemen
oproepen. Overigens heb ik in paragraaf 5.1.6. verdedigd dat de eerste inge-
bruikneming een feitelijk karakter heeft. De vraag die in dit verband belang-
rijker is, is wanneer een onroerend goed voor het eerst in gebruik genomen is.
Dit houdt verband met het feit dat de levering van een onroerend goed belast is
tot twee jaar na de eerste ingebruikneming. Het gaat hier steeds om een be-
oordeling achteraf, die in de praktijk de nodige problemen oproept. Daarbij is
de positie van de afnemer van het onroerend goed niet sterk. Enerzijds is het
slechts de wederpartij die het antwoord kan geven op de onderhavige vraag,
maar anderzijds loopt hij het risico dat verschil van mening met de inspecteur
ontstaat over de aftrekbaarheid van de hem in rekening gebrachte omzetbelas-
ting. Men kan zich dan ook afvragen of op dit punt een vereenvoudiging van de
regeling mogelijk is. In paragraaf 3.2.1. heb ik de betekenis van de twee-jaars-
termijn als middel tegen manipulaties met het doel de omzetbelastingdruk op
een onroerend goed te verminderen, gerelativeerd. Het `manipuleren' van een
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vrijgestelde levering aan een niet-ondernemer of een ondernemer zonder
recht op aftrek van voorbelasting kan in beginsel langs twee wegen geschie-
den. In de eerste plaats kan de bouwondernemer het onroerend goed aan de
potentiële afnemer in gebruik geven op een zodanige wijze, dat zich geen leve-
ring in de zin van artikel 3, eerste lid, letter h, van de Wet voordoet, en het
onroerend goed vervolgens leveren. Te denken valt hierbij aan het in gebruik
geven van woningen, anders dan op grond van een huurovereenkomst, en aan
de belaste verhuur van bedrijfspanden. De levering na ingebruikneming van
het onroerend goed is dan vrijgesteld van omzetbelasting. Het gevolg daarvan
is een herziening van de aftrek van voorbelasting, welke inhoudt dat nagenoeg
de gehele in aftrek gebrachte voorbelasting moet worden terugbetaald. Voorts
is ter zake van de verkrijging van het onroerend goed door de afnemer over-
drachtsbelasting verschuldigd. Vergeleken met een `directe' levering is het
gevolg van deze transactie dat op een aantal elementen van de prijs van het
onroerend goed geen omzetbelasting drukt, en wel met name de loonkosten
en de winstopslag, terwijl op de volledige prijs 6~0 overdrachtsbelasting drukt.
Globaal gezegd is de transactie dus voordeliger indien de elementen van de
prijs die buiten de heffing van omzetbelasting zijn gebleven in totaal meer dan
30a1o van die prijs vertegenwoordigen. In de tweede plaats kan de bouwonder-
nemer het onroerend goed in gebruik geven aan de potentiële afnemer op een
zodanige wijze, dat zich een levering in de zin van artikel3, eerste lid, letter h,
van de Wet voordoet. Te denken valt hierbij aan de verhuur van woningen en
de verhuur van bedrijfspanden zonder dat voor belaste verhuur wordt geop-
teerd. In dit geval blijft slechts de in de prijs begrepen winstopslag buiten de
heffing van omzetbelasting, terwijl over de volledige prijs overdrachtsbelas-
ting verschuldigd is. Ik ga er daarbij van uit dat de faciliteit van artikel 13 van
de WBR geen toepassing vindt. Op dit aspect kom ik hierna nog terug. In de
hier bedoelde gevallen is de transactie derhalve pas voordelig indien de winst
meer bedraagt dan circa 30aIo van de prijs.

Een derde weg om een vrijgestelde levering van het onroerend goed te be-
reiken is denkbaar. De bouwondernemer zou het onroerend goed eerst zelf in
gebruik kunnen nemen en vervolgens aan de potentiële afnemer kunnen leve-
ren. Naar mijn mening zal deze figuur doorgaans een zodanig gekunsteld ka-
rakter vertonen, dat zij genegeerd kan worden met de stelling dat het on-
roerend goed niet overeenkomstig de bestemming in gebruik is genomen.

Het geheel overziende meen ik te mogen betwijfelen of in de gegeven om-
standigheden een manipulatie als hier bedoeld voldoende lonend is om de
twee-jaarstermijn te rechtvaardigen. In dit verband kan ook nog worden ge-
dacht aan de risico's die de bouwondernemer bij dergelijke transacties loopt
en aan een eventuele ruimere toepassing van de leveringsbepaling van artikel
3, eerste lid, letter e, van de Wet, die het gevolg kan zijn van een beslissing van
het Hof van Justitie van de EG inzake de overdracht van de economische
eigendom van een goed dan wel van een aanpassing van die bepaling zoals in
paragraaf 6.2. bepleit. Overweging verdient dan ook een beperking van de
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belastingheffing ten aanzien van onroerende goederen tot de levering van ver-
vaardigde onroerende goederen vóór of op het tijdstip van de eerste inge-
bruikneming. Behalve het vermijden van de hiervoor vermelde praktische
problemen, heeft een dergelijke maatregel mede tot gevolg dat de in paragraaf
5.1.8. beschreven problematiek inzake de cumulatie van belasting bij herhaal-
de leveringen aan particulieren binnen de twee-jaarstermijn wordt opgelost.
Alsdan blijft cumulatie mogelijk bij leveringen vóór het tijdstip van eerste
ingebruikneming, voor zover het bepaalde in artikel 29 van de Wet geen toe-
passing kan vinden. Deze cumulatie kan worden voorkomen door het creëren
van een ondernemerschap voor incidentele handelingen ten aanzien van on-
roerend goed, zoals in paragraaf 6.1. is omschreven. Praktischer is het wellicht
om de levering van vervaardigde onroerende goederen vóór het tijdstip van
eerste ingebruikneming vrij te stellen van omzetbelasting, indien de ter zake
van de voorafgaande levering verschuldigde omzetbelasting in het geheel niet
in aftrek kon worden gebracht.
Op grond van het vorenstaande zouden van de vrijstelling van omzetbelasting
voor de leveringen van onroerend goed kunnen worden uitgesloten:
- de levering van een vervaardigd onroerend goed door degene die het heeft

vervaardigd;
- volgende leveringen van het goed welke plaatsvinden vóór ofop het tijdstip

van eerste ingebruikneming van dat goed, indien de belasting ter zake van
de voorafgaande levering van dat goed geheel of gedeeltelijk in aftrek is
gebracht.

Naar mijn mening blijft een dergelijke regeling binnen de door de Zesde richt-
lijn gegeven mogelijkheden. Ingevolge artikel 4, derde lid, van de Wet kunnen
de Lid-Staten andere criteria dan dat van eerste ingebruikneming vaststellen,
zoals het tijdvak dat verloopt tussen de datum van voltooiing van het gebouw
en die van eerste levering, of het tijdvak tussen de datum van eerste inge-
bruikneming en die van uiteindelijke levering. In feite wordt in de voorge-
stelde regeling gebruik gemaakt van een combinatie van deze twee alternatie-
ve criteria. Bovendien duidt de term `zoals' erop dat de alternatieve criteria in
de richtlijn niet limitatief zijn opgesomd.

6.4. Belaste levering van onroerend goed op verzoek

De mogelijkheid te kiezen voor een belaste levering van onroerend goed vindt
haar oorzaak in de werking van het aftrekmechanisme, zoals in paragraaf
5.1.9. is aangegeven. Het gaat hierbij om de in artikel 13a van de Uitvoerings-
beschikking opgenomen regel dat bij levering van een onroerend goed binnen
de voor dat goed geldende herzieningsperiode de aftrek van voorbelasting
wordt herzien op grond van de fictie dat het gebruik van het onroerend goed
door de ondernemer wordt voortgezet tot het einde van evenbedoelde herzie-
ningsperiode. Zoals in de paragrafen 5.1.9. tot en met 5.1.11. is vermeld levert
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een belaste levering van onroerend goed op verzoek de nodige problemen op.
Te denken valt hierbij aan gevallen waarin de ter zake verschuldigde omzet-
belasting wel in aftrek wordt gebracht maar niet wordt voldaan en ook ove-
rigens niet inbaar blijkt. Het betreft hier met name leveringen van onroerend
goed door toedoen van de hypotheekhouder. Met het oog op deze gevallen
geldt vanaf 1 januari 1989 een verlegging van de heffing van omzetbelasting
naar de afnemer van het onroerend goed. Met deze regeling wordt een on-
eigenlijk gebruik van de optie weliswaar voorkomen, maar het gevolg is een
feitelijke uitholling van het BTW-systeem. Voorts zijn er problemen ten aan-
zien van het verzoek om belaste levering. Deze hebben betrekking op de vraag
wanneer het verzoek tijdig is gedaan en op de vraag wat het karakter is van de
door de inspecteur op het verzoek te nemen beschikking. Het gevolg van een
belaste levering op verzoek is dat de periode waarin er op het desbetreffende
onroerend goed een omzetbelastingclaim rust, wordt verlengd. Voor de af-
nemer vangt opnieuw een herzieningsperiode van globaal tien jaren aan. AI-
dus kunnen zich grote verschillen tussen onroerende goederen voordoen voor
wat betreft de periode waarin de aard van het gebruik van het onroerend goed
invloed heeft op de aftrek van voorbelasting. Voor dergelijke verschillen be-
staan naar mijn mening geen principiële gronden. De grondgedachte van de
regeling van de aftrek van voorbelasting ten aanzien van onroerend goed is dat
de aard van het gebruik gedurende de eerste tien jaren beslissend is voor de
mate waarin de voorbelasting in aftrek kan worden gebracht. Het belasten van
een levering van onroerend goed op verzoek en de daaruit voortvloeiende
verlenging van die periode is het gevolg van de op zichzelf onbevredigende
werking van artikel 13a van de Uitvoeringsbeschikking.

Gelet op het vorenstaande is het zinvol de wenselijkheid van de regeling van
artikel 13a van de Uitvoeringsbeschikking en daarmee de noodzaak van een
belaste levering van onroerend goed op verzoek nader te bezien.

Het doel van artikel 13a van de Uitvoeringsbeschikking is kennelijk te waar-
borgen dat voor de mate van aftrek van voorbelasting op een onroerend goed
beslissend is de aard van het gebruik van dat goed gedurende een periode van
ongeveer tien jaren. Het ontbreken van een dergeli jke bepaling zou tot gevolg
hebben dat bij kortstondig gebruik van een onroerend goed gevolgd door een
levering van dat goed, de mate waarin de voorbelasting op het onroerend goed
aftrekbaar is uitsluitend wordt bepaald door de aard van het kortstondig ge-
bruik. Deze onevenwichtigheid kan zowel in het voordeel als in het nadeel van
belastingplichtigen werken. Indien bijvoorbeeld een nieuw onroerend goed
enige tijd belast wordt verhuurd aan een ondernemer, die het gebruikt voor
vrijgestelde prestaties, en het onroerend goed vervolgens vrijgesteld wordt
geleverd, zou zonder nadere regeling de volledige voorbelasting op het on-
roerend goed in aftrek kunnen worden gebracht, terwijl de omzetbelasting-
druk zich dan beperkt tot de omzetbelasting over de huursommen, dit niette-
genstaande het feit dat het onroerend goed door de afnemer nog tot in lengte
van jaren voor vrijgestelde prestaties wordt gebruikt. Geconcludeerd kan der-
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halve worden dat bij een heroverweging van de regeling van artikel 13a van de
Uitvoeringsbeschikking en de daarmee samenhangende belaste levering van
onroerend goed op verzoek het doel van die regeling in acht dient te worden
genomen. Dit klemt temeer indien de periode waarin de levering van onroe-
rend goed belast is, zou worden verkort door afschaffing van de twee-jaars-
periode, zoals in paragraaf 6.3. is bepleit.

Het doel de voor de aftrek van voorbelasting relevante gebruiksperiode van
het onroerend goed te stellen op ongeveer tien jaren kan ook worden bereikt
door het 'doorschuiven' van de herziening van de aftrek van voorbelasting op
de voet van artikel 13 van de Uitvoeringsbeschikking naar de afnemer. De
afnemer wordt dan voor de toepassing van de herzieningsregeling in de plaats
gesteld van de ondernemer die het onroerend goed levert. Een overeenkom-
stige figuur is in de omzetbelasting bekend bij de toepassing van artikel 31 van
de Wet in gevallen van de overdracht van een onderneming. Ingevolge artikel
8 van de Uitvoeringsbeschikking wordt de overnemer dan voor de berekening
van de verschuldigde omzetbelasting in de plaats gesteld van de overdrager.
Voor de vraag of een dergelijke doorschuiving de regeling van artikel 13a van
de Uitvoeringsbeschikking zou kunnen vervangen moet onderscheid gemaakt
worden tussen gevallen waarin het onroerend goed geleverd wordt aan een
ondernemer - daaronder begrepen degene die door de exploitatie van het
onroerend goed ondernemer wordt op de voet van artikel 7, tweede lid, letter
b, van de Wet - en die waarin het onroerend goed geleverd wordt aan een
niet-ondernemer. Uitgaande van de in paragraaf 6.3. bepleite afschaffing van
de twee-jaarsperiode wordt in geval van levering aan een ondernemer het ren-
dement van de in paragraaf 3.2. I. beschreven `manipulaties' vergroot. Bij een
vrijgestelde levering van een onroerend goed na kortstondig gebruik voor be-
laste prestaties moet namelijk nagenoeg de volledige voorbelasting op het on-
roerend goed worden terugbetaald, maar in dit geval anders dan bij toepassing
van artikel 13a van de Uitvoeringsbeschikking niet in één keer maar gespreid
over de herzieningsperiode, te weten eentiende deel van de voorbelasting aan
het einde van elk jaar. Bij een beoordeling van de wenselijkheid van deze
mogelijkheid moet bedacht worden dat een dergelijke situatie zich ook kan
voordoen als een ondernemer een onroerend goed eerst voor belaste presta-
ties gebruikt en vervolgens aanwendt voor vrijgestelde prestaties. Bovendien
kan de afnemer een overeenkomstige situatie creëren door het onroerend
goed in te brengen in een afzonderlijke vennootschap, die het belast verhuurt
aan de afnemer, aangezien zo'n vennootschap met de afnemer geen fiscale
eenheid kan vormen volgens de jurisprudentie van de Hoge Raad.

Bij een levering aan een niet-ondernemer roept een doorschuiving van de
herziening van de aftrek van voorbelasting bezwaren op, aangezien het niet
gewenst lijkt niet-ondernemers op dit punt in de heffing van omzetbelasting te
betrekken. Een doorschuiving zou in dat geval moeten betekenen dat de her-
ziening wordt beëindigd. In geval van levering van een woning is dit op zichzelf
niet onbevredigend, aangezien de voorbelasting op de woning niet in aftrek is

392



BELASTE LEVER[NG VAN ONROEREND GOED OP VERZOEK

gebracht dan wel ter zake een heffing van omzetbelasting ingevolge artikel 3,
eerste lid, letter h, van de Wet heeft plaatsgevonden. Dit behoeft niet het geval
te zijn bij woningen die in het kader van het vakantiebestedingsbedrijf belast
worden verhuurd en bij andere onroerende goederen dan woningen. Te dien
aanzien kan de voorbelasting door de ondernemer die levert geheel of gedeel-
telijk in aftrek gebracht zijn. Het zonder meer beëindigen van de herziening
van de aftrek van voorbelasting leidt in die gevallen dus niet steeds tot het
hiervoor gestelde doel. Overigens is het de vraag of de laatstbedoelde gevallen
zich in enigszins betekenende mate zullen voordoen. Hoewel dit waarschi jn-
lijk niet het geval is liggen hier toch problemen. Te denken valt aan de levering
van vakantiewoningen en de levering van garages, loodsen en onroerende goe-
deren die weliswaar niet als woning zijn gebruikt maar door de afnemer daar-
toe geschikt kunnen worden gemaakt.

Het geheel overziende meen ik dat het overweging verdient de regeling van
artikel 13a van de Uitvoeringsbeschikking te vervangen door een doorschui-
ving van de herziening van de aftrek van voorbelasting als bedoeld in artikel 13
van de Uitvoeringsbeschikking in gevallen waarin het onroerend goed wordt
geleverd aan een ondernemer. Uit administratief oogpunt verdient het aan-
beveling een dergelijke regeling aldus vorm te geven dat de herziening van
artikel 13a van de Uitvoeringsbeschikking integraal wordt gehandhaafd en dat
daaraan wordt toegevoegd een bepaling in die zin dat partijen bij de levering
van een onroerend goed kunnen kiezen voor een doorschuiving van de herzie-
ning van de aftrek van voorbelasting op de voet van artikel 13 van de Uit-
voeringsbeschikking, indien de afnemer een ondernemer is in de zin van arti-
kel 7 van de Wet en deze het onroerend goed in het kader van zijn onder-
neming gaat gebruiken. Het gevolg van deze keuze is dat de herziening van
artikel 13a van de Uitvoeringsbeschikking te dien aanzien buiten toepassing
blijft. In dit verband moet worden bedacht dat de laatstbedoelde herziening,
uitgaande van het vervallen van de twee-jaarstermijn, steeds tot gevolg heeft
een terugbetaling van een deel van de aanvankelijk in aftrek gebrachte voor-
belasting, aangezien de levering van het onroerend goed in alle hier bedoelde
gevallen vrijgesteld is. Partijen bij de levering hebben derhalve belang bij een
doorschuiving, juist zoals dat thans vaak het geval is ten aanzien van een belas-
te levering op verzoek. Een doorschuiving op verzoek heeft het voordeel dat
kan worden voorgeschreven dat in het verzoek de voor de herziening van de
aftrek van voorbelasting benodigde gegevens worden opgenomen. Een door-
schuiving van de herziening maakt de belaste levering van onroerend goed op
verzoek overbodig.

Bij vergelijking van de hiervoor bedoelde doorschuifregeling met de thans
bestaande optieregeling kan het volgende worden opgemerkt.
- Bij doorschuiving van de herziening van de aftrek van voorbelasting is voor
de mate van aftrek van voorbelasting steeds de aard van het gebruik van het
onroerend goed gedurende de eerste tien jaren beslissend. Zoals hiervoor is
aangegeven is dat bij een belaste levering op verzoek juist niet het geval. Het
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gevolg van de doorschuiving van de herziening is ook dat na ommekomst van
de bedoelde periode van tien jaren verzoeken om doorschuiving geen belang
meer hebben. Dit betekent dat het gemiddelde aantal verzoeken per onroe-
rend goed lager zal zijn dan bij belaste levering op verzoek.
- De administratieve complicaties van een doorschuifregeling zijn naar míjn
mening niet groter dan die van een optieregeling. Bij het overwegen of een
belaste levering op verzoek zinvol is moet de fiscale positie van het onroerend
goed worden bepaald. Dit is bij een doorschuiving van de herziening niet an-
ders. Wel moeten in het laatste geval de gegevens met betrekking tot de her-
ziening aan de afnemer worden verstrekt. De administratieve complicaties die
hieruit zouden kunnen voortvloeien kunnen worden ondervangen door in het
verzoek die gegevens te laten opnemen.
- De vraag of een belaste levering op verzoek effect heeft, welke vraag door-
gaans samenvalt met de vraag of in de gegeven situatie artikel 31 van de Wet
van toepassing is, doet zich bij een doorschuiving van de herziening niet meer
voor. Dit betekent dat de afnemer van het onroerend goed wordt verlost van
de dreiging dat de aftrek van de aan hem in rekening gebrachte omzetbelasting
door de inspecteur wordt geweigerd (paragraaf 5.2.4.). Bij een doorschuif-
regeling vindt ten aanzien van onroerende goederen in alle gevallen een door-
schuiving van de herziening van de aftrek van voorbelasting plaats, ongeacht
of artike131 van de Wet van toepassing is. Een verschil is daarbij nog wel, dat
bij toepassing van artikel 31 de doorschuiving van rechtswege plaatsvindt en in
andere gevallen op verzoek van partijen. Denkbaar is in dit verband de leve-
ring van onroerend goed van de werking van artikel 31 van de Wet uit te slui-
ten. Indien de twee-jaarstermijn vervalt, is aan een niet-heffing van omzet-
belasting op grond van artikel 31 van de Wet voor onroerend goed immers
geen behoefte meer. Ook kan worden gedacht aan een herstel van de situatie
met betrekking tot de toepassing van artikel 31 van de Wet van vóór 1979, toen
die toepassing gebonden was aan een verzoek van partijen. Weliswaar zijn aan
een dergelijk verzoek administratieve bezwaren verbonden, maar die bezwa-
ren li jken mij niet groter dan die welke zich vanaf 1979 hebben gemanifesteerd
op het terrein van de aftrek van voorbelasting.

De vraag rijst of een doorschuifregeling zoals hiervoor beschreven in over-
eenstemming is met de bepalingen van de Zesde richtlijn. In artikel 20, derde
lid, van de Zesde richtlijn wordt één alternatief voor de regeling van artikel
13a van de Uitvoeringsbeschikking uitdrukkelijk genoemd. Dit betreft het af-
zien van de herziening bi j levering van een goed binnen de herzieningsperiode,
indien de levering geschiedt aan een belastingplichtige die het goed voor belas-
te handelingen gebruikt. Zoals in paragraaf 3.5.4. is betoogd zijn de bezwaren
van een dergelijke regeling groot. Met name wordt qua aftrek van voorbelas-
ting geen recht gedaan aan eventuele wijzigingen in de aard van het gebruik na
de levering. Artikel 20, vierde lid, van de Zesde richtlijn staat de Lid-Staten
voorts toe bij de toepassing van de herzieningsregels het bedrag aan belasting
dat bij de herziening in aanmerking moet worden genomen nader te bepalen,
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alle passende maatregelen te nemen om te verzekeren dat de herziening geen
ongerechtvaardigde voordelen inhoudt en administratieve vereenvoudigingen
toe te staan. Naar het mij voorkomt kan een doorschuifregeling als hier be-
doeld niet zonder meer worden gegrond op artike120, vierde lid, van de Zesde
richtlijn. Wel meen ik dat op grond van het vorenstaande kan worden ge-
sproken van een vereenvoudiging van de heffing, zodat voor een dergelijke
regeling op de voet van artikel 27 van de Zesde richtlijn een machtiging zou
kunnen worden gevraagd.

6.5. Zakelijke rechten

Voor wat betreft de heffing van omzetbelasting ten aanzicn van zakelijke rech-
ten op onroerend goed zijn onder meer knelpunten te signaleren met betrek-
king tot de positie van de bloot eigenaar, de kortlopende zakelijke rechten en
de herziening van de aftrek van voorbelasting. Op de positie van de bloot
eigenaar is ingegaan in de paragrafen 4.2.1. en 6.1. De problemen ten aanzien
van de kortlopende zakelijke rechten en de herziening van de aftrek van voor-
belasting zijn ter sprake gekomen in de paragrafen 5.3.1. en ~.3.4.

Artikel 3, tweede lid, van de Wet neemt in alle gevallen van vestiging van
zakelijke genotsrechten een levering van goederen aan. Zoals ik heb betoogd
dient dit te worden opgevat als een levering van het onroerend goed waarop
het zakelijk recht is gevestigd. Het gevolg van een dergelijke regeling is dat er
ten aanzien van hetzelfde onroerend goed twee 'staken' van leveringen kun-
nen ontstaan, namelijk leveringen van de bloot eigendom en leveringen van
het zakelijk recht. Dit is naar mijn mening de oorzaak van de problemen die

zich voordoen ten aanzien van de aftrek van voorbelasting en met name in de
gevallen waarin kortlopende zakelijke rechten worden gevestigd.

Een oplossing voor deze problematiek zou kunnen zijn de leveringsfictie te
verlaten. Het vervallen van de bepaling van artikel 3, tweede lid, van de Wet
heeft tot gevolg dat de vestiging enz. van zakelijke rechten op onroerende
goederen als zodanig in de heffing van omzetbelasting worden betrokken. Uit-
gaande van de fictie ten aanzien van de vergoeding in artikel 5 van het Uit-
voeringsbesluit zou dan de aan de bloot eigenaar betaalde vergoeding steeds
belast worden met omzetbelasting. Een dergelijk gevolg wijkt in zijn alge-
meenheid sterk af van dat van de levering van onroerend goed en de verhuur
van onroerend goed. Het ligt daarom voor de hand bij de heffing van omzet-
belasting ten aanzien van zakelijke rechten aansluiting te zoeken bij de heffing
ten aanzien van de levering enlof de verhuur van onroerend goed. Het hangt
van de aard van het desbetreffende zakelijk recht af of een behandeling over-
eenkomstig die van de levering dan wel een behandeling overeenkomstig die
van de verhuur het meest aangewezen is. Met name de looptijd van het zake-
lijk recht is in dit verband een belangrijk gegeven.

Wanneer de integrale leveringsfictie losgelaten zou worden, kunnen met
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inachtneming van het vorenstaande twee mogelijkheden worden overwogen.
In de eerste plaats zou de vestiging van een zakelijk recht op een onroerend
goed in alle gevallen als de verhuur van het onroerend goed kunnen worden
aangemerkt. De positie van de bloot eigenaar is dan duidelijk; hij is in elk
geval ondernemer op de voet van artikel 7, tweede lid, letter b, van de Wet. De
aftrek van voorbelasting en de herziening daarvan leveren voor wat betreft de
bloot eigenaar geen problemen op. Ook doen zich geen moeilijkheden voor
bij de bepaling van de maatstaf van heffing. De door de bloot eigenaar als
zodanig toekomende bedragen vormen de vergoeding voor de verhuur. Deze
verhuur is als regel vrijgesteld van omzetbelasting, met de mogelijkheid te
kiezen voor belaste verhuur. De overdracht van het zakelijk recht door de
zakelijk gerechtigde kan dan worden behandeld als andere vormen van over-
dracht van rechten. De daarvoor bedongen vergoeding is belast. Dit is bij
bijvoorbeeld de overdracht van een huurrecht tegen vergoeding niet anders.
Het in de vergoeding begrijpen van de waarde van de periodieke schuldplich-
tigheid is niet meer nodig. Hetzelfde geldt in gevallen van wijziging en afstand
van het zakelijk recht tegen een door de zakelijk gerechtigde te ontvangen
vergoeding.

De aftrek van voorbelasting door de zakelijk gerechtigde kan in deze situa-
tie een probleem vormen. Wanneer de vergoeding voor de gehele looptijd van
het zakelijk recht vooraf wordt betaald, rijst de vraag of de aftrek van de
daarop betrekking hebbende omzetbelasting op de voet van de artikelen 13 en
13a van de Uitvoeringsbeschikking kan worden herzien. Zoals in paragraaf
5.6.10. is aangegeven, doet dit probleem zich ook voor ten aanzien van de
huurder die de huurpríjs voor een reeks van jaren vooruit betaalt en, meer in
het algemeen, ten aanzien van investeringen in onroerend goed zonder dat
sprake is van een levering van een onroerend goed. Ik kom op dit punt in
paragraaf 6.7. nog terug.

Voorts kan de vraag worden gesteld of een gelijkstelling van de vestiging
van een zakelijk recht met de verhuur van het desbetreffende onroerend goed
in overeenstemming is met de bepalingen van de Zesde richtlijn. In artikel 13,
B, sub b, van de Zesde richtlijn wordt vrijgesteld de verhuur van onroerende
goederen. Niet voorzien is in de mogelijkheid dit begrip uit te breiden tot
handelingen als de vestiging van zakelijke rechten op onroerend goed. Wel is
in artikel 5, derde lid, aanhef en letter b, van de Zesde richtlijn de Lid-Staten
de bevoegdheid gegeven om zakelijke genotsrechten op onroerende goederen
als goederen te beschouwen. Voor een regeling als de hier bedoelde zou der-
halve de toevlucht moeten worden genomen tot artike127 van de Zesde richt-
lijn. Op grond van deze bepaling kan de Raad van de EG machtiging verlenen
tot het instellen van afwijkende regelingen ter vereenvoudiging van de belas-
tingheffing. Uit een oogpunt van vereenvoudiging zou gesteld kunnen worden
dat een integrale gelijkstelling van de vestiging van zakelijke rechten op on-
roerend goed met de verhuur van onroerend goed niet noodzakelijk is. Dit
brengt mij tot de tweede mogelíjkheid de problemen ten aanzien van de zake-
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lijke rechten op te lossen. Overwogen zou kunnen worden terug te keren tot
de situatie vóór 1979, welke inhield dat de vestiging van kortlopende zakelijke
rechten werd gelijkgesteld met verhuur van het onroerend goed en de vesti-
ging van langlopende zakelijke rechten met levering van het onroerend goed.

Onder kortlopende zakelijke rechten zijn dan te verstaan rechten die niet ten
minste voor een vaste termijn van tien jaren worden gevestigd. In die situatie
blijft de vraag of de bloot eigenaar in geval van vestiging van een langlopend
zakelijk recht als ondernemer kan worden aangemerkt. De aftrek van voorbe-

lasting en de herziening daarvan levert geen problemen op. Binnen de herzie-
ningsperiode zijn in geval van kortlopende zakelijke rechten de regels van de
artikelen 13 en 13a van de Uitvoeringsbeschikking onverkort van toepassing.
Bovendien levert dan de in paragraaf 5.3.1. beschreven situatie, waarin op een

onroerend goed een kortlopend zakelijk recht wordt gevestigd en dit goed
vervolgens vrijgesteld wordt verhuurd, geen voordelen meer op. Indien men
aanneemt dat de gelijkstelling van de vestiging van zakelijke rechten met ver-

huur in strijd is met de bepalingen van de Zesde richtlijn en de weg van artikel

27 van de Zesde richtlijn ongewenst wordt geacht ofonbegaanbaar blijkt, zou
ook volstaan kunnen worden met een beperking van de leveringsfictie tot de
vestiging van langlopende zakelijke rechten. De vestiging van kortlopende
zakelijke rechten vormt dan geen levering noch verhuur van het onroerend
goed, maar een dienst die belast is. Het effect is dan gelijk aan dat van belaste
verhuur van onroerend goed. De aftrek van voorbelasting is derhalve mogelijk
en de herzieningsregels van de artikelen 13 en 13a van de Uitvoeringsbeschik-
king zijn van toepassing. Wel zal in deze situatie de fictie ten aanzien van de
vergoeding ook voor kortlopende zakelijke rechten noodzakelijk zijn, nu de
gelijkstelling met verhuur ontbreekt en de vestiging van het zakelijk recht als

zodanig aan de heffing van omzetbelasting wordt onderworpen.
Een derde mogelijkheid om de problemen voortvloeiende uit de twee `sta-

ken' van leveringen op te lossen, zou kunnen zijn het voor de omzetbelasting
niet in aanmerking nemen van de overdracht van de bloot eigendom van on-

roerend goed. Deze handelwijze lijkt alleen gerechtvaardigd in gevallen waar-

in een zakelijk recht voor onbepaalde tijd wordt gevestigd. Aangezien de hier
bedoelde problemen met name worden opgeroepen door kortlopende zakelij-
ke rechten, levert dit geen werkelijke oplossing op.

Gelet op het vorenstaande verdient het naar mijn mening aanbeveling terug

te keren tot de situatie zoals die vóór 1979 bestond, te weten een gelijkstelling
van langlopende zakelijke rechten met een levering van onroerend goed en

een gelijkstelling van kortlopende zakelijke rechten met een verhuur van on-

roerend goed. De laatstbedoelde gelijkstelling kan desnoods achterwege gela-

ten worden.
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6.6. Overdrachtsbelasting

In paragraaf 6.3. is bepleit de heffing van omzetbelasting ten aanzien van leve-
ringen van onroerend goed te beperken tot de leveringen vóór of op het tijd-
stip van eerste ingebruikneming. In de aldaar voorgestelde formulering zijn
niet meer belast leveringen na het tijdstip van eerste ingebruikneming en leve-
ringen vóór dat tijdstip in gevallen waarin ter zake van de voorafgaande leve-
ring de voorbelasting in het geheel niet in aftrek is gebracht. Voorts is in para-
graaf 6.4. voorgesteld de mogelijkheid te kiezen voor belaste levering te doen
vervallen. De aan de vrijstelling van artikel 15, eerste lid, letter a, van de WBR
ten grondslag liggende gedachte dat geen overdrachtsbelasting dient te wor-
den geheven indien omzetbelasting verschuldigd is, kan dan op eenvoudige
wijze gestalte worden gegeven. Nu in de gebruiksfase in het geheel geen hef-
fing van omzetbelasting meer plaatsvindt, is een samenloop van heffing van
omzetbelasting en overdrachtsbelasting niet meer noodzakelijk. Volstaan kan
worden met een vrijstelling van overdrachtsbelasting in gevallen waarin ter
zake van de desbetreffende levering omzetbelasting verschuldigd is. Dit houdt
mede in dat de problemen die verband houden met de samenloop van beide
belastingen zich niet meer voordoen. Met name vervalt de vraag in welke ge-
vallen een keuze voor een met omzetbelasting belaste levering relevant is voor
de heffing van overdrachtsbelasting, welke vraag in paragraaf 5.4.2. aan de
orde kwam. Ook vervalt het in paragraaf 5.4.7. behandelde probleem van de
heffing van overdrachtsbelasting in geval van een wijziging van de aard van het
gebruik van het onroerend goed, waardoor alsnog een gedeelte van de voorbe-
lasting in aftrek kan worden gebracht.

Met betrekking tot verkrijgingen op grond van een A-B-C-overeenkomst
leveren de bovenbedoelde voorstellen ook een aanzienlijke vereenvoudiging
op. Het enige criterium voor een vrijstelling van overdrachtsbelasting in deze
gevallen is een met omzetbelasting belaste levering door degene van wie ver-
kregen wordt in de zin van de overdrachtsbelasting. Bij A-B-C-contracten kan
derhalve volstaan worden met de beoordeling van de levering in de zin van de
omzetbelasting door A. Is deze levering belast, dan ís de verkrijging door C
vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Is deze levering vrijgesteld, dan is de
verkrijging door C belast met overdrachtsbelasting.

De faciliteit van artikel 13 van de WBR geldt ook ten aanzien van een ver-
krijging van een onroerend goed binnen drie maanden na een levering van dat
goed in de zin van artikel 3, eerste lid, letter h, van de Wet. Zoals in paragraaf
6.3. is betoogd kan bij het vervallen van de twee-jaarstermijn een onroerend
goed onder meer eerst worden verhuurd en vervolgens vrijgesteld worden ge-
leverd. Indien de verhuur vrijgesteld is, vindt een levering in de zin van artikel
3, eerste lid, letter h, van de Wet plaats, ter zake waarvan omzetbelasting is
verschuldigd. Teneinde dergelijke `manipulaties' te ontmoedigen kan een hef-
fing van overdrachtsbelasting bij een verkrijging binnen drie maanden na
evenbedoelde interne levering niet worden gemist. Het verdient daarom aan-
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beveling de faciliteit van artikel 13 van de WBR uit te sluiten voor gevallen
waarin de voorafgaande `verkrijging' een levering in de zin van artikel 3, eerste
lid, letter h, van de Wet is geweest. Mijns inziens leidt een dergelijke maat-

regel niet tot een ongewenste cumulatie van heffing. Bedacht dient te worden
dat het hier uitsluitend gaat om nieuwe onroerende goederen, die kort na de
ingebruikneming worden verkocht. Indien de toepassing van artikel 3, eerste

lid, letter h, van de Wet wordt beperkt in de in paragraaf 6.2. bepleite zin, gaat
het bovendien slechts om onroerende goederen die door de ondernemer zelf
zijn vervaardigd. Indien de afnemer een niet-ondernemer is of een onder-
nemer die het onroerend goed gebruikt voor vrijgestelde prestaties is een hef-

fing van overdrachtsbelasting niet onredelijk, omdat bij aankoop van een der-

gelijk onroerend goed zonder dat het korte tijd is gebruikt een heffing van
omzetbelasting over de volledige koopsom zou plaatsvinden. Indien de af-

nemer een ondernemer is die het onroerend goed voor belaste prestaties ge-

bruikt, is een heffing van overdrachtsbelasting in de hier bedoelde situatie
evenmin onredelijk, aangezien de op grond van artikel 3, eerste lid, letter h,

van de Wet verschuldigde omzetbelasting alsnog nagenoeg geheel voor aftrek

in aanmerking komt, in het thans bestaande systeem door de verkoper door

toepassing van artikel 11, eerste lid, letter a, lo, van de Wet en artikel 13a van
de Uitvoeringsbeschikking en in het door mij in paragraaf 6.4. bepleite sys-
teem door de koper via doorschuiving van de herziening van de aftrek van
voorbelasting.

6.7. Aftrek van voorbelasting

In paragraaf 3.5. is ingegaan op het verschil in systematiek tussen de Zesde

richtlijn en de Wet voor wat betreft de aftrek van voorbelasting. Voor presta-

ties die zonder vergoeding worden verricht bestaat in het richtlijnsysteem geen

aanspraak op aftrek van voorbelasting, terwijl dat in het wettelijk systeem in
beginsel wel het geval is. Op het terrein van het onroerend goed treedt dit

verschil bijvoorbeeld aan het licht in gevallen waarin onroerend goed in ge-

bruik gegeven wordt om niet en het BUA geen toepassing kan vinden. De

consequenties van een aanpassing van de wettelijke bepaling aan die van de
Zesde richtlijn op dit punt zijn zo ver strekkend dat een behandeling daarvan

het kader van deze studie te buiten gaat. Volstaan wordt hier daarom met de

vermelding van dit aspect.
Opmerkelijk is dat de minister de hem in artikel 15, vijfde lid, van de Wet

gegeven opdracht regels te geven voor de aftrek van voorbelasting in geval van

samenloop van gebruik van goederen en diensten voor bedrijfsdoeleinden en

voor privé-doeleinden, afgezien van het gebruik van personenauto's, niet

heeft uitgevoerd. Zoals in paragraaf 5.5.2. is aangegeven bestaat aan dergelij-

ke regels wel behoefte. Het lijkt voor de hand te liggen ter zake regels te geven

naar analogie van de regels voor de samenloop van gebruik voor belaste en
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vrijgestelde prestaties, zij het dat van een omzetverhouding in deze gevallen
geen sprake zal zijn, zodat als criterium slechts het werkelijk gebruik van de
goederen en diensten in aanmerking komt.

Op grond van de hier bedoelde regels zou dan ook een oplossing worden
gegeven in gevallen waarin startende ondernemers in het kader van hun on-
derneming gebruik maken van goederen die zij indertijd als niet-ondernemer
hebben betrokken.

De herziening van de aftrek van voorbelasting in de herzieningsperiode op
de voet van artikel 13 van de Uitvoeringsbeschikking levert in een aantal ge-
vallen problemen op. Dit is onder meer het geval bij leegstand van onroerend
goed gedurende een deel van de herzieningsperiode. In paragraaf 5.5.5. heb ik
betoogd dat de vraag of en in hoeverre in de periode van leegstand aftrek van
voorbelasting mogelijk is, dient te worden beantwoord aan de hand van de
aard van het op de leegstand volgende gebruik, dit naar analogie van de in
artikel 15, derde lid, van de Wet gegeven regeling voor de aftrek in gevallen
van leegstand vóór de aanvang van de herzieningsperiode.

De herzieningsperiode bedraagt voor onroerende goederen steeds onge-
veer tien jaren. In gevallen waarin het onroerend goed binnen die periode
ophoudt te bestaan rijst de vraag op welke wijze de herziening moet worden
voortgezet. De wettelijke bepalingen voorzien niet in een beëindiging van de
herziening in dergelijke gevallen. Een redelijke toepassing van artikel 13 van
de Uitvoeringsbeschikking leidt er mijns inziens toe de aard van het gebruik in
de resterende herzieningsperiode vast te stellen aan de hand van het gebruik in
de periode voorafgaande aan het tenietgaan van het onroerend goed. Een
vraag als hier bedoeld rijst ook in gevallen waarin een zakelijk recht wordt
verworven met een (resterende) looptijd van minder dan tien jaren. Aange-
zien dit recht als een onroerend goed wordt aangemerkt, zou ook in deze ge-
vallen de herziening van de aftrek moeten worden voortgezet tot het einde van
de herzieningsperiode van ongeveer tien jaren. Indien mijn in paragraaf 6.5.
opgenomen voorstel om de vestiging van kortlopende zakelijke rechten niet
langer te beschouwen als de levering van een onroerend goed wordt gevolgd,
doet deze vraag zich niet langer voor ten aanzien van kortlopende zakelijke
rechten. Indien voorts mijn in paragraaf 6.3. opgenomen voorstel de heffing
van omzetbelasting ter zake van de levering van onroerend goed te beperken
tot het tijdstip van eerste ingebruikneming wordt gevolgd en de in paragraaf
6.4. aan de orde gestelde `doorschuifregeling' wordt toegepast, zal zich ten
aanzien van langlopende zakelijke rechten de situatie dat de resterende loop-
tijd korter is dan de herzieningsperiode niet meer voordoen. Een latere over-
dracht van het zakelijk recht is dan steeds vrijgesteld van omzetbelasting, zo-
dat voor de verkrijger van het recht ter zake geen herzieningsperiode geldt
ofwel de herziening van de aftrek naar de verkrijger wordt doorgeschoven.

De herzieningsperiode met betrekking tot de aftrek van voorbelasting geldt
niet voor goederen die (mede) gebruikt worden voor prestaties als bedoeld in
het BUA. Toch is een herzieningsperiode in deze gevallen gewenst, aangezien
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met name onroerende goederen afwisselend voor prestaties als bedoeld in het
BUA en voor andere zakelijke doeleinden gebruikt kunnen worden. Voor
zover deze samenloop plaatsvindt binnen de herzieningsperiode is een herzie-
ning van de aftrek van voorbelasting noodzakelijk teneinde ongerechtvaardig-
de voordelen en nadelen voor de ondernemer te voorkomen.

In paragraaf 5.5.7. is ingegaan op de vraag of de herzieningsregels van de
artikelen 13 en 13a van de Uitvoeringsbeschikking ook kunnen worden toege-
past op investeringen in een onroerend goed, welke niet gepaard gaan met een
levering van het goed doch van een zodanige omvang zijn dat op de kosten
daarvan wordt afgeschreven voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
In paragraaf 5.6.10. is aan de orde gesteld een dergelijke vraag met betrekking
tot door een huurder van een onroerend goed in dat goed gedane investerin-
gen en de door een economische eigenaar van een onroerend goed betaalde
koopsom, uitgaande van de veronderstelling dat het onroerend goed niet aan
de economische eigenaar is geleverd. Aldaar is door mij verdedigd dat de tekst
van artikel 13 van de Uitvoeringsbeschikking zich niet tegen een toepassing
van dat artikel in de hier bedoelde gevallen verzet. Anders ligt dit evenwel met
betrekking tot de toepassing van artikel 13a van de Uitvoeringsbeschikking,
die aanknoopt bij de levering van het goed. Bepleit is daarom een aanpassing
van de evenbedoelde artikelen in die zin dat de daarin vervatte regels ook van
toepassing zijn op investeringen in onroerende goederen en in op die goederen
betrekking hebbende rechten, waarop de ondernemer voor de inkomstenbe-
lasting of de vennootschapsbelasting afschrijft, of waarop hij zou kunnen af-
schrijven indien hij aan een zodanige belasting zou zijn onderworpen.

Met betrekking tot de regeling van het fictieve gebruik gedurende de reste-
rende herzieningsperiode als bedoeld in artikel 13a van de Uitvoeringsbe-
schikking is in paragraaf 6.4. voorgesteld de regeling in geval van levering van
een onroerend goed aan een ondernemer buiten toepassing te laten, indien
daarom door partijen wordt verzocht. In de plaats daarvan wordt de koper
voor de toepassing van artikel 13 van de Uitvoeringsbeschikking in de plaats
gesteld van de verkoper. Deze regeling treedt dan in de plaats van de thans
bestaande optieregeling bij levering van onroerend goed.

Voorts verdient het aanbeveling de tekst van artikel 13a van de Uitvoerings-
beschikking aan te passen in die zin, dat het daarin bepaalde uitdrukkelijk ook
geldt in geval van levering van een goed in het jaar van ingebruikneming, zoals
in paragraaf 5.5.6. is aangegeven.

6.8. Verhuur van onroerend goed

De regeling voor de verhuur van onroerend goed, zoals die is opgenomen in
artikel 11, eerste lid, letter b, van de Wet geldt niet voor andere vormen van
ingebruikgeving van onroerend goed. In paragraaf 5.6.9. is aangegeven dat
een gelijkstelling van andere vormen van ingebruikgeving van onroerend goed
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met de verhuur van dat goed zinvol kan zijn met het oog op een redelijke
toepassing van de bepalingen inzake de aftrek van voorbelasting. Aldus kan
worden voorkomen dat onroerend goed door niet-ondernemers wordt ge-
bruikt zonder dat daarop enige omzetbelasting drukt.

In paragraaf 6.5. zijn voorstellen gedaan om althans de vestiging van kortlo-
pende zakelijke rechten niet langer gelijk te stellen met een levering van on-
roerend goed, maar met de verhuur van onroerend goed. Daarbij is tevens aan
de orde gesteld de vraag of een dergelijke gelijkstelling in overeenstemming
kan worden geacht met de bepalingen van de Zesde richtlijn, althans voor wat
betreft de toepassing van de vrijstelling voor de verhuur van onroerend goed.

De belaste verhuur op verzoek levert een aantal problemen op, zoals in
paragraaf 5.6.6. is beschreven. Het gaat daarbij met name om de vraag ofen in
hoeverre de belaste verhuur kan ingaan op een eerder tijdstip dan de datum
waarop het verzoek is gedaan en om de daarmee samenhangende vraag wat
het karakter is van de door de inspecteur op het verzoek te nemen beschik-
king. Ook op de vraag in welke gevallen en op welk tijdstip de op verzoek
belaste verhuur eindigt is vaak niet een eenduidig antwoord te geven. In para-
graaf 5.6.7. is in dit verband ingegaan op gevallen waarin de persoon van de
verhuurder of de huurder verandert, waarbij tevens aandacht is besteed aan de
gevolgen van een eventuele toepassing van artikel 31 van de Wet. Gecon-
cludeerd werd dat bij verandering in de persoon van de huurder de belaste
verhuur steeds wordt beëindigd, terwijl dat in beginsel ook het geval is bij
verandering in de persoon van de verhuurder, afgezien van het geval waarin
artikel 31 van de Wet van toepassing is. De belaste verhuur eindigt niet op een
daartoe door de verhuurder en de huurder gedaan verzoek. Betoogd is dat
zulks weliswaar uit de wetsgeschiedenis valt af te leiden, doch dat er geen
goede reden is de belaste verhuur niet op verzoek van partijen te doen eindi-
gen, met inachtneming overigens van een minimale termijn waarin de verhuur
belast dient te zijn.

Een oplossing voor de hier gesignaleerde problemen zou gezocht kunnen
worden in een beperking van de vrijstelling voor de verhuur van onroerend
goed tot de verhuur van onroerende goederen die als woning worden gebruikt.
Dit zou betekenen dat de verhuur van alle onroerende goederen, behalve wo-
ningen, belast wordt met omzetbelasting. Uit de in paragraaf 5.6.6. weergege-
ven wetsgeschiedenis blijkt dat voor een vrijstelling voor de verhuur van be-
drijfspanden uitsluitend praktische gronden zijn aangevoerd. De eerste grond
was dat anders veel verhuurders in de heffing van omzetbelasting zouden wor-
den betrokken. Dit argument is na de invoering van de belaste verhuur op
verzoek niet sterk meer, omdat veel verhuurders van bedrijfspanden door de
belaste verhuur op verzoek ook thans in de heffing van omzetbelasting worden
betrokken. Een tweede argument was de moeilijkheid te onderscheiden in
onroerende goederen die als woning worden gebruikt en andere onroerende
goederen. Ook deze omstandigheid kan in de huidige situatie geen belemme-
ring vormen van een uitzondering op de vrijstelling voor de verhuur van be-

402



VERHUUR VAN ONROEREND GOED

drijfspanden, aangezien hetzelfde onderscheid ook thans moet worden ge-
maakt ten aanzien van de belaste verhuur op verzoek. Overigens zijn er geen
aanwijzingen dat evenbedoeld onderscheid in de praktijk grote problemen
oplevert.

Het belasten van de verhuur van onroerend goed, dat niet als woning wordt
gebruikt, maakt de uitzonderingen op de vrijstelling als bedoeld in artikel 11,
eerste lid, letter b, lo, 30, 4o en So, van de Wet overbodig. Dit betekent dat ook
de problemen die zích voordoen bij de afbakening van de reikwijdte van die
uitzonderingen, met name die ten aanzien van de verhuur van parkeerruimte
welke in paragraaf 5.6.5. zijn aangegeven, vervallen.

Het belasten van de verhuur van onroerend goed, dat niet als woning wordt
gebruikt, is niet in strijd met de bepalingen van de Zesde richtlijn. In artikel
13, B, sub b, van die richtlijn is aan de Lid-Staten de bevoegdheid gegeven van
de vrijstelling ook uit te sluiten andere handelingen dan de aldaar genoemde.

De vraag die in dit verband rijst is of de hiervoor geopperde behandeling van
de verhuur van onroerend goed ook onverkort kan worden toegepast op de
verhuur van onroerend goed in de recreatieve sfeer als bedoeld in artikel 11,
eerste lid, letter b, 20, van de Wet. Dit zou betekenen dat de verhuur van
woningen zou worden vrijgesteld en de verhuur van andere onroerende goe-
deren in de recreatieve sfeer zou worden belast. Vergeleken met de huidige
situatie betekent dít een wijziging ten aanzien van de verhuur van woningen.
Uit praktisch oogpunt zou een vrijstelling voor de verhuur van woningen nogal
wat problemen wegnemen. Thans doen die problemen zich voor met betrek-
king tot het ondernemerschap van de verhuurder van een vakantiewoning (pa-
ragraaf 4.2.1.), de hoedanigheid van het bedrijf dat hij uitoefent (paragraaf
5.6.5.) en de mate waarin de aftrek van voorbelasting mogelijk is (paragraaf
5.5.2.). Al deze problemen verdwijnen door een vrijstelling voor de verhuur
van deze woningen.

In dit verband is van belang dat in artikel 13, B, sub b, van de Zesde richtlijn
van de vrijstelling is uitgesloten het verstrekken van accommodatie, als om-
schreven in de wetgeving der Lid-Staten, in het hotelbedrijf of in sectoren met
een soortgelijke functie, met inbegrip van de verhuuraccommodatie in vakan-
tiekampen of op kampeerterreinen. Uit deze formulering valt af te leiden dat
de verhuur van vakantiewoningen althans in een aantal gevallen niet is vrijge-
steld van omzetbelasting. Zoals in paragraaf 3.4. is vermeld is de achtergrond
van deze uitzondering op de vrijstelling dat voor de verhuur in het kader van
het hotelbedrijf geen redenen van technische, economische of sociale aard zijn
aan te voeren die een vrijstelling rechtvaardigen. Tegen deze achtergrond kan
de handhaving van de belastingheffing in Nederland naar mijn mening echter
niet verdedigd worden, nu de onderhavige verhuur wordt belast tegen het
verlaagde tarief. Indien er geen redenen zijn voor een verlichting van de om-
zetbelastingdruk in de vorm van een vrijstelling, dan zijn er naar mijn mening
ook geen redenen voor een verlichting van de omzetbelastingdruk in de vorm
van toepassing van het verlaagde tarief. Nu de formulering van de meerbe-
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doelde richtlijnbepaling niet voldoende duidelijk is om daaronder alle geval-
len van verhuur van vakantiewoningen te begrijpen en een vrijstelling van die
verhuur een belangrijke vereenvoudiging van de heffing met zich brengt, ver-
dient het naar mijn mening aanbeveling ook de verhuur van vakantiewoningen
vrij te stellen van omzetbelasting, voor zover nodig met gebruikmaking van de
mogelijkheid die artikel 27 van de Zesde richtlijn biedt. Mede gelet op het
vorenstaande zou artikel 11, eerste lid, letter b, van de Wet dan kunnen lui-
den: de verhuur van gebouwen en gedeelten daarvan welke als woning worden
gebruikt.

6.9. Conclusies

Uit de in de voorafgaande paragrafen vervatte beschouwingen kunnen de vol-
gende conclusies worden getrokken:

1. Het verdient overweging degene die incidenteel handelingen verricht met
betrekking tot een onroerend goed vóór de eerste ingebruikneming daarvan,
op zijn verzoek ter zake als ondernemer aan te merken.

2. Degene die uitsluitend op grond van het bepaalde in artikel 7, tweede lid,
letter b, van de Wet als ondernemer wordt aangemerkt, verdient een gelijke
behandeling als andere ondernemers. Dit dient met name tot uitdrukking te
komen in het bepaalde in artikel7, vierde lid, van de Wet met betrekking tot
de fiscale eenheid.

3. Publiekrechtelijke lichamen dienen op de voet van artikel 7, derde lid, van
de Wet te worden aangewezen als ondernemer ten aanzien van de exploitatie
van goederen en rechten als bedoeld in artikel 7, tweede lid, letter b, van de
Wet.

4. Met betrekking tot notarissen verdient het aanbeveling het ondernemer-
schap voor de omzetbelasting, voor zover het betreft de werkzaamheden ver-
richt als openbaar ambtenaar, wettelijk te regelen. Een vrijstelling van die
werkzaamheden is gerechtvaardigd te achten. Er bestaat echter geen goede
reden de notaris te dien aanzien te laten kiezen tussen belastingheffing en
vrijstelling.

5. De overdracht van de economische eigendom van een onroerend goed
dient als levering van dat goed te worden aangemerkt. Het verdient aanbeve-
ling een dergelijke leveringsbepaling in de Wet op te nemen.

6. Het verdient aanbeveling ter zake van de aan de huurder of pachter van een
onroerend goed toegekende schadeloosstelling wegens de beëindiging van het
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huur- of pachtrecht in geval van onteigening van dat goed omzetbelasting te
heffen.

7. Met betrekking tot de leveringen van goederen via een veiling of op grond
van een zogenoemde A-B-C-overeenkomst dient de in artikel 3 van de Wet
opgenomen leveringsfictie te worden beperkt tot die gevallen waarin daardoor
geen hogere heffing van omzetbelasting ontstaat in het stadium van het eind-
verbruik van het goed.

8. Het verdient aanbeveling de levering in de zin van artikel3, eerste lid, letter
h, van de Wet te beperken tot gevallen waarin een ondernemer in eigen bedrijf
goederen vervaardigt.

9. De uitzondering op de vrijstelling van omzetbelasting voor de levering van
onroerend goed na het tijdstip van eerste ingebruikneming is niet noodzake-
lijk. De uitzondering op de vrijstelling kan worden beperkt tot de levering van
het onroerend goed door de vervaardiger en de volgende leveringen vóór of op
het tijdstip van eerste ingebruikneming indien de ter zake van de voorafgaan-
de levering geheven omzetbelasting geheel of gedeeltelijk in aftrek is ge-
bracht.

10. Het verdient aanbeveling de mogelijkheid te kiezen voor belaste levering
te vervangen door de mogelijkheid de koper van een onroerend goed voor de
toepassing van artikel 13 van de Uitvoeringsbeschikking in de plaats te stellen
van de verkoper. Deze `doorschuiving' van de herziening van de aftrek van
voorbelasting dient te worden beperkt tot gevallen waarin de koper het on-
roerend goed in het kader van zijn onderneming gebruikt.

11. De onder 8. tot en met 10. bedoelde maatregelen hebben tot gevolg dat de
vrijstelling van overdrachtsbelasting als bedoeld in artikel 15, eerste lid, letter
a, van de WBR geldt indien de levering van het onroerend goed door degene
van wie het verkregen wordt belast is met omzetbelasting. Alsdan vindt geen
samenloop van heffing van omzetbelasting en overdrachtsbelasting meer
plaats.

12. Het verdient in verband met de onder 8. en 9. voorgestelde maatregelen
aanbeveling de faciliteit van artikel 13 van de WBR niet toe te passen in het
geval waarin de voorafgaande `verkrijging' wordt gevormd door een levering
van het onroerend goed in de zin van artikel3, eerste lid, letter h, van de Wet.

13. De vestiging van zakelijke rechten op onroerende goederen, anders dan
ten minste voor een vaste termijn van tien jaren, dienen niet langer te worden
gelijkgesteld met de levering van goederen. Overweging verdient in deze ge-
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vallen een gelijkstelling met de verhuur van het desbetreffende onroerend
goed.

14. Overweging verdient een aanpassing van de wettelijke bepalingen inzake
de aftrek van voorbelasting aan de bepalingen van de Zesde richtlijn dienaan-
gaande.

15. Met betrekking tot de samenloop van het gebruik van goederen en dien-
sten voor bedrijfsdoeleinden en voor privé-doeleinden dient een regeling in-
zake de aftrek van voorbelasting en de herziening daarvan te worden getroffen
naar analogie van de artikelen 11 tot en met 14 van de Uitvoeringsbeschikking.
Hetzelfde geldt voor de samenloop van het gebruik van goederen en diensten
voor prestaties als bedoeld in het BUA en voor andere prestaties.

16. De herziening van de aftrek van voorbelasting, zoals die is geregeld in de
artikelen 13 en 13a van de Uitvoeringsbeschikking, dient mede toepassing te
vinden ten aanzien van investeringen in onroerende goederen en in op die
goederen betrekking hebbende rechten, waarop de ondernemer voor de in-
komstenbelasting of de vennootschapsbelasting afschrijft, of waarop hij zou
kunnen afschrijven indien hij aan een zodanige belasting zou zijn onderwor-
pen.

17. De regeling van de herziening van de aftrek van voorbelasting in artikel
13a van de Uitvoeringsbeschikking dient te worden verduidelijkt in die zin, dat
de regeling ook van toepassing is ten aanzien van de levering van een goed
door de ondernemer in het jaar waarin het goed door hem in gebruik is geno-
men.

18. De vrijstelling voor de verhuur van onroerende goederen kan worden be-
perkt tot de verhuur van gebouwen en gedeelten daarvan welke als woning
worden gebruikt.
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Zusammenfassung

Die Erhebung der Umsatzsteuer bei Immobilien

Bei jedem Verkauf von Immobilien erhebt sich die Frage, welche Folgen sich
daraus fur die Umsatzsteuer ergeben. Dasselbe gilt fur den Fall, dass Immobi-
lien vermietet werden. Da diese Handlungen ziemlich allt~glich sind, ist es
wichtig, dass die Folgen davon fiir die Erhebung deutlich sind. Es stellt sich
allerdings heraus, dass das nicht immer der Fall ist. Es ist darum von Bedeu-
tung eine Anzahl von Aspekten der Umsatzsteuererhebung bei Immobilien
Sachen zu analysieren, um auf diese Weise die Engp~sse und Unsicherheiten
ausfindig zu machen und dafur mógliche Lósungen vorzuschlagen. Das ist der
Zweck dieser Habilitationsschrift.

In Kapitel 2 wird zuerst eine kurze Beschreibung der Umsatzsteuererhebung
bei Immobilien in dem Zeitraum seit der Einfuhrung der Umsatzsteuer im
Jahre 1934 bis und inkl. 1978 gegeben. Dieser Zeitraum umschliesst den Wir-
kungsbereich der `Omzetbelastingwet 1933", den `Besluit op de Omzetbelas-
ting 1940'', die `Wet op de Omzetbelasting 1954'' und die `Wet op de omzet-
belasting 1968.''

Seit 1969 muss die niederl~ndische Gesetzgebung in bezug auf die Umsatz-
steuer den diesbezuglich festgesetzten Richtlinien des Rates der Europáischen
Gemeinschaften entsprechen. Fur die heutige praktische Anwendung der
Umsatzsteuer ist namentlich die Sechste Richtlinie wichtig, die, soweit es die
niederl~ndische Umsatzsteuergesetzgebung betrifft, am 1. Januar 1979 in
Kraft getreten ist. In Kapitel 3 wird untersucht, welche Bedeutung diese
Richtlinien fur die Praxis der Umsatzsteuererhebung in den Niederlanden im
allgemeinen und fur die Umsatzsteuererhebung bei Immobilien im besonde-
ren haben. Den Mitgliedstaaten ist, insofern es die Umsatzsteuererhebung bei
der Lieferung von Immobilien betrifft, w~hrend einer zun~chst noch unbe-
grenzten ubergangsperiode eine bestimmte Freiheit gegeben worden. Es ist
als unwahrscheinlich zu erachten, dass diese Freiheit kurzfristig eingeschr~nkt
wird.

1. Umsatzsteuergesetz von 1933.
2. Erlass uber die Umsatzsteuer von 1940.
3. Gcsetz uber die Umsatzsteuer von 1954.
4. Gesetz uber die Umsatzsteucr von 1968.
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Danach wird die Praxis der Umsatzsteuererhebung bei Immobilien in den Nie-
derlanden seit 1979 analysiert. Dabei wird zwischen einer Anzahl allgemeiner
Aspekte dieser Erhebung und einer Anzahl besonderer Aspekte unterschie-
den. In Kapitel 4 werden die allgemeinen Aspekte behandelt. Es betrifft hier
die Frage, wann eine Handlung in bezug auf Immobilien in den Bereich der
Umsatzsteuergesetzgebung fállt. Dabei kommen die verschiedenen Elemente
des steuerbaren Umsatzes zur Sprache, sowie dieser in Artikel 1 der `Wet op
de omzetbelasting 1968's umschrieben ist: Lieferungen von Gegenstíinden und
Dienstleistungen, welche innerhalb des KBnigreiches von Unternehmern im
Rahmen ihres Unternehmens ausgefuhrt werden. Auch wird in diesem Zu-
sammenhang auf die Bemessungsgrundlage und den Steuersatz der Erhebung
sowie auf die Weise, worauf die Umsatzsteuer erhoben wird, eingegangen.

Die besonderen Aspekte der Umsatzsteuererhebung bei Immobilien werden
in Kapitel5 behandelt. Darin wird zuerst auf die Abgrenzung der Transaktio-
nen mit Immobilien, die mit Umsatzsteuer belastet werden und auf diejeni-
gen, die von Umsatzsteuer befreit sind, eingegangen. Gesonderte Aufinerk-
samkeit wird in diesem Zusammenhang auf einige besondere Transaktionen
mit Immobilien verwendet, n~mlich aufdie im Rahmen dér Ubertragung eines
Unternehmens und auf die im Rahmen des landwirtschaftlichen Betriebes.
Danach werden die Folgen der Begrundung, iJbertragung, Ab~nderung und
Abtretung von dinglichen Rechten an Immobilien fur die Umsatzsteuer be-
handelt. Ein besonderer Aspekt der Umsatzsteuererhebung bei Immobilien
ist auch die eventuelle Konkurrenz mit der Erhebung der Grunderwerbs-
steuer.

In dem heutigen System der Umsatzsteuer, auch wohl Mehrwertsteuer ge-
nannt, ist nicht nur die Frage wichtig, ob und inwieweit in bezug auf eine
Transaktion mit Immobilien Umsatzsteuer geschuldet wird, sondern ebenso
die Frage, ob und inwieweit die eventuell geschuldete Umsatzsteuer in Abzug
gebracht werden kann (Vorsteuerabzug). Die Beantwortung dieser Frage
h~ngt von der Art der Nutzung der Immobilien ab. Ein besonderer Aspekt
hierbei ist, dass dabei nicht lediglich aufdie Art der anf~nglichen Verwendung
der Immobilien geachtet wird, sondern dass die Nutzungsart w~hrend eines
Zeitraums von global zehn Jahren von Bedeutung ist.

Ein letzter besonderer Aspekt der Umsatzsteuererhebung bei Immobilien be-
trifft die Vermietung von Immobilien. Auch in bezug auf diese Handlung geht
es nicht nur um die Frage, ob und inwieweit diesbeziiglich Umsatzsteuer ge-
schuldet wird, sondern auch um die Frage, ob und inwieweit die eventuell
geschuldete Umsatzsteuer fur einen Abzug in Betracht kommt.

5. Gesetz uber die Umsatzsteuer von 1968.
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In Kapitel 6 werden die Engp~sse der heutigen gesetzlichen Regelung hin-
sichtlich der Umsatzsteuererhebung bei Immobilien und die dafur móglichen

Lbsungen zusammengefasst. Daraus werden nachstehende Schlussfolgerun-

gen gezogen:

I. Man sollte erw~gen, um denjenigen, der gelegentlich Handlungen in bezug

auf Immobilien vor der ersten Ingebrauchnahme davon ausfuhrt, aufsein dies-
bezugliches Ersuchen als Unternehmer zu betrachten.

2. Derjenige, der ausschliesslich aufgrund der Nutzung von Immobilien als
Unternehmer betrachtet wird, sollte die gleiche Behandlung wie andere Un-
ternehmer bekommen. Das muss namentlich bei der Anwendung der gesetz-
lichen Bestimmungen in Hinblick auf die steuerliche Unternehmereinheit zum
Ausdruck kommen.

3. Der Staat, die Gemeinden und sonstige Einrichtungen des bffentlichen
Rechts mussen gem~ss Artikel 7, dritter Absatz, des Gesetzes in bezug auf

Leistungen die Nutzung von Immobilien und darauf begrundete Rechten zur
nachhaltigen Erzielung von Einnahmen umfassen, zum Unternehmer erkl~rt
werden.

4. In bezug auf Notare sollte empfohlen werden, deren Dienstleistungen fur
die Umsatzsteuer, insofern diese T~tigkeiten betreffen, die vom Notar als bf-

fentlicher Beamter ausgefuhrt werden, gesetzlich zu regeln.
Eine Befreiung dieser T~tigkeiten ist als berechtigt zu erachten. Es gibt al-

lerdings keinen guten Grund um den Notar diesbezuglich zwischen Steuerer-
hebung und Befreiung wiihlen zu lassen.

5. Die LJbertragung von dem wirtschaftlichen Eigentum von Immobilien
muss als Lieferung dieser Immobilien betrachtet werden. Es sollte empfohlen
werden um eine derartige Lieferungsbestimmung in das Gesetz aufzunehmen.

6. Es sollte empfohlen werden, um bezuglich der einem Mieter oder P~chter
von Immobilien zugesprochenen Entsch~digung wegen der Beendigung des
Miet- oder Pachtrechtes im Fall der Enteignung dieser Immobilien Umsatz-

steuer zu erheben.

7. Hinsichtlich der Lieferung von Immobilien im Wege einer Versteigerung
oder aufgrund eines sogenannten A-B -C -Ubereinkommens muss die in Arti-

kel 3 des Gesetzes aufgenommene Lieferungsfiktion auf die F~IIe beschr~nkt

werden, bei denen dadurch im Stadium des Endverbrauchs der Immobilien

keine hbhere Erhebung der Umsatzsteuer entsteht.

8. Es sollte empfohlen werden, um die Lieferung im Sinne von Artikel 3,
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erster Absatz, Buchstabe h, des Gesetzes auf F~lle zu beschr~nken, wobei ein
Unternehmer im eigenen Unternehmen Guter herstellt.

9. Die Ausname auf die Umsatzsteuerbefreiung fur die Lieferung von Immo-
bilien nach dem Zeitpunkt der ersten Verwendung ist nicht notwendig. Die
Ausnahme auf die Befreiung kann auf die Lieferung von Immobilien vom
Hersteller und die folgenden Lieferungen vor oder zu dem Zeitpunkt der er-
sten Verwendung beschr~nkt werden, wenn die bezuglich der vorhergehen-
den Lieferung erhobene Umsatzsteuer ganz oder teilweise in Abzug gebracht
worden ist.

10. Es ist zu empfehlen, die Mdglichkeit um die besteuerte Lieferung zu w~h-
len, zu ersetzen durch die Móglichkeit um den Kiiufer von Immobilien fur die
Anwendung von Regeln fur die Berichtigung des Vorsteuerabzugs an die Stel-
le des Verk~ufers zu setzen.

Dieses `Weiterschieben' der Berichtigung des Vorsteuerabzugs muss auf
Fiille beschr~nkt werden, bei denen der Káufer die Immobilien im Rahmen
seines Unternehmens verwendet.

11. Die unter 8. bis und inkl. 10. genannten Massnahmen haben zur Folge,
dass eine Befreiung von der Grunderwerbssteuer gilt, wenn die Lieferung der
Immobilien durch denjenigen, von dem sie erworben werden, mit Umsatz-
steuer belastet ist. Sodann findet keine Konkurrenz der Erhebung von Um-
satzsteuer und Grunderwerbssteuer mehr statt.

12. Es ist im Zusammenhang mit den unter 8. und 9. vorgeschlagenen Mass-
nahmen zu empfehlen, die Verminderung der Besteuerungsgrundlage fur die
Grunderwerbssteuer fur den Fall von kurz aufeinander folgenden Erwerben
nicht anzuwenden, wenn der vorhergehende `Erwerb' aus einer Lieferung von
Immobilien im Sinne des Artikel 3, erster Absatz, Buchstabe h, des Gesetzes
besteht.

13. Die Begrundung dinglicher Rechte auf Immobilien, anders als zumindest
fur einen feststehenden Zeitraum von zehn Jahren, darf nicht l~nger mit der
Lieferung von Immobilien gleichgestellt werden. In diesen F~Ilen ist eine
Gleichstellung mit der Vermietung der diesbezuglichen Immobilien zu erw~-
gen.

14. Eine Anpassung der gesetzlichen Bestimmungen bezuglich des Abzugs
der Vorsteuer an die diesbezuglichen Bestimmungen der Sechsten Richtlinie
sollte erwogen werden.

15. In bezug auf das Zusammentreffen der Nutzung von Gutern und Dienst-
leistungen fur Unternehmenszwecke und fur Privatzwecke muss eine Rege-
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lung fiir den Abzug der Vorsteuer und die Berichtigung davon analog zu der-
jenigen fur das Zusammentreffen der Nutzung von Gutern und Dienstleistun-
gen fur besteuerte und befreite Leistungen getroffen werden. Dasselbe gilt fur
das Zusammentreffen der Nutzung von Gutern und Dienstleistungen fur Wer-
begeschenke und zur Befriedigung der Bedurfnisse des Personals und fur an-
dere Leistungen.

16. Die Regeln fur die Berichtigung des Vorsteuerabzugs mussen auch bei
Investitionen in Immobilien und diese betreffende Rechte angewendet wer-

den, worauf der Unternehmer fur die Einkommenssteuer oder die Kdrper-
schaftssteuer abschreibt, oder worauf er abschreiben kónnte, wenn er einer
derartigen Steuer unterliegen wurde.

17. Die Regelung der Berichtigung des Vorsteuerabzugs fur den Fall der Lie-
ferung einer Sache muss in dem Sinne verdeutlicht werden, dass die Regelung
auch in bezug auf die Lieferung einer Sache durch den Unternehmer in dem
Jahr, im dem die Sache von ihm in Verwendung genommen worden ist, an-
wendbar ist.

18. Die Umsatzsteuerbefreiung fur die Vermietung von Immobilien kann auf
die Vermietung von Gebíiuden und Teilen davon, die als Wohnung benutzt
werden, eingeschr~nkt werden.

Bei der Analyse der derzeit in den Niederlanden geltenden Umsatzsteuerge-
setzgebung, die den Bestimmungen der vom Rat der Europiiischen Gemein-
schaften festgesetzten Richtlinien unterliegt, sind diese Richtlinien als Aus-
gangspunkt genommen worden.
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20494 BNB 19811234
llll1980 BNB 19821249
141I1980 BNB 19821251
560179 BNB 1982l263
1892I80 V-N 1982, blz. 2022
535I80 V-N 1982, blz. 843
20548 BNB 1982I281
025I1978 BNB 1983171
56l81 BNB 1983185
752177 BNB 1982I308
2584I1979 BNB 1982l303

20875 BNB 1982174
89181 BNB 19821311
21013 BNB 1982I165
1857181 BNB 1983rL68
15I81 BNB 1982I225
058l1980 BNB 1983I255
20355 BNB 1983I15
20783 BNB 19821239
1973180 V-N 1983, blz. 1241
20847 BNB 19821284
20260 BNB 19821312
957I1979 BNB 1984I136
21419 BNB 1983151

20941 BNB 1983I104
2862I82 V-N 1983, blz. 1857
12130 V-N 1983, blz. 1057
507I82 V-N 1984, blz. 1233
21644 BNB 19831246
0157I1981 BNB 19841332
21850 BNB 19831272
041I1981 BNB 1985126
1643181 BNB 1985196
40183 V-N 1984, blz. 1029
3166181 V-N 1985, blz. 1755
4270183 BNB 1986197
21878 BNB 1984l46
21903 BNB 1984148
21608 BNB 1984134

22004 BNB 1984l76
22277 BNB 1984I157

3.5
5.6.5
4.3.10
2.4.1
5.1.3
4.3.16
4.4.4
5.6.1
3.4.1
5.4.6
4.2.3
5.3.2
4.3.10
5.6.SI5.6.6

5.4.2
3.1.3I3.S14.2
4.2
5.6.5
3.1.4
4.2.4
5.2.4
5.1.9I5.6.6
5.1.4
4.2.2.1
4.2
5.1.5
5.3

4.3.9
5.1.9I5.6.6
4.3.8I5.1.11
5.4.5
5.6.4
4.4.1
4.3.13I4.3.15
4.3.114.3.SI4.4.5
4.2.5
5.4.10
5.2.2
5.2.2
5.6.2
5.6.5
4.2.4

5.1.4
5.6.6
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He 27 april 1984
Am 21 juni 1984
Am 21 juni 1984
Am 15 augustus 1984
HR 5 september 1984
Am 11 september 1984
HR 7 november 1984
HR 14 november 1984
HR 14 november 1984
Ar 18 november 1984
HR 12 december 1984
Gr 19 december 1984

2633I1979 BNB 19851222
3553182 BNB 1985I309
3732182 BNB 1985I310
4633182 V-N 1985, blz. 816
22352 BNB 19841312
495183 Info 851486
22331 BNB 198513
22520 BNB 1975172
22527 BNB 1985I20
01541I1981 V-N 1985, blz. 1853
22405 BNB 1986159
77l83 Info 881485

5.1.2
4.4.3
4.2.4
5.1.9
5.2.2
5.2.2
5.4.5
5.2.2
4.3.11
4.4.1
5.4.2
5.2.2

HR 23 januari 1985
HR 6 februari 1985
Am 8 februari 1985
Am 12 februari 1985
HvJ 14 februari 1985

HR 20 februari 1985
Ar 18 maart 1985
Am 29 maart 1985
Am 8 april 1985
Ar 15 april 1985
Ar 15 april 1985
Am 16 april 1985
Gr 25 april 1985
HR 8 mei 1985
HvJ 14 mei 1985

HR 15 mei 1985
Am 21 mei 1985
Gr 21 mei 1985
Gr 22 mei 1985
Am 4 juni 1985
Gr 25 juni 1985
Ar 28 juni 1985
HvJ 7 juli 1985
HvJ 10 juli 1985
HR 15 juli 1985
Am 7 augustus 1985
HR 27 augustus 1985
Am 23 september 1985
HR 2 oktober 1985
HvJ 3 oktober 1985
Am 16 oktober 1985
Am 18 november 1985
HvJ 27 november 1985
Am 3 december 1985
Gr 18 december 1985
HR I8 december 1985

Ar 10 januari 1986
HR 22 januari 1986

22748 BNB 19851114
22556 BNB 1985192
41I83 BNB 19861331
467182 V-N 1985, blz. 1128
268183 BNB 19851315

22618 BNB 19851128
01811984 BNB 1986I360
2355184 V-N 1986, blz. 2115
5690l83 BNB 1987I205
0182I1982 BNB 19861361
094I1983 FED 1987127
1253184 BNB 19861346
30I85 BNB 1987I14
22639 BNB 1985I205
139184 BNB 19851335

22473 BNB 1985l232
4646183 BNB 1987165
68I85 Info 85I544
82185 FED 19851667
5820l83 FED 1985I542
26I84 BNB 1987I122
014I1983 BNB 1987194
107184 FED 1987I340
16I84 FED 1985I509
6748 FED 19851517
1304184 BNB 1987I147
21608 BNB 19851316
4823I84 BNB 1987I78
22246 BNB 19861336
249184 HvJ 1985, blz. 3237
1648l84 Info SSI598
860I85 BNB 1987I80
295184 HvJ 1985, blz. 3759
5049I84 BNB 1987183
213l85 FED 1986I1055
23160 BNB 1986I104

0176I1984 BNB 1987197
23114 BNB 1986176

5.6.2
5.2.4
5.4.5
5.1.11I5.2.4
3.2.2I3.5.214.2.41
5.5.1
3.1.3
4.4.1
5.2.2
4.4.4.1
4.3.6
4.3.1
5.2.2
5.1.2
5.6.2
4.2.214.3.314.3.111
5.1.2
5.1.3
4.3.6
5.6.7
4.5.2
4.5.3
5.6.2
4.3.13
3.614.2.6
3.1
5.1.11
5.2.3
4.2.4I5.5.1
5.1.10
3.1.1I4.3.3I5.1.2
5.6.9
4.3.14
5.2.4
3.7
5.5.2
4.2.4
5.5

5.5.5
5.6.2
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HR 29 januari 1986
HR 12 februari 1986
HvJ 26 februari 1986
HR 19 maart 1986
Am 24 maart 1986
HR 16 april 1986
HR 16 april 1986
HR 18 juni 1986
HR 25 juni 1986
Am 25 juni 1986
Am 25 juni 1986
Ar 30 juli 1986
Gr 16 september 1986
He 1 oktober 1986
HR 15 oktober 1986
Ar 7 november 1986
Am 12 november 1986
HR 19 november 1986
HR 26 november 1986
Gr 3 december 1986
Gr 9 december 1986
HR 17 december 1986

23254 BNB 1986188
22922 BNB 1986I200
152184
23291 BNB 1986l143
4692184 BNB 19871197
23314 BNB 19861236
23356 BNB 1986I169
23382 BNB 19861241
23375 BNB 1987l303
2696I85 BNB 1987I209
4075l85 FED 19871154
037I1984 V-N 1986, blz. 2679
2756184
1448I1983 BNB 19871326
23830 BNB 1987143
0217I1985 V-N 1987, blz. 558
3229183 BNB 1988l84
23579 BNB 1987121
23522 BNB 1987I305
3925184 B NB 1988139
3967185 V-N 1987, blz. 909
23578 BNB 1987159

4.4.4.1
5.6.10
3.1.2
5.6.1I5.6.2
4.4.3
4.214.3.14
5.2.2
5.6.1
5.5
5.6.5
5.5.6
4.4.4
4.2.3
4.4.4.II5.1.4
4.5.3
4.3.1]
4.3.9
5.6.2
5.5.1
4.4.2
5.2.2
4.3.11

Am 14 januari 1987
Le 16 januari 1987
Gr 26 januari 1987
HR 27 januari 1987
HR 4 februari 1987
Gr 6 februari 1987
HR 11 februari 1987
Ar 16 februari 1987
Am 24 maart 1987
HvJ 26 maart 1987
HR 1 april 1987
HR 1 april 1987
HR 29 april 1987

HR 29 april 1987
HR 29 april 1987
HR 13 mei 1987
Gr 21 mei 1987
Am 16 juni 1987
HR 17 juni 1987
HR 17 juni 1987
Ar 30 juni 1987
Gr 7 september 1987
Ar 9 september 1987
HvJ 8 oktober 1987
HR 28 oktober 1987
He 18 november 1987
Gr 25 november 1987
HR 2 december 1987
Ar 4 december 1987
HR 9 december 1987

877186 BNB 1988I340
1995182 BNB 1988164
2837I85 [nfo 87l446
24153 BNB 1988193
23945 BNB 1987I147
3310I85 BNB 1988I194
23624 BNB 1987I107
08211986 V-N 1987, blz. 2207
2144I86 BNB 19881343
235I85 FED 19871341
23644 BNB 1987I203
23732 BNB 1987I189
23731 BNB 19871205

23777 BNB 1987l194
23826 BNB 19871232
23937 BNB 1987I206
1502186 BNB 19881242
4565186 BNB 1989193
23782 BNB 19871243
23921 BNB 19871263
816I1986 BNB 1989124
4925184 BNB 1989134
0245I1986 BNB 1989127
SO186
23765 BNB 198813
144185 FED 1988l337
165187 V-N 1988, blz. 1293
23976 BNB 1988l34
OlO5I1985 BNB 1989128
24963 BNB 1988174

4.3.7
4.3.9
5.1.9
4.3.6
3.1.1I5.2.2I5.2.3
4.5.6
4.2.2.1
5.6.1
4.3.8
3.113.614.2.6
4.2.114.2.3
3.514.214.2.214.2.2.1
4.3.1014.4.4.11
5.1.1215.6.9
4.2.2.1
5.2.2
5.1.10
5.6.2I5.6.5
4.3.9
4.3.3I4.3.11I5.1.2
5.6.7
5.4.10
4.3.12
4.4.1
3.1.2
4.5.615.2.4
5.2.2
5.3.1
5.2.3
4.3.10
5.1.2

428



REGISTER VAN RECHTSPRAAK

HR 17 december 1987
HR 23 december 1987
Am 24 december 1987

HR 3 februari 1988
HR 17 februari 1988
HR 17 februari 1988
HR 2 maart 1988
Ar 4 maart 1988
HR 9 maart 1988
AM 20 april 1988
Ar 27 april 1988
HR 7 mei 1988
He 18 mei 1988
Le 27 mei 1988
Gr 22 juni 1988
Gr 27 juni 1988
Gr 29 juni 1988
HR 6 juli 1988
Ar 5 augustus 1988
HR 14 september 1988
HR 14 september 1988
HR 14 september 1988
He 12 oktober 1988
HR 19 oktober 1988
HR 19 oktober 1988
Ar 21 oktober 1988
Gr 24 oktober 1988
Gr 28 oktober 1988
HR 9 november 1988
HvJ 23 november 1988
HR 30 november 1988
Ar 30 november 1988
HR 21 december 1988

HR 4 januari 1989
HR 1 februari 1989
HR 22 februari 1989
HR 22 maart 1989
Am 28 maart 1989
Am 28 maart 1989
HR 26 april 1989
Ar 27 april 1989
Le 12 mei 1989
He 18 mei 1989
HR 24 mei 1989
HR 24 mei 1989
HR 31 mei 1989
HR 14 juni 1989
HR 14 juni 1989
Am 20 juni 1989
Gr 28 juni 1989
HvJ 13 juli 1989
HvJ 13 juli 1989

23578 BNB 1987I59
23974 BNB 1988162
830187 BNB 1989l141

24101 BNB 1988I145
24092 BNB 1988l146
24275 BNB 1988I147
24224 BNB 1989l315
264187 FED 1988{323
24732 BNB 1988l173
578187 BN B 19891267
49311987 FED 1989l388
25340 BNB 1988I255
1067187 BNB 1989l195
396184 V-N 1989, blz. 1386
1473I87 BNB 1989I307
342186 BNB 1989I30R
4609186 FED 1988l693
24724 BNB 19881278
058I1986 BNB 1989l326
24943 BNB 1988I306
25005 BNB 19891213
25061 BNB 1988I320
3847I1987 FED 19891268
24942 BNB 1988l335
24987 BNB 1989172
2793I1987 Info 89146
1518187 V-N 1989, blz. 1410
2386187 FED 1989I203
25165 BNB 198918
230187 Pb.EG 1988, C 330
24848 BNB 1989I19
2570I1987 V-N 1989, blz. 1886
25064 BNB 1989l45

25351 BNB 1989178
24565 BNB 1989I80
25068 BNB 1989I112
25163 BNB 1989I270
317188 V-N 1989, blz. 3494
]028187 Info 891478
25315 BNB 19891172
1403I1987 FED 19891487
431187 V-N 1989, blz. 2830
1067I1986 BNB 1989I195
24750 BNB 1989I185
24988 BNB 1989I186
25022 BNB 1989I235
25104 BNB 1989I245
25190 BNB 19891271
466188 V-N 1989, blz. 3492
1762I88 FED 1989I675
93-94188 BNB 19891289
380187

4.3.3I5.1.2
4.3.4l4.4.1
5.6.1
3.1.1
5.5.2I5.5.3
3.5
4.4.3
5.2.4
4.2.2
4.3.10
4.4.3
5.4.2
5.5.2
5.2.2
4.5.4
4.3.3
4.5.3
5.1.315.1.SI5.1.12
5.1.4
5.5.1
4.2
5.1.12l5.6.7
5.1.6
4.3.5
5.1.515.1.12I5.5.3
5.4.SI5.4.10
4.5.4
4.2
4.3.10l5.5.1
4.4.1
5.2.3
4.3.11
4.2

5.1.12l5.4.5
3.1.3
4.2.3
3.1.1l4.4.4.1
5.1.515.1.12
5.5.7I5.6.10
5.1.2
4.2.3
5.1.4
4.4.4.1
3.3l5.3
3.1.1
5.2.1
4.2
5.2.4
4.2.2
4.2.4
3.7
3.1.5
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HR 30 augustus 1989 25210 V-N 1989, blz. 2676 3.1
HR 4 oktober 1989 25684 BNB 1989I320 5.1.6
Am 4 oktober 1989 3497~88 4.3.10
HvJ 17 oktober 1989 231~87, 3.1.213.6

129I88
HR 22 november 1989 25737 V-N 1990, blz. 39 5.3.2
HvJ 13 december 1989 C-342I87 V-N 1990, blz. 42 4.5.6I5.24
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Register van resoluties

datum nummer

Res 3 januari 1934
Res 19 juli 1934

vindplaats

137
169

Res 1S november 1938 146

Res 14 oktober 1965

Res 14 januari 1969
Res 6 februari 1969
Res 13 mei 1969

DSI6S99 V-N 1965, blz. 692

D69I161 V-N 1969, blz. 126
D691786 V-N 1969, blz. 179
D69I321S V-N 1969, blz. 470

Res 3 april 1970
Res 3 april 1970
Res 1 september 1970

Res 4 maart 1971
Res 13 april 1971
Res 26 april 197]
Res 9 september 1971
Res 1S december 1971

Res 26 september 1972

Res 12 januari 1973
Res 2 mei 1973

Res 13 maart 1974

Res 31 januari 1979
Res 27 april 1979
Res 27 juni 1979
Res 27 juni 1979
Res 2S juli 1979
Res 17 september 1979

Res 6 augustus 1980
Res 8 september 1980

Res 3 november 1980

Res 27 april 1981

B69I18S39 V-N 1970, blz. 34S
B7016392 V-N 1970, blz. 346
B70I1SS02 V-N 1970, blz. 709

B71I1748 V-N 1971, blz. 307
B71I223S V-N 1971, blz. 392
B70~13737 V-N 1971, blz. 434
B71I1017S V-N 1971, blz. 702
B71~13509 V-N 1972, blz. 67

B72I6S61 V-N 1972, blz. 922

B72I16418 V-N 1974, blz. 168
B73I8S4S V-N 1973, blz. 460

B73I27203 V-N 1974, bk. 384

paragraaf

2.1.2
2.1.2

2.1.1

4.3.7

4.3.14
4.3.214.3.714.4.2
5.6.1

4.4.2
5.6.1
4.2.6

S.6.IIS.6.4
5.3.2
5.6.4
4.S.6IS.2.4
4.4.4

5.6.4

5.4.10
4.3.11

5.2.2

279-1252 V-N 1979, blz. 362 S.6.S
279-6164 V-N 1979,bk.967 5.6.4
279-7000 V-N 1979, blz. 1292 4.3.11IS.6.8
279-7382 V-N 1979, blz. 1289 4.4.4~S.S.7IS.S.8
279-4429 V-N 1979, blz. 1451 5.6.3IS.6.S
279-15144 V-N 1979, blz. 1746 4.4.4

280-10178 V-N 1980, blz. 1847
280-12?33 V-N 1980,bIz.203S

279-21511 V-N 1980, blz. 2443

4.2.2.1
4.3.14IS.1.61
5.1.12IS.3.1IS.6.9
4.2.614.3.14

279-19596 V-N 1981, blz. 1062 4.3
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Res 27 april 1981
Res 16 juni 1981
Res 28 oktober 1981
Res 3 november 1981
Res 23 november 1981
Res 5 december 1981

Res 18 januari 1982
Res 19 mei 1982
Res 25 juni 1982
Res 9 november 1982
Res 24 november 1982

Res 15 april 1983
Res 18 juli 1983

Res 27 januari 1984
Res 17 juli 1984

Res 15 juli 1985

Res 13 maart 1986
Res 7 april 1986
Res 23 april 1986

Res 25 juli 1986
Res 22 september 1986
Res 22 oktober1986
Res 31 december 1986

Res 3 maart 1987
Res 29 april 1987
Res 20 juli 1987
Res 28 juli 1987
Res 17 augustus 1987
Res 9 oktober 1987

Res 11 oktober 1988
Res 23 december 1988

Res 7 februari 1989
Res 9 mei 1989
Res 11 juli 1989
Res 23 augustus 1989
Res 7 november 1989
Res 30 november 1989

280-16254 V-N 1981, blz. 1063 5.6.4
280-19756 V-N 1981, blz. 1342 4.2.2.1I5.1.3
281-15988 V-N 1981,bIz.2024 5.1.8
281-14300 4.3.14
281-18060 V-N 1981, blz. 2181 4.4.4
281-17870 V-N 1982,b1z. 1146 5.4.1

281-18065 V-N 1982, blz. 334 4.3.814.3.16
282-6758 V-N 1982, blz. 1146 5.6.8
282-9690 V-N 1982, b1z.1308b 4.5.3I4.5.6
282-15703 V-N 1982, blz. 2281 5.5.3
281-20434 V-N 1982, blz. 2394 4.3.11

282-1403 V-N 1983, blz. 2378 5.3.2
283-9975 V-N 1983, blz. 1594 4.2.1I5.5.2I5.6.31

5.6.5~5.6.6
283-1469 V-N 1984, blz. 350 5.2.2I5.2.3
283-7242 V-N 1984, bIz.1535 4.2.6

085-1274 V-N 1985,bIz.1650 3.1.3
286-3514 V-N 1986,b1z.908 5.6.4
285-17529 V-N 1986, b1z.861 5.2.1
286-1389 V-N 1986, blz. 1125 4.5.6I5.1.7I5.1.11~

5.2.4I5.3.4
286-10846 V-N 1986, blz. 1773 4.5.3
086-2558 V-N 1986, blz. 2280 4.4.5
286-14958 V-N 1986, blz. 2372 5.6.8
286-19041 V-N 1987, blz. 238 5.4.4I5.4.6

287-1357 V-N 1987, blz. 1008 5.1.12
287-6370 V-N 1987, blz. 1065 5.2.1
087-1736 V-N 1987, blz. 1807 4.2.6
VB87~778 V-N 1987, blz. 1809 4.2.614.3.14
VB87I888 V-N 1987, blz. 1950 4.4.3
VB87I1217 V-N 1987, blz. 2208 5.6.1

VB87I1386 V-N 1988, blz. 2763 4.3.11I5.2.1
088-3956 V-N 1989,b1z. 120 4.4.5

VB89~129 V-N 1989, blz. 715 5.2.3
VB89~712 V-N 1989, blz. 1505 4.3.11
VB88I1001 V-N 1989, blz. 2269 43.11
DB89I4454 V-N 1989, blz. 2503 5.2.2
VB89~1858 5.1.11
VB89I1936 V-N 1989, blz. 3579 5.6.4
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Register van onderwerpen

aanbouw onroerend goed
1934-1940 2.1.2

aanbrengen installaties 4.3.3
aandelen onroerend goed 3.3
aannemer

verlegging
aannemingsovereenkomsten

berekende rente 4.4.3
aansprakelijkheid fiscale

eenheid 4.2.3
aanvang ondernemerschap 4.2.4
ABC-overeenkoms[en . 4.3.1316.2
ABC-transacties

overdrachtsbelasting 5.4.8
administratiekosten

maatstaf heffing 4.4.3
aftrek

bestemming onroerend
goed 5.5.1
doorschuiven herziening 6.4
gebruik privé-doeleinden 5.5.2
gemengd gebruik, Zesde
richtlijn 3.5.1
herziening, Zesde richtlijn 3.5.2
herzieningsperiode 6.7
omzetbelasting 6.7
onbelaste prestaties 5.5.4
overdracht onderneming 5.2.4
ten onrechte berekende
belasting 5.2.4
voorbelasting,1969-1978 2.4.4
voorbelasting onroerend
goed 5.1.12
vrijgestelde prestaties 5.5.3
zakelijk en privé-gebruik 6.7
Zesde richtlijn 3.5

afzien herziening aftrek
Zesde richtlijn 3.5.4

algemeenheid van goederen 5.2.2I5.2.3
anti-cumulatieregeli ng
particulieren 5.1.8
appartementsrecht 5.3
autoboxen

verhuur 5.6.5

bedrijf
bedrijfsinstallaties

verhuur
bedrijfsmiddel

4.2

5.6.5

gebruik als 5.4.5
bedrijfsoverdracht 5.2.2
bedrijfsvermogen

verlaten van 4.3.5
beëindiging belaste verhuur 5.6.7

4.5.3

begraafplaats
exploitatie

bejaardentehuizen
5.6.1

interne levering 5.6.8
beklemming 5.3

maatstaf heffing 5.3.2
belastbare verhuur onroerend

goed
belaste levering

5.6.3

onroerend goed 5.1~5.1.1~6.3
onroerend goed, optie 6.4
op verzoek 3.2.3I5.1.9

belaste verhuur
kleine-ondernemersregeling 5.6.6
onroerend goed 5.6.5
op verzoek 3.4.2I5.6.6I6.8
op verzoek, einde 5.6.7
op verzoek,ingangsdatum 5.6.6
overdracht onderneming 5.6.7
verandering huurder 5.6.7
verandering verhuurder 5.6.7
verzoek beëindiging 5.6.7

bemiddeling verhuur
onroerend goed 5.6.3

bergplaatsen vaartuigen
verhuur 5.6.5

beroep 4.2
beschikken over

zelfvervaardigde goederen 4.3.11
beschikken voor privé-

doeleinden
beschikking belaste verhuur

4.3.10
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karakter 5.6.6
bestemmingsplannen 4.2.2.1
bewaargeving 5.6.1
bewakingsoveree nkomst

woningen 5.6.9
bijkomende kosten 4.4.2
bloot eigenaar

ondernemerschap 4.2.116.1
bloot eigendom

herziening aftrek 5.3.4
maatstaf heffing 5.3.3

bosbouwers
levering onroerend goed 5.2.1

bouw onroerend goed
1934-1940 2.1.1
1941-1954 2.2.1
1955-1968 2.3.1
1969-1978 2.4.1

bouwrijp maken~vervaardigen 4.2.2.1
bouwrijp maken grond 4.2.2.1

na levering 5.1.5
vervaardiging 5.1.3

bowlingbanen
verhuur 5.6.1I5.6.2

bruikleen woningen 5.6.9
BUA-prestaties

aftrek 5.5.4
herzieningsperiode 5.5.5

buitenlands onroerend goed
aftrek

buitenlandse ondernemers
verlegging

combinaties van diensten 5.6.2
Comité voor de BTW 3.1.5
commissionairs 4.3.15
overdrachtsbelasting 5.4.8

complex onroerend goed
vervaardiging 5.1.2

concië rge-ove reen komst
woningen

crematorium
exploitatie

deelbewijzen onroerend goed 3.3
doorlopende posten 4.4.2
doorschuiven herziening

aftrek

economische eigendom 6.2
aftrek 5.5.8
overdracht 4.3.6

economische verwevenhcid
fiscale eenheid

eerste ingebruikneming
onroerend goed 5.1.6

EG-richtlijnen
beroep door belasting-
plichtige 3.1.2
beroep doorinspecteur 3.1.3
betekenis 3.1
interpre[atiebron 3.1.1
strijd met wet 3.1.2
verhouding tot Verdrag 3.1.4
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